
NO. Song Title Popularized by 

� عب����د أخاف ص��رت 0501  الرويش��������د 

� عب����د كث���������ير تض������حك 0502  الرويش��������د 

 ال�����دوايھي الع�������زيز عب����د دني������ا ي���ا 0503

 الھ��ادي عب����د وعمري عي������ني 0504

� عب����د المجي������د عب����د حبي�����������بي غاي���ب 0505  

 م������دبولي المنع������م عب����د اش اش 0506

 راض���ي عف����اف ص�������غيور ي���ا اق���راب 0507

 راض���ي عف����اف الك����ورة 0508

و)د ي���ا تع�������الوا 0509  راض���ي عف����اف  

  اف����راح أغ���اني العي�������د عل���ى نتج������اوز ب������دنا 0510

  اف����راح أغ���اني حل���وة ي���ا اتمخ��������تري 0511

  اف����راح أغ���اني عليك��������ي م����بروك 0512

 ادم أحمد جاي راي����ح ا)رموط��ي 0513

 ادم أحمد 1 بنتكل��������������م احن���ا معل����ش 0514

 جوھر احمد قلب���������ك ھتل�����ي 0515

 جوھر أحمد الھ��وى ش�����������بكني 0516

 مني�����ب أحمد الرحل�����ة دائ����رة ف�����ي 0517

 مني�����ب أحمد ص������احبي ي���ا ص�������دقني 0518

 مني�����ب احمد ت�������اني عودي ليل�������ة ي���ا 0519

 مني�����ب أحمد مرك������بي ي���ا 0520

 الخ�����الق عب����د ع�4ء علش�������انك 0521

 الخ�����الق عب����د ع�4ء بح����ري 0522

 الخ�����الق عب����د ع�4ء ھرجع مش 0523

 لخ�����القا عب����د ع�4ء بحل�������م 0524

 الخ�����الق عب����د ع�4ء افترقن�������������ا 0525

) عي������ني ي���ا 0526  الخ�����الق عب����د ع�4ء المحب������وب تلوم������ي 

 الحج���ار عل���ي عي����دك كن����ت ان���ا 0527

 الحج���ار عل���ي انكس�������ر 0528

 الحج���ار عل���ي الش���������تى لم��ا 0529

 الحج���ار عل���ي اللي��������ل قل�����ب ف�����ي 0530

 الحج���ار عل���ي س������يدي ي���ا حرما 0531

 الحج���ار عل���ي تس��������������أليني 0532



 الحج���ار عل���ي ص������حيح احساس�����ي نك��ا 0533

 الحج���ار عل���ي أع������ذريني 0534

 الحج���ار عل���ي عيني��������ه وافت��������ح بحل�������م 0535

 مني�����ب عامر دا العم����ر ك��ل بع�����د 0536

 مني�����ب عامر تفك����������ر اوعي 0537

 مني�����ب عامر حب اول 0538

 مني�����ب عامر عيون������ك فيك����������ي حبيبون��������������ي 0539

 مني�����ب عامر نص��������يب مالن����اش 0540

 مني�����ب عامر ف������اكر 0541

 مني�����ب عامر محيل 0542

 مني�����ب عامر وي���اك 0543

 مني�����ب عامر معاي����ا وان���ت 0544

 ش���و امريكان�������ا ح����رايري 0545

  دي���اب عمرو قل�����ب جال���ك 0546

  دي���اب عمرو لمي�����ن بتغ�����������ني 0547

  دي���اب عمرو رماك الل�����ي ب����س اي���ه 0548

 دي���اب عمرو اخترت��������ك 0549

  دي���اب عمرو حبي�����������بي 0550

  دي���اب عمرو ھ4 ھ4 0551

  دي���اب عمرو ي����نخ���الص 0552

  دي���اب عمرو ش�������وقنا 0553

  دي���اب عمرو يع�������نى واي���ه 0554

  دي���اب عمرو ويلومون��������ى 0555

  دي���اب عمرو ميك�����س - عمرن��ا ي���ا 0556

  دي���اب عمرو عمرن��ا ي���ا 0557

 طنط���اوي عمرو ق���ادر  مش 0558

 انغ����ام قولھ����ا بحب��������ك 0559

 انغ����ام اتقبلن���������������ا 0560

 انغ����ام نظ���رة بعتل������������ي 0561

)و بتحبھ�����������ا 0562  انغ����ام 

 انوش������كا لي������ل ي���ا 0563

  أص����الة عيون������ك بتح��������دي 0564

  أص����الة أحب����ك ال���ف ل���و 0565



  أص����الة ماتس�������������ألنيش 0566

  أص����الة حبي�����������بي اعطف 0567

 الح4ن������ي عاص���ي ن�����اداني حب����ك 0568

 الح4ن������ي عاص���ي العي�������ون احل���ى 0569

 الح4ن������ي عاص���ي عدل مو ھذا 0570

0571 (   الح4ن������ي عاص���ي ل���ي 

  الح4ن������ي ص���يعا زين�����ة 0572

 س�����لطان بھ���اء بعت�����������ني ل���و 0573

 س�����لطان بھ���اء يرض�����ش ما 0574

 س�����لطان بھ���اء في��������ك روحي 0575

 س�����لطان بھ���اء دق������ائق ث�����4ث 0576

 س�����لطان بھ���اء ھج��رني ي���ا 0577

 س�����لطان بھ���اء الھ��وى اھل 0578

 س�����لطان بھ���اء احل���ف 0579

 س�����لطان بھ���اء ق�����الي 0580

 س�����لطان بھ���اء ت����رى ي���ا 0581

 دالي������دا  مةس����4 ي���ا س��4مة 0582

 داني������ا مس���������تحيل 0583

 حداد ديان�����ا ع��الھوارة 0584

 حداد ديان�����ا ديلل���������ي 0585

 حداد ديان�����ا ب�������الي ف�����ى الل�����ي 0586

 حداد ديان�����ا تع��������الى 0587

 حداد ديان�����ا دلعون������ا 0588

 حداد ديان�����ا الحبي����������ب جرح 0589

 حداد ديان�����ا اي���ه خس���رت 0590

 حداد ديان�����ا مغدوش���ة 0591

 حداد ديان�����ا م��اني م���اني 0592

 حداد ديان�����ا   0593

 حداد ديان�����ا زمان بق���������الي 0594

 حداد ديان�����ا الس����ھرة 0595

 حداد ديان�����ا من��ام ص���حوة 0596

 حداد ديان�����ا ا)ربع������ة الفص���������ول 0597

 حداد ديان�����ا بقاي���������ا 0598



 حداد ديان�����ا الجمي������ل ان���ت 0599

 حداد ديان�����ا س��������ألتك 0600

 حداد ديان�����ا الغ����رام قب������ل 0601

 ادحد ديان�����ا ش���اطر 0602

 حداد ديان�����ا ل���ك بش�����ھد ان���ا 0603

 حداد ديان�����ا  برئ������ة 0604

 حداد ديان�����ا غبي�������ت من 0605

 حداد ديان�����ا   0606

 حداد ديان�����ا ي���ا يام���ا 0607

0608 �  توفي�����������ق ايھ���اب س������يدي ي���ا علي������ك 

 الطوخ���ي ايم���ان ا)ول����ى النظ�����رة 0609

 ف��������يروز الھ��وى علين��������ا نس�����م 0610

 ف��������يروز الن�����اس س�������ألوني 0611

 ف��������يروز س���������كندريةا ش���ط 0612

 ف��������يروز أن��ا أن���ا ي���ا 0613

 ف��������يروز  المراس��������يل مرس��ال ي���ا 0614

 فري��������د جن���ان ض���حكة اب����و ي���ا 0615

 وش������رين ت����امر س������������يبني 0616

0617 (  وش������رين ت����امر حبي�����������بي ي���ا 

 جواھر ع���الي اب����و 0618

 جواھر اس�����مراني 0619

 جواھر س��مارة 0620

 الراس�����ي جورج اي���ه ھنخس����ر احن���ا 0621

 الراس�����ي جورج دان���يھتت�������ح Cم�����تى 0622

) تقل���������وه ما 0623  وس���وف جورج 

 وس���وف جورج زمن اخر عش���اق 0624

 وس���وف جورج الن�����اس ك���4م 0625

 وس���وف جورج عاش���ق ك��ل ل���و 0626

 حكي�����م مي���ن ان���ت 0627

 حكي�����م تبص���������������ليش ما 0628

 حكي�����م بيحص���������ل الل�����ي اي���ه 0629

 حكي�����م ھاي��ل 0630

 حكي�����م بين���������ك و بي����������ني 0631



 حكي�����م حل���و ده ال���واد 0632

 حكي�����م وھناك ھنا 0633

 حكي�����م عليك��������م الس������4م 0634

 حكي�����م ت4كي����������ك 0635

 حكي�����م ي��اھووه 0636

 الش�����اعري حمي���د مج�����انين 0637

 ماض��ي حن���ان المط��ر عص�������فور 0638

 ماض��ي حن���ان الھ��وى عدا 0639

 ماض��ي حن���ان عاش���ق ليل�������ة 0640

 ش����اكر ھ��اني غلط��ة 0641

 ا)س����مر حس���ن ليل�������ة ي���ا عدي 0642

 ا)س����مر حس���ن يغ������ركش ما 0643

 جواھر اس�������مريكا 0644

 الف�������ؤاد روح  بين���������ا س���وق 0645

 عب����اس ھشام ھ���اتي 0646

 ن���ور ھشام عارف مش 0647

 ھواي��دا انك����وى الل�����ي 0648

 حس������ين ع����زيزة 0649

 حس������ين بالتفص�������������������يل 0650

 الس����اھر ك��اظم مق���درش 0651

 الس����اھر ك��اظم مس�����������تقيل 0652

 الس����اھر ك��اظم دمع��ي رخص���ت 0653

 الس����اھر ك��اظم وحب عي����د 0654

 عجاج خال���د بيھ������م 0655

 عجاج خال���د علي������ا حق���ك 0656

 عل���ي خال���د الجميل�������ة العي�������ون 0657

 الجيوش���������ي خال���د س�����يما 0658

 لطيف���������ة تغ��������ير اوعى 0659

 لطيف���������ة بحب��������ك عش���ان 0660

 لطيف���������ة ومال�ه اص�����الحك 0661

 لطيف���������ة ماتنس�����������يش ان���ا 0662

 لطيف���������ة كتبتل���������������ك 0663

 لطيف���������ة ھاديء حب����ك 0664



 القاس�������م مجد يحبي�������ب امرك 0665

 القاس�������م مجد بق�������ى اس���مع 0666

 نص�����ري ماي���ا اه ويل������ي 0667

 نص�����ري ماي���ا بي�������ك ع���ايش 0668

 مي���امي زمان من وين������ك 0669

 الحل�����و محمد اي���ه مس���������تني 0670

و� اي 0671  ف����وزي محمد 

 ف����ؤاد محمد خس���ارة 0672

0673 (  ف����ؤاد محمد أظن 

 ف����ؤاد محمد راحت س����نة 0674

 دف����ؤا محمد علمن�����اك 0675

 ف����ؤاد محمد وبح����ب 0676

 ف����ؤاد محمد علين��������ا عي������ني ي���ا 0677

 ف����ؤاد محمد ل���ى طب����ل 0678

 محي محمد اعاتب��������ك 0679

 محي محمد ت�������اني 0680

 محي محمد في�������ا ما ك��ل 0681

 محي محمد غ����يرك مي���ن 0682

 محي محمد ھوى ي���ا 0683

 محي محمد ض��������حكتك 0684

 محي محمد الحبي����������ب لي�����ه 0685

 محي محمد واش�����������تاقلك 0686

و) لعنيك�����������ي ع����ترف 0687  محي محمد 

 محي محمد الھ��وى ش���ارع 0688

 محي محمد بحب��������ك 0689

 محي محمد ش����عوري 0690

 محي محمد ودمعة ص��ورة 0691

 من�����ير محمد عي������ني عمر 0692

 من�����ير محمد الحل�����م ش�������������بابيك 0693

 من�����ير محمد والص�����دف ب������الحظ 0694

 من�����ير محمد الرم��ان ض���حكة ي���ا 0695

 قم��ر طف�����ىمص البح�������ر 0696

 قم��ر مص������طفى مع���اكي قل���������بي 0697



 قم��ر مص������طفى القل��������ق ش���حن 0698

  بلملي������������ح رجاء جواك ده ك��ل 0699

  بلملي������������ح رجاء ش������رياه 0700

 بلملي������������ح رجاء العي�������ون ش���وق 0701

 ع4مة راغب علمتي������������ني 0702

 ع4مة راغب لعيون���������ك راجع 0703

 ع4مة راغب ق�����درنا فرقن���������ا 0704

 ع4مة راغب عمري كتبت�������������ك 0705

 ع4مة راغب خال���د الح���ب 0706

 ع4مة راغب لي������ل ي���ا اه 0707

 ع4مة راغب كرمال����ك 0708

 ع4مة راغب ب����وي ي���ا 0709

 (فض����������يل الش�����اب مع) ع4مة راغب احت����ار قل���������بي 0710

 ع4مة راغب حبيب���������������تي اس���ف 0711

 ع4مة راغب لي������ل ي���ا مغرم 0712

 الماج��د راش���د   الش�����مس مطل���ع 0713

 اجدال���م راش���د مش�������ك4ني 0714

 ص������باح الدوام��ة 0715

 ص������باح لي�����ه 0716

 الرب�������اعي ص������ابر ت����ارك خل���ص 0717

 س�������عيد س�����ميرة عي����ون احل���ى 0718

 س�������عيد س�����ميرة عن���ك ھاتن�����ازل مش 0719

 س�������عيد س�����ميرة مي4ل������ه 0720

 س�������عيد س�����ميرة مش�����������تقالك 0721

 س�������عيد س�����ميرة ش������ايف 0722

 س�����يمون تاكس��������ي 0723

 س��4مة ط4ل س��4مة ط4ل رض��������يناك 0724

 كف������وري وائ����ل بالن��������ار بتلع���������������بي ن���تا 0725

 كف������وري وائ����ل رأي����ك ش���و 0726

 توفي�����������ق ولي������د غجري���ة 0727

 توفيق��������������ب ولي������د ومكت�����وب وعد 0728

 توفيق��������������ب ولي������د دني������ا ي���ا وحلوي����������تي 0729

 توفي�����������ق ولي������د قل���������بي دق��ة عل���ى 0730



 توفي�����������ق ولي������د ي�����������اليلي يالي���������ل 0731

 توفي�����������ق ولي������د حبي�����������بي وحدك 0732

 مرق��دي ي����وري الحي������ن ف�����ي حب����ا اري����د 0733

 مرق��دي ي����وري تق������������ولين 0734

  الح4ن������ي عاص���ي ھواك ادمن��ت 0735

 الش�������مالي كل����ودا في��������ك بتطل�����������ع 0736

 ع4مة راغب عش����قھا الل�����ي 0737

  الح4ن������ي عاص���ي ھوارة 0738

 ك������اتس ف����ور عي��دھا بق�������ى ما 0739

 ك������اتس ف����ور ص�������غيرة بي�������وت 0740

 ك������اتس ف����ور نط�����رني 0741

� عب����د تع�����ال 0742  الرويش��������د 

� عب����د المجي������د عب����د يھ���ااب 0743  

� عب����د المجي������د عب����د غ���الي 0744  

� عب����د المجي������د عب����د جذاب 0745  

 الس����اھر ك��اظم ص��درك عل���ى ض�����مني 0746

 الس����اھر ك��اظم مرس���ي 0747

 الس����اھر ك��اظم بھ�����الطول ھ4 ي���ا 0748

 س���وا كلن������ا البس������������تان عل���ى ن�����زلن 0749

 خلي������ل ل���ورا دوم دوم 0750

 لي������لخ ل���ورا حمودة ي���ا جاري 0751

� العي�������د رض��ا ال����ذكرى عل���ى 0752  

� العب��������د رض��ا ظ���الم 0753  

� العب��������د رض��ا عن���دي ان���ت ھذا 0754  

� العي�������د رض��ا نس������������يتك ما 0755  

� العب��������د رض��ا م����بروك 0756  

� العب��������د رض��ا وغ���������ازلتني طفل������ة 0757  

� العب��������د رض��ا الع����وض علي������ك رب ي���ا 0758  

� العب��������د رض��ا ذوب����ي  روحي ي���ا 0759  

 توفي�����������ق ولي������د ب����دري 0760

 توفي�����������ق ولي������د أس��ھر 0761

 توفي�����������ق ولي������د يحك������ي حدا ف�����ي ما 0762

 حبي�������ب ياس������ر غ���الي ي���ا ب����ك ھ4 ي���ا 0763



 ري����م حبي�����������بي 0764

 كام��ل مص������طفى في��������ن باب�������ا 0765

 كام��ل مص������طفى باب�������ا حب 0766

 كام��ل مص������طفى الب�������4د أم 0767

 كام��ل مص������طفى اي���ه فيھ�������ا 0768

 كام��ل مص������طفى ماما 0769

 كام��ل مص������طفى ھري��دي الول�����د 0770

 حكي�����م حبيت����������ه 0771

 ش������رين   الغ����رام ف�����ي ان���ا 0772

 رغد الراوي�����ة 0773

 القاس�������م مجد الغ������الي 0774

 القاس�������م مجد الك�����4م علي������ك حوف�����ر 0775

 مك��اوي ش������ريف واعرف اموت 0776

 المجموع��ة التخين�����������ة دبدوب�������ة 0777

 المجموع��ة الفص���������اد اب����و 0778

 موعةالم���ج الفش���������ار بوب��������ي 0779

 المجموع��ة البغبغ������������ان 0780

 عب����اس ھشام جاي���ه زمانھا ماما 0781

 عب����اس ھشام اللي��������ل ذھب 0782

 ا)طف������ال اغ���اني البالون����������ه 0783

 م������دبولي المنع������م عب����د لع����ب اللع������ب 0784

 م������دبولي المنع������م عب����د احمريك�����ا ال���ورد 0785

و) حل���م 0786  م������دبولي المنع������م عب����د عل���م 

 يم����دبول المنع������م عب����د س�������عيد عي����د 0787

 م������دبولي المنع������م عب����د يج����يء ش������تاء لم��ا 0788

 م������دبولي المنع������م عب����د مزيك�����ا 0789

 ا)طف������ال اغ���اني نن�����ا البوت����������و 0790

 ا)طف������ال اغ���اني النون�������و الحق������ي 0791

 ا)طف������ال اغ���اني بمب�������م ب�����4 ب����وم 0792

 ا)طف������ال اغ���اني نتفس�������������ح عش���ان 0793

 ا)طف������ال اغ���اني م��ونس 0794

 ا)طف������ال اغ���اني نص��������يف ي����4 0795

 الع���امري المنع������م عب����د عين������ك 0796



 الع���امري المنع������م عب����د ن���ور ابتس���������امة 0797

 بش������ار مد 0798

 بش������ار وي���اك 0799

 العي�������ن زھرة فاطم���ة الغ�����4 ان���ت 0800

 طن���اف ب����ن عيظ���ة روحي اتعب���������ت 0801

 طن���اف ب����ن عيظ���ة جرى مھما 0802

 العي�������ن زھرة فاطم���ة غ����يرك ل���ي مي���ن 0803

 ھند الفج�������ر بن������ور ھ4 0804

 العل�������ي جواد كل���ي يح����ق 0805

 حس������ين ب����ن خال���د ن���اري 0806

 الس�������الم س�������عيد حبي�����������بي حب����ك 0807

 خليف���������ة حمد ص���4ح ھوانا عل���ى 0808

 الزغ�������بي ن���وال مكت�����وب بعيون�����������ي حب����ك 0809

 رجب غادة قل���������بي س���ارق ي���ا 0810

 جيت�������ارا غ���الي ي���ا 0811

 ص�����قر راب����ح احب����ك 0812

  فل������ه اي���ه لك����و حك��ا 0813

 عجاج خال���د علي������ك ھنت 0814

 ش����اكر فض������ل ھوا ي���ا ي����رطا 0815

 ش����اكر فض������ل خي����ال حب����ك 0816

� وعھد 0817  ش����اكر فض������ل 

 ش����اكر فض������ل تص�����������دقني اوعى 0818

 الح4ن������ي عاص���ي حبي�����������بي 0819

 الح4ن������ي عاص���ي ان���ت بحب��������ك 0820

 الح4ن������ي عاص���ي بق�������ول ما بق�������ول 0821

 الح4ن������ي عاص���ي العي�������ن ري����ف 0822

 الح4ن������ي عاص���ي عي����ون ق���دامى 0823

 الح4ن������ي عاص���ي امھمخي جن���ب مري���ت 0824

 الح4ن������ي عاص���ي حبين���������ا ش���و 0825

 الح4ن������ي عاص���ي  طبع�����ك م���رنى ما 0826

 الح4ن������ي عاص���ي الس�������نات س���ت 0827

 الع��������زبي محمد بل��������دنا ا)قص������ر 0828

 قن��������ديل محمد  ومي��ه ش������طين بي�������ن 0829



 ف����وزي محمد  م��الو القم�����ر مال 0830

 محمود الع�������زيز عب����د  الحل�����و من��������ديلى 0831

 محمود ك��ارم  مي���لي���اج والن���������بى 0832

 ا)طف������ال اغ���اني  ازرع 0833

 ا)طف������ال اغ���اني الحص�����ان 0834

 ا)طف������ال اغ���اني الش�����مس 0835

 ا)طف������ال اغ���اني الشموس������ه الش�����مس 0836

 ا)طف������ال اغ���اني الص�����ادق 0837

 ا)طف������ال اغ���اني بيصوص�����������و العص����������فور 0838

 ا)طف������ال اغ���اني بح����ب ان���ا 0839

 ا)طف������ال اغ���اني تغ��������نى ان���ت 0840

 ا)طف������ال اغ���اني ص��وره رس���مب����ا 0841

 ا)طف������ال اغ���اني العص����������فوره ص��وت باس������مع 0842

 ا)طف������ال اغ���اني حبي�����������بى جدو 0843

 ا)طف������ال اغ���اني الف�������ار وي���ا الق�����ط زى 0844

 ا)طف������ال اغ���اني جدو 0845

 ا)طف������ال اغ���اني س�������عيد عي����د 0846

 ا)طف������ال اغ���اني اخ�����تي مي����4د عي����د 0847

 ا)طف������ال اغ���اني عيني��������ه ن���ور ي���ا 0848

 ا)طف������ال اغ���اني عليھ�����ا ي��������اختي 0849

 ش������رين قلي��������ل ص������بري 0850

 ش������رين ك���4م 0851

 ف����ؤاد محمد س�����ؤالك 0852

 محى محمد ارجع ب����س 0853

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د اس�����مراني ي���ا اس��مر 0854

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د مرة اول 0855

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د بي�������ك بحل�������م 0856

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د اي���ه وبين���������ك بي����������ني 0857

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د  لب������كق بي��������ع 0858

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د حي��������اتي الحل�����و 0859

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د التوب���������ة 0860

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د الھ��وى جان���ا 0861

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د  ھي دي ھي 0862



 ح�����افظ الحلي��������م عب����د ن���ار حب����ك 0863

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د خس���ارة 0864

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د في��������ن كن����ت 0865

 ح�����افظ حلي������مال عب����د قولول�������و 0866

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د ش���������غلونى 0867

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د توب�������ة 0868

 الوھاب عب����د وھواك والع����ذاب ان���ا 0869

 ش���و امريكان�������ا س��ھارة 0870

  دي���اب عمرو ل���ك رجع��ت ادي������ني 0871

  دي���اب عمرو احب����ك 0872

  دي���اب عمرو واحد اك������ثر 0873

  دي���اب عمرو اللي�����������الي بعي��������د 0874

  ابدي عمرو طي����ب ك��ان 0875

  دي���اب عمرو خ��4ص ص�������دقني 0876

و) 0877   دي���اب عمرو بال�����ه عل���ى 

  دي���اب عمرو الم���4ك 0878

  دي���اب عمرو الك�����4م ك��ل 0879

  دي���اب عمرو ض����عف ھا مش 0880

  دي���اب عمرو العي�������ن ن���ور 0881

  دي���اب عمرو ي��������ومينھم 0882

  دي���اب عمرو اك������ثر بحب��������ك 0883

  دي���اب عمرو بتوحش�������������ني 0884

 دي���اب عمرو قم������رين 0885

  دي���اب عمرو اخت����ارك قل���������بي 0886

� الع������الم 0887   دي���اب عمرو 

  دي���اب عمرو عين������ك عي������ني ك��دة 0888

  دي���اب عمرو يرض���������يك ك��ان ل���و 0889

  دي���اب عمرو س��������نين 0890

  دي���اب عمرو معاك تمل������ي 0891

  دي���اب عمرو إي���ه عامل��ة وھي 0892

 انغ����ام س���������بتھا لي�����ه 0893

 انغ����ام وص�����الك  س������يدي 0894

  أص����الة جرى ع�����اللي 0895



  أص����الة ن���ار عل���ى بنس��������������تناك احن���ار 0896

  أص����الة كتبت�������������ك 0897

و) 0898   أص����الة تص������دق 

  أص����الة مجن���ون ي���ا 0899

� يمي������ن 0900   أص����الة 

 اليس��������ا  احس���اس اجمل 0901

 اليس��������ا دوب ب����دي 0902

 اليس��������ا ب��������تروح بتغي������������ب 0903

 فري��������د زين�����ة 0904

 ف����ارس ب���������اK احل���ف 0905

 الش�����اعري حمي���د ي������نيع 0906

 الش�����اعري حمي���د بتحب��������������ني 0907

 الش�����اعري حمي���د اي�������ديك بي�������ن خ���دني 0908

 الش�����اعري حمي���د المليون�������������يرات 0909

 ش����اكر ھ��اني ان���ا بحب��������ك 0910

 عب����اس ھشام ش�������وفي 0911

 عب����اس ھشام ليل�������ة ي���ا 0912

 عمار ھدى علي������ك بغ��������ير 0913

 غف�����ران ليل���������ى القديم�������ة اوراق���ي 0914

 غف�����ران ليل���������ى ندمان����ة مش 0915

 غف�����ران ليل���������ى قم��ري عيون������ك 0916

 غف�����ران ليل���������ى الع������الم ھيرفض�����������ني ح�����تى ل���و 0917

 الحن�����اوي مي���ادة بعش����������قك ان���ا 0918

 الحن�����اوي مي���ادة الش�����مس 0919

 الحن�����اوي مي���ادة  علي������ا الح���ب بين���������ت 0920

 الحن�����اوي مي���ادة ك��ان الل�����ي الح���ب 0921

0922 �  ص�����الح مدحت س������يدي ي���ا 

 حل ص��ا مدحت أدي عل���ى بحل�������م 0923

 ص���4ح مدحت  ت�������اني كوك����ب 0924

 ص�����الح مدحت وعدي 0925

 ص�����الح مدحت المليون�������������يرات 0926

و) 0927  ص���4ح مدحت دموع تس������وى 

 ف����ؤاد محمد الن�����وم علي������ا ع����زيز 0928



 ف����ؤاد محمد الش�����مس 0929

K حمد 0930  ف����ؤاد محمد الس�����4مة عل���ى 

 ف����ؤاد محمد مرمرين�����ا 0931

 قم��ر مص������طفى بحب��������ك 0932

 قم��ر مص������طفى يلوس�������ألون 0933

 قم��ر مص������طفى حي��������اتي حبي�����������بي 0934

 قم��ر مص������طفى مناي�����ا 0935

 الزغ�������بي ن���وال تمنيت�������������و الل�����ي 0936

 بلملي������������ح رجاء غاي���ب ي���ا 0937

 ع4مة راغب اللي��������ل بعت���������م 0938

 ع4مة راغب كب���������ير ف����رق 0939

 ع4مة راغب الجميل�������ة س����������يدتي 0940

 ع4مة راغب اي���ه اوص���������فلك 0941

 ع4مة راغب بھ���واك 0942

 ع4مة راغب ج���ني 0943

 ع4مة راغب قل���������بي حبي�������ب 0944

 ع4مة راغب جن���ون لحظ��ة 0945

 ع4مة راغب اللي��������ل س����ھروني 0946

 ع4مة راغب س����4م ي���ا 0947

 (ان���دي مع ) ع4مة راغب ش������باب ي���ا ي�������ال4 0948

 ص������باح ومس��������كينة عاش����قة 0949

 ص������باح العس������ل زي 0950

 س�������عيد س�����ميرة ي������ومين بع�����د الج�����اني ق���ال 0951

 س�������عيد س�����ميرة س��اعات  بش���������������تقلك 0952

 س�������عيد س�����ميرة مي���ن ان���ت 0953

 س�������عيد س�����ميرة لس�����ان غلط��ة 0954

 س�������عيد س�����ميرة اش��اعات  دي ك��ل 0955

و� 0956  س�������عيد س�����ميرة عيون������ك 

 س�������عيد س�����ميرة الغ�������ني وط���ني 0957

0958 �  س�������عيد س�����ميرة يس�������ھلك 

 س�������عيد س�����ميرة زمان لي��������الي 0959

 س�������عيد س�����ميرة يوم����ي من 0960

 س�������عيد س�����ميرة لي�����ه ابلت����������كق 0961



 س�������عيد س�����ميرة رجعال����ك 0962

 س�������عيد س�����ميرة ي����وم ورا ي����وم 0963

 وجدي ش������رين اي���ه بين���������ا ل���و 0964

 وجدي ش������رين تحلف�����������ى 0965

 س�����يمون جد بتكل������������م 0966

 وردة غ����يرك مي���ن لي������ا أن���ا 0967

 وردة م������العين بنخ������اف 0968

 وردة احب����ك حرمت 0969

 وردة مواس��م 0970

 وردة محتاجل������ك 0971

 وردة الغ�������يرة ن���ار 0972

 وردة وحش���������توني 0973

 وردة الغ�������يرة ن���ار جرب 0974

 ح�����افظ الحلي��������م عب����د حلف����������ني 0975

  دي���اب عمرو بتحب�����������ه ولس����ه 0976

 الش�����اعري حمي���د ويل������ي 0977

 (اليس��������ا مع ) ع4مة راغب ب��������تروح بتغي������������ب 0978

  دي���اب عمرو قل���������بي عل���م 0979

  دي���اب عمرو ھواك علم�����ني 0980

  دي���اب عمرو اعال���ود ق��������اللي 0981

  دي���اب عمرو ع���ايش ان���ا 0982

  دي���اب عمرو   تتكل������������م تق�������در 0983

 بنب����������اري ا)ول����ى الج������ائزة )عط��اء الحفل���������ة 0984

 بنب����������اري الثاني�����������ة الج������ائزة )عط��اء الحفل���������ة 0985

 بنب����������اري الثالث�����������ة الج������ائزة )عط��اء الحفل���������ة 0986

 بنب����������اري للتش���������������جيع الجوائ������ز )عط��اء الحفل���������ة 0987

 بنب����������اري 1 ب���������الجوائز الف�������������ائزين ءاس��ما ن���داء 0988

 بنب����������اري 2 ب���������الجوائز الف�������������ائزين اس��ماء ن���داء 0989

 بنب����������اري ا)فتتاحي���������������ة الحفل���������ة 0990

 بنب����������اري للمتف������������������وقين الجوائ������ز )عط��اء الحفل���������ة 0991

 بنب����������اري البرونزي�����������ة الج������ائزة )عط��اء الحفل���������ة 0992

 بنب����������اري الفض�����������ية الج������ائزة )عط��اء الحفل���������ة 0993

 بنب����������اري الذھبي�������ة الج������ائزة )عط��اء الحفل���������ة 0994



 بنب����������اري ا)فض��������ل الج������ائزة )عط��اء الحفل���������ة 0995

 بنب����������اري 1 ب���������الجوائز الف�������������ائزين دخول 0996

 بنب����������اري 2 ب���������الجوائز الف�������������ائزين دخول 0997

 بنب����������اري ب����������الجوائز للف���������������ائزين التھنئ����������ة موس��������يقى 0998

 التھنئ����������ة موس��������يقى الع�������ريس ل���دخرل الموس�������قى 0999

 التھنئ����������ة موس��������يقى 2 المي������4د لعي�������د الموس�����������يقى 1000

 


