
NO TITLE ARTISTS

1151 عللي جرى  اصالة 
1152 اعتزلت الغرام ماجدة الرومي 
1153 أديني رجعتلك  عمرو دياب
1154 أحبيني بال عقد  كاظم الساھر 
1155 قال ايه بيسالوني  فادي مقدسي 
1156 هللا عليك يا سيدي  ايھاب توفيق
1157 أنا وليلى  كاظم الساھر 
1158 أنا يللي بحبك  نانسي عجرم
1159 قرب ليي وائل كفوري
1160 آسف حبيبتي  راغب عالمة 
1161 أسمر يا اسمراني  وائل جسار 
1162 قصر الشوق  مروان خوري 
1163 أوقاتي بتحلو  فادي مقدسي 
1164 أوعدك  وائل جسار 
1165 بعيونك كالم وائل كفوري 
1166 باب عم يبكي  عاصي الحالني 
1167 بدي شوفك كل يوم وائل جسار
1168 بحبك وحشتيني  حسين الجسمي
1169 بتمون اليسا
1170 بيحن وائل كفوري 
1171 بغنيال  رامي عياش 
1172 بحبك أنا كتير  وائل كفوري 
1173 بحبك ما بعرف فيروز 
1174 بحبك وبغار  عاصي الحالني 
1175 البوسطة  جوزف صقر
1176 دلعونا  نوال الزغبي 
1177 دبنا عا غيابك  جورج وسوف 
1178 قدام الكل  دارين حدشيتي 
1179 قدام الناس  راغب عالمة 
1180 عينك على مين نبيل شعيل 
1181 العذاب يا حبيبي  ملحم بركات 
1182 األسامي  ذكرى 
1183 الفرقة صعبة جورج وسوف
1184 الحب الكبير  راغب عالمة 
1185 الحب المجنون  جورج الراسي 
1186 الحب اللي كان  ميادة الحناوي 
1187 الحب شاطر  جورج وسوف 
1188 العيون السود فضل شاكر 
1189 الشاكي  حسين الجسمي 
1190 اال انت  كاظم الساھر 
1191 انسى اللي راح  فضل شاكر 
1192 انت وأنا  ماجدة الرومي 
1193 ارجع للشوق اليسا 
1194 اسمع يا رضا  جوزف صقر 
1195 فراشة وزھرة  زكي ناصيف
1196 جاني  نبيل شعيل 
1197 قتلوني عيونا السود  وديع الصافي 
1198 غابت شمس الحق  جوليا بطرس 
1199 غالي عليي  كارول سماحة 
1200 غريبين وليل  غسان صليبا 



1201 حبيتك تا نسيت النوم  فيروز 
1202 حبيتك وبحبك  ملحم بركات 
1203 حبينا واتحبينا  فادي مقدسي 
1204 حبيت ارمي الشبك  جورج وسوف
1205 حبيبي  ماجدة الرومي 
1206 حبيبي كده  جورج وسوف 
1207 ھال يما  أيمن زبيب
1208 حنينك حنيني  جورج وسوف
1209 حلف القمر  جورج وسوف 
1210 حلوة الدنيي  وديع مراد 
1211 ھزي يا نواعم  عصام رجي 
1212 حبك عذاب  وائل كفوري 
1213 ايماني ساطع  فيروز 
1214 جيت  كارول سماحة 
1215 كالم الناس  جورج وسوف 
1216 كلمات ماجدة الرومي 
1217 كل القصايد  مروان خوري 
1218 كلما بتشرق وائل كفوري 
1219 كرمالك اليسا
1220 خليلي مزاجك رايق  وسام األمير 
1221 خدني حبيبي  ماجدة الرومي 
1222 خدني ليك  وائل كفوري 
1223 خدني معك مروان خوري
1224 ختيار عالعكازي  فارس كرم 
1225 كيفو  أنور األمير 
1226 كل اللي الموني  ذكرى 
1227 كل مرة  تامر حسني 
1228 الھدية  راغب عالمة 
1229 ال تروحي  جوزف عطية 
1230 لما عالباب  فيروز 
1231 لو على قلبي  فضل شاكر 
1232 لو بصلي  يارا
1233 لو نويت  جورج وسوف 
1234 لو شباكك  راغب عالمة 
1235 لون عيونك  نانسي عجرم 
1236 ليك الواوا  ھيفا وھبي 
1237 لبيروت  فيروز
1238 ما أروعك  نبيل شعيل
1239 ما بحبش حد (اال انت)  أصالة 
1240 ما بقعد بالكي  فارس كرم 
1241 ما بقاش أنا  أصالة 
1242 ما تقولو ليه  جورج وسوف 
1243 مھما تقولو  وائل جسار 
1244 مالي  فضل شاكر 
1245 من شردلي الغزالة طوني حنا 
1246 مساء الخير  محمد عبده 
1247 مشكلني  راشد الماجد 
1248 موال ما صدقت عيوني  وائل كفوري 
1249 مشيت خالص وائل جسار
1250 مشتاقة ليك نانسي عجرم 
1251 متغير علي (ما ھي ھالليلة وبس) عبدالمجيد عبدهللا 



1252 نامي  ملحم زين
1253 نسيت يا حبيبي  راب عالمة 
1254 نسيانك صعب أكيد  ھاني شاكر 
1255 عمري كلو  وائل كفوري 
1256 عشاق آخر زمن  جورج وسوف
1257 عودك رنان  فيروز 
1258 أحبك جدا  ماجدة الرومي 
1259 قولو لعين الشمس  فضل شاكر 
1260 راضيناك  طالل سالمة 
1261 رجب  ھيفا وھبي 
1262 رھيب  عبدالمجيد عبدهللا 
1263 راجع لبنان  زكي ناصيف
1264 روح فضل شاكر 
1265 روحي يا نسمة  جورج وسوف 
1266 صابر وراضي جورج وسوف 
1267 سنتين وانا حايل بيك  فضل شاكر 
1268 صوت الحدى  عاصي الحالني 
1269 شخبط شخابيط نانسي عجرم 
1270 شرشحتو البلد  الفرسان األربعة 
1271 اشتقتلك  فيروز
1272 سيدي منصور  صابر الرباعي 
1273 اسمعني كارول سماحة
1274 طبعا غير  نبيل شعيل 
1275 التنورة  فارس كرم
1276 طاير يا ھوى  فضل شاكر 
1277 توصى فيي  يارا
1278 وماله  عمرو دياب
1279 ومن الشباك  رامي عياش 
1280 وتودعنا  أحمد الشريف 
1281 وحياة قلبي وأفراحو عبدالحليم حافظ
1282 وطني بيعرفني  غسان صليبا
1283 وين مسافر  جوليا بطرس 
1284 وحكايتك ايه  عمرو دياب 
1285 يا عاشقة الورد  زكي ناصيف 
1286 يا عذابي  كارول سماحة 
1287 يا بابور  وليد توفيق 
1288 يا غايب فضل شاكر
1289 يا حياة قلبي  ھيفا وھبي 
1290 يا حياة الروح فضل شاكر 
1291 يا حلوة  غسان صليبا 
1292 يا مسھرني الليل فضل شاكر 
1293 يا مولدني  جورج وسوف 
1294 يا ريت  راغب عالمة 
1295 يا طير  فيروز
1296 يا واحشني رد عليا  وائل جسار 
1297 يللي بجمالك  صابر الرباعي 
1298 يللي شاغلني  زين العمر 
1299 يانا يانا  صباح وروال 
1300 زينو الساحة  غسان صليبا 


