
Arabic #1 Song List

NO TITLE ARTIST
0001 على اي اساس عبد هللا الرويشد
0002 اعفيني عبد هللا الرويشد
0003 اال حبك عبد هللا الرويشد
0004 مش حرام عليه عبد هللا الرويشد
0009 يا قلبي يا خالي عبد الحليم حافظ
0011 اسباب حبي عبد المجيد عبد هللا
0010 اعز الناس عبد المجيد عبد هللا
0013 ادلع عبد المجيد عبد هللا
0014 يا ورد عبد المجيد عبد هللا
0015 احبك ليه عبد المجيد عبد هللا
0016 حبايبنا عبد المجيد عبد هللا
0017 حبيتك عبد المجيد عبد هللا
0018 ال تجرح المجروح عبد المجيد عبد هللا
0019 مسموح عبد المجيد عبد هللا
0020 رھيب عبد المجيد عبد هللا
0021 دادا عبد المنعم مدبولي
0022 لي لي كو عبد المنعم مدبولي
0024 الحفيد عبد المنعم مدبولي
0025 توت توت عبد المنعم مدبولي
0030 دقوا المزاھر أغاني افراح 
0033 ما تزوقيني يا ماما أغاني افراح 
0034 ال تصدقونه احالم
0049 الشكل الحلو عالء زلزلي
0050 لو قد كالمك عالء زلزلي
0051 ملكت الروح عالء زلزلي
0052 يا حنون عالء زلزلي
0056 من غير ما تتكلمي على الحجار
0060 عنوان بتنا علي الحجار
0061 داري العيون علي الحجار
0065 تجيش نعيش علي الحجار
0066 ولد وبنت علي الحجار
0067 حبيبي عود امل حجازي
0073 ايام ليالي عامر منيب
0079 عودوني عمرو دياب 
0080 انت ياللي عمرو دياب 
0081 ايامنا عمرو دياب 
0082 الماضي عمرو دياب 
0084 طبع الحياة عمرو دياب
0091 متخافيش عمرو دياب 
0092 زي الزمان عمرو دياب 
0093 ميال عمرو دياب 
0094 راجعين عمرو دياب 
0097 ملھاش حل تاني عمرو دياب 
0099 ضحكة عيون حبيبي عمرو دياب 
0110 مابحبش حد اال انت أصالة
0112 سامحتك كثير اصالة
0113 عيشني ثواني أصالة
0115 مابعش انا أصالة
0117 وان كان علية عاصي الحالني
0118 احبك جدا عاصي الحالني 
0120 مالي صبر عاصي الحالني 
0121 رنين الدھب عاصي الحالني
0122 بحبك وبغار عاصي الحالني 
0124 كيد عزالك عاصي الحالني 
0127 مثل الكذبة عاصي الحالني
0128 شوق السھارة عاصي الحالني 
0129 لو ادري عاصي الحالني 
0130 واني مارق مريت عاصي الحالني 
0140 يومين وعدو بھاء سلطان
0141 بحبك انت داليا
0142 حلوة يا بالدي داليدا
0145 اخبار حلوة ديانا حداد
0148 اال حبيبي ديانا حداد
0150 قلبي لاليجار ديانا حداد
0151 قدرت تنسى ديانا حداد
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0153 امانيه ديانا حداد
0155 غلطتي ديانا حداد
0156 نجمة سھرتنا ديانا حداد
0157 رحلوا ديانا حداد
0158 شيخ الشباب ديانا حداد
0159 يا بنتي ديانا حداد
0160 يلموني ديانا حداد
0161 ادلع عليك ديانا حداد
0164 ال انت ديانا حداد
0169 لو يسألوني ديانا حداد
0170 تقول ما أحبك ديانا حداد
0172 لقيتك ديانا حداد
0173 صحوة منام ديانا حداد
0174 ساكن ديانا حداد
0181 وينھم ديانا حداد
0185 امشي ورا كذبھم ديانا حداد
0188 يا سايقين الظعن ديانا حداد
0190 عدا الليل ايھاب توفيق
0191 انت مش عارفة ايھاب توفيق
0192 يا صاحبي ايھاب توفيق
0193 حبيبي ودعني ايھاب توفيق
0194 كالم عيونك ايھاب توفيق
0195 هللا يكون في عيونك ايھاب توفيق
0196 جرح الناس ايھاب توفيق
0197 مشتاق ايھاب توفيق
0198 تترجى فيا ايھاب توفيق
0199 قدك إيھاب توفيق
0201 ليالتي إيھاب توفيق
0202 قمر الليالي ايھاب توفيق
0203 العالم منتھاش ايھاب توفيق
0204 االيام الحلوة ايھاب توفيق
0205 سھراني ايھاب توفيق
0206 دلع الحبايب الين خلف
0207 ال لي له الين خلف
0209 متى حبيبى متى فضل شاكر
0210 عدا فيروز
0211 آخر ايام الصيفية فيروز
0212 بكتب اسمك فيروز
0213 حبيتك بالصيف فيروز
0214 كان الزمان فيروز
0215 كيفك انت فيروز
0217 اديش كان في ناس فيروز
0218 رجعت في المساء فيروز
0219 رجعت الصيفية فيروز
0221 شادي فيروز
0223 شتي يا دنيا فيروز
0224 تبقى ميل فيروز
0228 جايلك فارس
0229 تشكرات فلة
0237 وال يمكن جورج الراسي
0238 انت غيرھم جورج وسوف
0239 باسم الحب الجميل جورج وسوف
0240 حبيت ارمي الشبك جورج وسوف
0241 انا راضي بالسھر جورج وسوف
0242 دول مش حبايب جورج وسوف
0243 كدة كفاية جورج وسوف
0246 ارضى بالنصيب جورج وسوف
0247 ليل العاشقين جورج وسوف
0250 طبيب جراح جورج وسوف
0251 تخسر رھانك جورج وسوف
0252 اشمعنا انت جيتارا
0253 افرض حكيم
0255 جاني حكيم
0256 محدش يلومني حكيم
0260 وال واحد حكيم
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0261 الحق عليه حكيم
0262 فيھا ايه حكيم
0266 نظرة حكيم
0267 ياما قالوا حكيم
0270 طمني حكيم
0271 عيونه نار حكيم
0273 بص حمادة ھالل 
0274 الحب حلو حمادة ھالل
0275 االيام حمادة ھالل
0276 جنة حميد الشاعري
0277 ميلي حميد الشاعري
0278 حكاية حميد الشاعري
0280 كواحل حميد الشاعري
0281 ليالينا الحلوة حميد الشاعري
0282 اموت واعرف حميد الشاعري
0283 مھما كبرت حميد الشاعري
0284 سنين حميد الشاعري
0285 العقالء حميد الشاعري
0286 جلجلي حميد الشاعري
0287 لو كنتي حميد الشاعري
0288 حبيبه يا حبيبه حميد الشاعري
0289 حبيبي حمود الناصر
0293 عالي الضحكايه ھاني شاكر
0294 على باب القدس ھاني شاكر
0296 ليه مانحلمش ھاني شاكر
0297 يا رتني ھاني شاكر
0298 الوالد ده ايه حسن االسمر
0299 اتخدعنا حسن االسمر
0300 طعم االيام حسن االسمر
0303 بالتحديد ھند
0304 اعشق واحب ھند
0305 ربيع القلب ھند
0313 االمر  حسين
0314 ليل الھوى حسين
0315 من نظرة حسين
0316 توبة حسين
0317 يا نجمة حسين
0318 يا ويلي حسين
0319 انا استاھل جواد العلي
0320 ابسري جواد العلي
0321 الويل جواد العلي
0322 اموت واعرف جواد العلي
0323 اسميه جواد العلي
0324 دقات قلبي جواد العلي
0325 انت عارف جواد العلي
0326 خسارة جواد العلي
0327 لبيه جواد العلي
0328 معاك جواد العلي
0329 محبوبي جواد العلي
0330 تعال جواد العلي
0331 وجه الخير جواد العلي
0332 ابحث عنك كاظم الساھر
0333 الزمان كاظم الساھر
0334 كل عام وأنت حبيبتي كاظم الساھر
0335 موضحكة كاظم الساھر
0336 بالھداوة كاظم الساھر
0337 لعب بيھم لعب كاظم الساھر
0338 سالمتك من االه كاظم الساھر
0339 ھا حبيبي كاظم الساھر
0340 كلك على بعضك كاظم الساھر
0341 ھذا اللون كاظم الساھر
0342 نزلت للبحر كاظم الساھر
0343 يا ساكنة حينا كاظم الساھر
0344 يدرب بالحب كاظم الساھر
0345 أغازلك كاظم الساھر
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0346 المستبدة كاظم الساھر
0347 ال تتنھد كاظم الساھر
0351 وعندك عين كاظم الساھر
0352 والدي الطيب كاظم الساھر
0353 الجميلة كاظم الساھر
0354 الك وحشه كاظم الساھر
0355 سالمي كاظم الساھر
0356 يا مدلل كاظم الساھر
0357 زيديني عشقا كاظم الساھر
0358 شخص تاني كاظم الساھر
0359 اكرھھا كاظم الساھر
0360 حبيبتي والمطر كاظم الساھر
0361 حياه كاظم الساھر
0362 لست فاتنتي كاظم الساھر
0363 قولي احبك كاظم الساھر
0364 ضلي زيدي كاظم الساھر
0365 دلع كاظم الساھر
0367 كل مر كاظم الساھر
0368 لال كاظم الساھر
0369 سلمتك بيد هللا كاظم الساھر
0370 اصعب حب خالد عجاج
0373 مابيسألش خالد عجاج
0374 في ناس خالد عجاج
0375 وحشتني خالد عجاج
0376 وحداني خالد عجاج
0377 تعالى لي رمكس خالد عجاج
0378 وال دمعة خالد عجاج
0381 على ضوء شمعة ليلى غفران
0382 يا مسافر وناسي ھواك ليلى  مراد
0383 اكثر من روحي لطيفة
0386 بحبك كدة لطيفة
0387 مانسكش ابدا لطيفة
0389 اديني فرصة تانية لطيفة
0392 بحب في غرامك لطيفة
0393 بيحسبوني لطيفة
0395 ان شاء هللا لطيفة
0396 كرھتك لطيفة
0397 واضح لطيفة
0398 وأخيراً  لطيفة
0400 اتنفس عشقا مجد القاسم
0401 منھم هللا مجد القاسم
0403 غمض عينيك مجد القاسم
0404 لحظة غرام مجد القاسم
0405 يا وحشني مايا نصري
0407 خليني بالجو مايا نصري
0408 اخبارك إيه مايا نصري
0410 اودع كيف ميامي
0411 بداوية ميامي
0412 ھونھا ميامي
0413 ھيه الخليجية ميامي
0414 انتي امي ميامي
0415 متى بتعود ميامي
0416 سلم علينا ميامي
0417 واحد اثنين ميامي
0419 يا انت وال فال ميامي
0420 هللا عليھا محمد عبده
0421 مساء الخير محمد عبدة
0422 احبه ھيل محمد عبده
0423 عجباني محمد الحلو
0426 حبيبي وعيني محمد فوزي
0427 قلبى وروحي محمد فؤاد
0428 أنا لو حبيبك محمد فؤاد
0429 يا رب محمد فؤاد
0430 يا ال ھوى محمد فؤاد
0431 القلب الطيب محمد فؤاد
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0432 فينك محمد فؤاد
0435 لو محمد فؤاد
0436 الحب الحقيقي محمد فؤاد
0437 اسمعني محمد فؤاد
0438 كذاب محمد فؤاد
0439 شاھدين عليه محمد فؤاد
0440 تحرامني لية منك محمد فؤاد
0442 حبينا محمد فؤاد
0443 وال يھمك محمد فؤاد
0445 فاكرك يا ناسيني محمد فؤاد
0446 حيران محمد فؤاد
0447 منه يا ليالي محمد فؤاد
0448 كمننا محمد فؤاد
0449 أنت محمد فؤاد
0450 كبير الغرام محمد فؤاد
0451 مش حبيبة حد محمد فؤاد
0453 خفة دمه محمد فؤاد
0457 حبينا محمد محي
0458 تعبان يا قلبي محمد محي
0466 اھل المالمة محمد محي
0470 ليه بيفكروني محمد محي
0473 سو يا سو محمد منير
0474 عالي صوتك بالغناء محمد منير
0475 بره الشبابيك محمد منير
0477 في عشق البنات محمد منير
0478 ربك لما يريد محمد منير
0482 عايشين مصطفى قمر
0483 اللي شبكنا مصطفى قمر
0484 فين حبيبي مصطفى قمر
0485 يا ناس مصطفى قمر
0486 سلمولي مصطفى قمر
0487 السود عيونه مصطفى قمر
0488 نار الحب مصطفى قمر
0489 وال شوق  وال حب مصطفى قمر
0490 ارمي المنديل مصطفى قمر
0492 طال الليل مصطفى قمر
0494 حبيبي يا ناسي مصطفى قمر
0495 ال كدة مرتاح مصطفى قمر
0496 مكاتيبي مصطفى قمر
0498 تعبان غار نبيل شعيل
0499 اخر المشوار نبيل شعيل
0500 ليه يا غرام  نبيل شعيل
0501 شوفي غيره نبيل شعيل
0502 طول بالك نبيل شعيل
0503 التوبة نجوى كرم 
0504 مغرومة نجوى كرم 
0505 مجبورة نجوى كرم
0506 عيون  قلبي نجوى كرم
0507 عطشانة نجوى كرم
0508 اوعى تكون زعلت نجوى كرم
0509 تھموني نجوى كرم 
0510 عايزه الرد نوال الزغبي
0511 وال بيھمني نوال الزغبي
0512 بين البارح  واليوم نوال الزغبي
0513 الليالي نوال الزغبي
0514 ناسيني ليه نوال الزغبي
0515 غريب الرأي نوال الزغبي
0516 حبيت ياليل نوال الزغبي
0517 نص القلب نوال الزغبي
0518 دلعونا نوال الزغبي
0519 مالوم نوال الزغبي
0520 على بالي نوال الزغبي
0521 قلبي دق نوال الزغبي
0522 العين بالعين نوال الزغبي
0523 ال مالمة نوال الزغبي
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0524 ما اندم عليك نوال الزغبي
0525 كم ليلة نوال الزغبي
0526 نجوم السما نوال الزغبي
0527 طول عمري نوال الزغبي
0528 خيالة باسكال مشعالني
0529 نشفتلي دمي باسكال مشعالني
0530 نور الشمس باسكال مشعالني
0536 قلبي عشقھا راغب عالمة
0537 بسحب كلمتي راغب عالمة
0538 برافوا عليكي راغب عالمة
0542 حمدل على السالمة راغب عالمة
0545 لو دارت االيام راغب عالمة
0547 حبيبي يا ناسي راغب عالمة
0548 مش مھم راغب عالمة
0550 ارجوك ابعد راغب عالمة
0551 نسيت يا حبيبي راغب عالمة
0552 نقطة ضعفي راغب عالمة
0553 توأم روحي راغب عالمة
0555 المعادلة الصعبة راغب عالمة
0557 يا حياتي راغب عالمة
0558 لو شباكك راغب عالمة
0559 صبحية حد راغب عالمة
0560 يا ريت راغب عالمة
0561 حبيبتي راشد الماجد
0563 منه راشد الماجد
0565 يا قلبي راشد الماجد
0566 يا ويل راشد الماجد
0567 يا ذوق راشد الماجد
0568 ويلي راشد الماجد
0569 يا حبيبي راشد الماجد
0572 الدنيا صابر الرباعي
0574 سيدي منصور صابر الرباعي
0575 اعز الحبايب صابر الرباعي
0578 شوق على شوق سميرة سعيد
0579 أنا احب سميرة سعيد
0580 عشقة سميرة سعيد
0581 ليلة حبيبي سميرة سعيد
0585 تقدر تقولي سميرة سعيد
0586 آه  بحبك سميرة سعيد
0587 عمري ما أسيبك سميرة سعيد
0588 روحي سميرة سعيد
0589 انا ليك سامو زين
0590 امريكا شعبان عبد الرحيم
0591 خليك فريش شعبان عبد الرحيم
0592 سعد الحبيب شادية
0593 وحياة عينيك شادية
0596 الحب فنون وائل كفوري
0597 ال تلوعيني وائل كفوري
0598 مغرورة وائل كفوري
0600 سألوني وائل كفوري
0603 انزل يا جميل وليد توفيقب
0604 لمن ھذا الجمال وليد توفيق
0605 واه واه وليد توفيق
0611 عربي انا يوري مرقدي
0612 خطيرة انت يوري مرقدي
0613 ماذا اقول الذني يوري مرقدي
0620 ليل نھار فور كاتس
0622 كان عنا طاحون فور كاتس
0627 على هللا عبد المجيد عبد هللا
0628 قلبي يسلم عليك عبد المجيد عبد هللا
0630 انت الحب عبد المجيد عبد هللا
0631 انتي حلوة عبد المجيد عبد هللا
0633 ليه كذا عبد المجيد عبد هللا
0634 يا بعدھم عبد المجيد عبد هللا
0635 عز علي الين
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0636 عطر المحبة عاصي الحالني 
0637 دايم دوم عاصي الحالني 
0638 كلنا مجاريح جورج وسوف
0639 يوم الوداع جورج وسوف
0640 نحنا الثورة والغضب جوليا
0647 عاشقة نجوى كرم
0648 ندمانه نجوى كرم
0649 وال قد الحب راغب عالمة
0664 اسك براره مصطفى كامل
0668 انا كتكوت مصطفى كامل
0672 عيد ماما موسيقى التھنئة
0673 اخصمك اه نانسي عجرم
0674 وال ليلة شرين وجدي
0675 ايه ايه  شرين
0677 بتوحشني شرين
0678 بص بقى  شرين
0679 جرح تاني شرين
0680 كنت عارفة  شرين
0681 ازاي حبتني شريف مكاوي
0683 يا قمر يا عالي رغد
0686 لعبتك مجد القاسم
0687 قال ايه حمادة ھالل
0688 بخاف حمادة ھالل
0689 زمان امل حجازي
0690 عمري كله وائل كفوري
0692 كوكو واوا عاليا
0697 ماما ستو المجموعة
0713 1 يسافر محمد عبده
0714 2 يسافر محمد عبده
0715 1 انت محبوبي محمد عبده
0716 2 انت محبوبي محمد عبده
0717 3 انت محبوبي محمد عبده
0718 1 يا من يراعيني محمد عبده
0719 2 يا من يراعيني محمد عبده
0720 1 الونه محمد عبده
0721 2 الونه محمد عبده
0722 1 لو كلفتني المحبة محمد عبده
0723 2 لو كلفتني المحبة محمد عبده
0724 1 الحب المستحيل كاظم الساھر
0725 2 الحب المستحيل كاظم الساھر
0726 1 اال انت كاظم الساھر
0727 2 اال انت كاظم الساھر
0733 احبك جواد العلي
0734 الشوق جواد العلي
0735 المرايا خالد عبد الرحمن
0736 1 ليش انت معبد خالد عبد الرحمن
0737 2 ليش انت معبد خالد عبد الرحمن
0741 كان كان فايز سعيد
0744 صورة مكسورة خالد عبد الرحمن
0745 تصبح خالد عبد الرحمن
0747 العود راشد الماجد
0748 حبيبي معايا راشد الماجد
0749 شيل الطرحة راشد الماجد
0750 يا راشد راشد الماجد
0751 بدري ريم المحمودي
0754 صابر وراضي جورج وسوف 
0755 اسكت جورج وسوف 
0756 بتفكر في الناس جورج وسوف 
0757 مسألة وقت عبد هللا الرويشد
0758 طمني عبد هللا الرويشد
0759 ال يا حبيبي عبد هللا الرويشد
0760 على هللا عبد هللا الرويشد
0761 تحرمني عبد هللا الرويشد
0762 ھيدي انت وائل كفوري
0763 كيف بدي سامحو وائل كفوري
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0764 غروب وائل كفوري
0765 عشقان وائل كفوري
0766 واثق انا منك وائل كفوري
0767 سحرني نجوى كرم
0768 اضحك للدنيا نجوى كرم
0769 شو مانع نجوى كرم
0770 مقھورة عليك نجوى كرم
0771 ھاك الليالي نجوى كرم
0772 كتر الدالل نجوى كرم
0773 الليلة رابح صقر
0774 يا مدوبني نجوى كرم
0776 ولھانه نجوى كرم
0778 انت وبس محمد فؤاد
0779 هللا عليك عامر منيب
0780 حظي حلو نجوى كرم
0781 بغرامك مسلوبة نجوى كرم
0782 يا دنيا رابح صقر
0784 انا مين نجوى كرم
0786 ومعزتك ميامي
0789 يا غايب فضل شاكر
0796 غالي عاصي الحالني
0798 فرصة عمر عاصي الحالني
0807 مابسألش عليه محمد عبد المطلب
0811 ياوالد بلدنا يوم الخميس  محمد فوزي
0812 تصور أصالة نصري
0813 العيون راشد الماجد
0814 سلف و دين جورج وسوف
0815 ع الجمر وائل جسار
0816 دمعتي ليه ايھاب توفيق
0817 لو كان لك قلب مايا نصري
0818 سحر الغرام دينا حايك
0829 توت اغاني االطفال
0839 لون عمري اصالة
0840 كل ما تكبر كاظم الساھر
0841 اه يا عيني يا ليل لؤى
0842 بتضحك محمد حماقى
0843 قلبي محمد فؤاد
0844 غصب عني محمد فؤاد
0846 يا ھل ترى محمد فؤاد
0849 كنا زمان محمد محى
0850 كنت تقولي محمد محى
0851 الموسيقى لعيد الميالد 1 موسيقى التھنئة
0867 الموسيقى لدخول العروس موسيقى التھنئة
0870 الموسيقى لعيد الميالد 2 موسيقى التھنئة
0871 عيد ميالدك موسيقى التھنئة
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