
NO. Song Title Popularized by 

 س��ماحة ك��ارول  ف��������يي اتطل�������ع 1001

  حم���اقي محمد  فيك����������ي حاجة أحل���ى 1002

  ري���ان  غرام أحل���ى 1003

  مش�������ع!ني باس��������كال  عقل������ي آخد 1004

 ش����اكر فض������ل مع ي���ارا  معك آخ���دني 1005

 ف��������يروز الص��������������يفية أي���ام آخر 1006

  المجموع��ة وب����س مج�����انين أرب�����ع 1007

 وس���وف جورج  النص����������يبب ارض���ى 1008

  عي���اش رامي  اش���������������تقتلك 1009

  ع!مة راغب  أن���ا اش���������������تقتلك 1010

  ناص��������يف زك��ي  لبن��������ان عا اش�����������تقنا 1011

 عجرم نانس�������ي من��و أش��������تكي 1012

  ش������ريف معي����ن  كلم���ة أص����عب 1013

  س��ماحة ك��ارول الش����ھرة أض��واء 1014

  ف��������يروز  الن�����اي أعط���ني 1015

 دي���اب عمرو اي���ه أعمل 1016

  الزغ�������بي ن���وال  الحباي����������ب ىأغل 1017

 وھ���بي ھيف������ا اھواك اق���ول 1018

 أص����الة أك������تر 1019

  دي���اب عمرو  بيحب�����������ك واحد أك������تر 1020

  ش����اكر فض������ل  علي������ك أك��دب 1021

  الس����اھر ك��اظم  أكرھھا 1022

  عي���اش رامي  مال أل�������بي 1023

 ح�����افظ عب������������دالحليم  التوب���������ة 1024

 ص�����قر جوزف  ليل���������ى ي���ا تعبان����������ة الحال����ة 1025

  حوران���ي دوميني��������ك  الخاش�������وقة 1026

7 الع������الم 1027   دي���اب عمرو  

  الماج��د راش���د  العي�������ون 1028

1029 7   نخل����ة س����عاده نق�������و8  معا 

: أمري 1030   وس���وف جورج  

 ص�����قر جوزف  مش������تاق عليك��������ي الل�����ي أن���ا  1031

  مقدس�����ي ف����ادي  بعش����������قك أن���ا 1032



  دي���اب عمرو  ع���ايش أن���ا 1033

  ف��������يروز  لحبي��������������بي أن���ا 1034

  الش��������ريف أحمد  بك������ون لم��ا أن���ا 1035

  عجرم نانس�������ي  لي�����ه أن���ا 1036

  خوري مروان  واللي��������ل أن���ا 1037

  عجرم نانس�������ي  اي���ه ان���ت 1038

  ح�����افظ عب������������دالحليم  أھواك 1039

  ف��������يروز  أھواك 1040

 وس���وف جورج والي��������ومين ب���������اليوم باس������������تنى 1041

  ال���رومي ماجدة  خلي���������ني بالقل�����������ب 1042

  بط����رس جولي������ا  حري���ة سبتن����������ف 1043

  ذك��رى  بلق���������اك بحل�������م 1044

 اليس��������ا  بس������������تناك 1045

  س��ماحة ك��ارول  التال��������ت ا?ل����ف بص���������باح 1046

  دي���اب عمرو  بع���������ترف 1047

  ف��������يروز  حبي�����������بي ي���ا اس��مك بكت���������ب 1048

  ف��������يروز  وج����ايي ان���ت بك������را 1049

  الش��������ريف أحمد  الن�����اس بي�������ن 1050

  كف������وري وائ����ل  الطي������ور تبك����������ي 1051

  توفي�����������ق ايھ���اب  في�������ا ت��������ترجى 1052

 ف��������يروز س��������ليمان ام ي���ا ت����ك ت����ك ت����ك 1053

  دي���اب عمرو  معاك تمل������ي 1054

  ع!مة راغب  روحي ت����وأم 1055

  ع!مة راغب  ج���ني 1056

  س��ماحة ك��ارول  قل���������بي حبي�������ب 1057

  الح���اج ھشام  أن���ا حبي�����������بي 1058

  ع!مة راغب  ناس�����ي ي���ا حبي�����������بي 1059

  عي���اش رامي  أن���ا حبيت�����������ك 1060

  ف��������يروز  بالص�����������يف حبيت�����������ك 1061

 نخل����ة جاد  حس����������يبك 1062

  برك������ات ملح���م  بيض���������ا حمامة 1063

  ع!مة راغب  ل���ك حني������ت 1064

  حن���ا طون���ي بال������ك عل���ى خطرن���ا 1065



  آدم  ال���دمع خل���ص 1066

  ص�����قر ك��ارول (حبي������������بي ي���ا ق���وم) قلب���������ك دق��ة 1067

  ص������ايغ جورجي����ت  الس�����ود ع������������العينين دلون�����ي 1068

  ك��رم نج���وى  يروح روح 1069

  الزغ�������بي ن���وال  روحي ي���ا روحي 1070

  الس����اھر ك��اظم  عش�����قا زي���������ديني 1071

  أدھم مروان  زين�����ة 1072

 ف��������يروز  الن�����اس س�������ألوني 1073

  الش��������ريف أحمد  الليل����������ة مع���اكي س��ھران 1074

  ف��������يروز  ش���ادي 1075

  عجرم نانس�������ي  ش���اطر 1076

  ف��������يروز  كب���������ير ش���و البح�������ر ش������ايف 1077

  برك������ات ملح���م حبي�����������بي ش������باك 1078

  مقدس�����ي ف����ادي  ناحيت���������ك ش����عوري 1079

 ك��رم ف����ارس ش����������فتا 1080

  اليس��������ا  الح���ل ش���و 1081

  الحكم�����ي اب������راھيم  ب�������ني ش���و 1082

  باس�����مة  عب�������الي ش���و 1083

  ھيث������م  ف��������يي عمل������تي ش���و 1084

  ك��رم نج���وى  ھ��الح! ش���و 1085

 ش���������يرين  قلي��������ل ص������بري 1086

 دي���اب عمرو  خ��!ص ص�������دقني 1087

  ش����اكر فض������ل  ال��������دنيا حك��ةض 1088

  حن���ا طون���ي  الس����ھر طال 1089

  ع!مة راغب  لي�����ه طب 1090

  ف��������يروز  النح�����ل ط����ريق 1091

  الص���������افي ودي����ع  احبابن����������ا طل���وا 1092

 ف��������يروز  الھ��وى دروب ع 1093

  ص�����قر جوزف  ب�����!ك وحدا عايش�����ة 1094

  برك������ات ملح���م قم������رين واق���ف ب��������ابي عل���ى 1095

  ش���������يرين  ب�������الي عل���ى 1096

  مش�������ع!ني باس��������كال  الوق�����ت يمض�����ى عم 1097

  ال���رومي ماجدة  الن�����اس علي������ك عميس����������ألوني 1098



  ع!مة راغب  جد عن 1099

  الص���������افي ودي����ع  بحري�������ة عن���دك 1100

  وھ���بي ھيف������ا بغبغ����������ان عن���دي 1101

  باس�����مة  عيون������و 1102

  ا?س����مر ربي��������ع  غ�!ك 1103

  ف��������يروز  ھوى ي���ا ف�������ايق 1104

  الجس�����مي حس������ين  فق�����������دتك 1105

  ف��������يروز  ع������المفرق قھ��وة ف�����ي 1106

  مقدس�����ي ف����ادي  ي������ومين بع�����د ج���اني ق���ال 1107

  ف��������يروز  ن���اس ف�����ي ك��ان ق������ديش 1108

  ع!مة راغب عش����قھا قل���������بي 1109

  كف������وري وائ����ل  مش������تاق قل���������بي 1110

  ع!مة راغب  اش�����������������تقتللي قلل��������ي 1111

  ف��������يروز  الزم��ان ك��ان 1112

 ف��������يروز طاحون عن���ا ك��ان 1113

  برك������ات ملح���م  توت��������يال كب������وش 1114

  خوري مروان  س��اعة ك��ل 1115

 ف��������يروز  نت!ق����������ى كن����ا 1116

  ك��رم نج���وى  ب�������داويك كي�����ف 1117

  ف��������يروز  ان���ت كيف���������ك 1118

  اي����وان  لبن�����������اني 1119

 اليس��������ا تع���������رفو ل���و 1120

  ع!مة راغب  القديم�������ة ليالين�������������ا 1121

 ش���������يرين مرة في��������ش ما 1122

  عي���اش رامي  م����بروك 1123

  ش����اكر فض������ل  مدة بق���������الو يمخاص��من 1124

  الرب�������اعي ص������ابر  مزيان����ة 1125

  ع!مة راغب  ب���������الك!م مش 1126

 عجرم نانس�������ي  معجب����ة 1127

  ع!مة راغب  لي������ل ي���ا مغرم 1128

  المنھ������الي عيض�����ة  جرى مھما 1129

  عب����اس ھشام  ده حبي�����������بي - ن������ارين ن���اري 1130

  زبي�������ب أيم���ن  س���وى نبق���������ى 1131



  ف��������يروز  نج����يرا والقم�����ر نحن�����ا 1132

  ف��������يروز  الھ��وى علين��������ا نس�����م 1133

  ك��رم ف����ارس  نس��������ونجي 1134

 ص������ايغ جورجي����ت  نط�����رني نط�����رني 1135

  مش�������ع!ني باس��������كال  الش�����مس ن���ور 1136

  حس������ني ت����امر  دي ھي 1137

 ص������باح  ونط�����روني وع���دوني 1138

 ف��������يروز  أن���ا ي���ا أن���ا ي���ا 1139

8 حبي�����������بي ي���ا 1140  دي���اب عمرو  

  ل���فخ ألي������ن  ح��!ق ي���ا 1141

  ع!مة راغب  حي��������اتي ي���ا 1142

  س��ماحة وك��ارول خوري مروان  رب ي���ا 1143

  خل���ف ألي������ن  الش�����اي ص�������������بابين ي���ا 1144

 عجرم نانس�������ي  ودل���ع طبط����ب ي���ا 1145

 عب����������د7 عبدالمجي���������د  القل��������ب طي����ب ي���ا 1146

 ال������دين ش��مس نص�����ري  ع������الطواحين مارق ي���ا 1147

  cats 4  ناس����������يني ي���ا 1148

  س��ماحة ارولك  لي��������الي يام���ا 1149

 وس���وف جورج  ھواه ف�����ي س��������نين تاعبن����������ا يلل���������ي 1150

 


