
• تقام جميع عرو�ض الأفالم الروائية الطويلة
 بقاعة احل�سارة ب�ساحة الأوبرا

• تقام جميع عرو�ض الأفالم الت�صجيلية والروائية الق�صرية والتحريك 
ب�سينما الهناجر
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السبت 6 ديسمبر 2014 

حفلة ال�صاعة 10�صباحًا

حلم عزيز

اإخراج / عمرو عرفة

 

بطولة / اأحمد عز – مي ك�ساب

�سالح عبد اهلل – �سريف منري 

حفلة ال�صاعة 4 ع�صرًا

مراتي وزوجتي 

اإخراج / معتز التوين 

بطولة / رامز جالل – �سريين عادل 

ح�سن ح�سني – رجاء اجلداوي 

حفلة ال�صاعة 1 ظهرًا

غ�ش الزوجية

اإخراج / اأحمد البدري
 

بطولة / رامز جالل – اميي �سمري غامن

 ح�سن ح�سني 

حفلة ال�صاعة 7 م�صاًء

حالوة روح

اإخراج / �سامح عبد العزيز

بطولة / هيفاء وهبي – حممد لطفي

با�سم �سمرة – �سالح عبد اهلل 
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السبت 6 ديسمبر 2014 
 حفلة ال�ساعة 1 ظهرًا

حفلة ال�ساعة 4 ع�سرًا 

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

3  �سمعات
اأحمد فوؤاد

)العمل الأول(
روائي ق�سري اأحمد فوؤاد15:53 ق

طقو�س م�سائيه
اأ�سرف حامد

)العمل الأول(
روائي ق�سري املعهد العايل لل�سينما19:46 ق

اإنتاج ذاتي32  قحممد ع�سام اأبو العيننيبورتريه ... َح�َسن ال�سرق
ت�سجيلي اكرث من 

15ق

هيئة الأمم املتحدة للمراأة17 قنيفني �سلبين�ساء من م�سر
ت�سجيلي اكرث من 

15ق

10 قهيثم عبد احلميدالنداهة .. اأ�سطورة م�سرية
م�ستقل – تقدمي املعهد العايل 

لل�سينما
ت�سجيلي حتي 15 ق

ت�سجيلي حتي 15 قهيئة الأمم املتحدة للمراأة5 قنيفني �سلبي�سكوي اإيل البحر

الت�سنيف اجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

روائي ق�سري املركز القومي لل�سينما23:27 قروجينا ب�سايلجنم كبري

12 قاأمين الأمرياحلب واحللم واجلنة

اأمين الأمري بالتعاون مع 

معهد البحر الأحمر للفنون 

ال�سينمائية

روائي ق�سري

20ق�ساىل اأبو با�سااأونى

م�ستقل – حا�سل علي دعم 

وحدة ال�سينما امل�ستقلة 

باملركز القومي لل�سينما

ت�سجيلي اكرث من 

15 ق

اأمل دنقل
م�سطفي حمفوظ

) العمل الأول (
املعهد العايل لل�سينما10 ق

ت�سجيلي حتي

 15 ق

15 قوحيد خميمراأ�سرار الأحجار

م�ستقل – دعم وحدة ال�سينما 

امل�ستقلة باملركز القومي 

لل�سينما

ت�سجيلي حتي

 15 ق

املعهد العاىل لل�سينما8:30 ق�سامى حناالدمغة
ت�سجيلي حتي

 15 ق

ت�سجيلي حتي 15 قمهند دياب8 قمهند ديابحياة طاهره
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الت�سنيف اجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرجا�سم الفيلم 

قناة اأون�ست50قاأحمد عبد العليمالهجرة اإىل اهلل
ت�سجيلي اكرث من 

15 ق

العدل جروب12قاأحمد عبد العليم القرار
ت�سجيلي حتي

 15 ق

10 قهاديه عثمان �سوت احلب وال�سالم

قناة النيل الدولية – قطاع 

الأخبار – التليفزيون 

امل�سري

ت�سجيلي حتي

 15 ق

معركة اإ�سماعيلية
اآيات علي طه

) العمل الأول (
14 ق

قناة النيل الدولية

Nile TV 

ت�سجيلي حتي

 15 ق

دليل ال�سحراء 
عاطف �سعبان 

) العمل الأول (
20:25 ق

قناة النيل الدولية

Nile TV 

ت�سجيلي اكرث من 

15 ق

السبت 6 ديسمبر 2014 
حفلة ال�ساعة 7 م�ساًء
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األحد 7 ديسمبر 2014

حفلة ال�صاعة 10�صباحًا

حفلة منت�سف الليل

اإخراج/ حممود كامل 

بطولة / رانيا يو�سف – اأحمد وفيق

حنان مطاوع – عبري �سربي

حفلة ال�صاعة 4 ع�صرًا

تيته رهيبة 

اإخراج / �سامح عبد العزيز 

بطولة / حممد هنيدي – �سميحة ايوب

 اميي �سمري غامن 

حفلة ال�صاعة 1 ظهرًا

فرباير ال�سود

اإخراج / حممد اأمني 

بطولة / خالد �سالح – طارق عبد العزيز 

 ميار الغيطي – ادوارد 

حفلة ال�صاعة 7 م�صاًء

هاتويل راجل

اإخراج / حممد �ساكر خ�سري 

بطولة / مرييت – �سريف رمزي

كرمي فهمي – اميي �سمري غامن 
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األحد 7 ديسمبر 2014
 حفلة ال�ساعة 1 ظهرًا

 حفلة ال�ساعة 7 م�ساًء

حفلة ال�ساعة 4 ع�سرًا 

الت�سنيف اجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

اإفرتا�سي
ندي ريا�س

) العمل الأول (
11 ق

�سركة م�سر العاملية ) يو�سف 

�ساهني و�سركاه ( بالتعاون مع 

ال�سفاره الربيطانية يف القاهرة

روائي ق�سري 

اإ�سود ملون
ح�سن البال�سي

) العمل الأول (
روائي ق�سري املعهد العايل لل�سينما27 ق

رحالة لالإنتاج والتوزيع25 قناجى اإ�سماعيلاأم اأمرية
ت�سجيلي اكرث من 

15 ق

حقيقة اإعت�سام رابعة 

العدوية
ت�سجيلي حتي 15 قاإنتاج م�ستقل13:24قنيفني �سلبي

املركز القومى لل�سينما17 قجمال قا�سمال�سجينى .. فار�س النهر
ت�سجيلي اكرث من 

15 ق

احلرامى
اأحمد ال�سيد الكيابى

)العمل الول (
11 ق

�سركة اأنرمي للخدمات 

العالمية
روائي ق�سري 

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرجا�سم الفيلم 

هيثم اخلمي�سى96قاأمري رم�سي�ش عن يهود م�سر 
ت�سجيلي اكرث من 

15 ق

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

الكعكة احلجرية  ..

 ميدان التحرير
29 قاأ�سماء اإبراهيم

قطاع قنوات النيل املتخ�س�سة 

– التليفزيون امل�سري
ت�سجيلي اكرث من 

15 ق

خمبوط
عمر نايف

) العمل الأول (
ت�سجيلي حتي 15 قاملعهد العاىل لل�سينما14ق

روائي ق�سري عبري املفتى8:14 قعبري املفتىالع�سرة و�سنينها

هاند ميد �ستوديوز26 قاأحمد �سوقيذات مكان
ت�سجيلي اكرث من 

15ق

القاهره من 5 ل 7
اأحمد حممد اأبو الف�سل

) العمل الأول (
ت�سجيلي حتي 15 قاملعهد العايل لل�سينما12 ق
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اإلثنين 8 ديسمبر 2014

حفلة ال�صاعة 10�صباحًا

فيال 69

اإخراج / اأينت اأمني 

بطولة / خالد ابو النجا

لبلبة – هبة ي�سري 

حفلة ال�صاعة 4 ع�صرًا

فر�س وغطا

اإخراج / احمد عبد اهلل 

بطولة / اآ�سر يا�سني – عمرو عابد

لطيفة فهمي 

حفلة ال�صاعة 1 ظهرًا

�سمري ابو النيل

اإخراج / عمرو عرفة

 

بطولة / اأحمد مكي – حممد لطفي

نيكول �سابا – دينا 

حفلة ال�صاعة 7 م�صاًء

قلب ال�سد

اإخراج / كرمي ال�سبكي

 

بطولة / حممد رم�سان – ح�سن ح�سني

حورية فرغلي
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اإلثنين 8 ديسمبر 2014
 حفلة ال�ساعة 1 ظهرًا

 حفلة ال�ساعة 7 م�ساًء

حفلة ال�ساعة 4 ع�سرًا 

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدةا�سم املخرجا�سم الفيلم

روائي ق�سري اأفالم م�سر العاملية12 قمايف ماهر بهيه

روائي ق�سريانتاج خا�س4قجمدى حممد كاملحوار

23قطارق احلاي�سالقرار
م�ستقل + وحدة ال�سينما 

امل�ستقلة
روائي ق�سري

املركز القومي لل�سينما32 قوحيد خميمرعبده داغر
ت�سجيلي اكرث من 

15 ق

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

اإنتاج م�ستقل38 قنيفني �سلبياأنا والأجنده تون�س
ت�سجيلي اكرت 

من 15 دقيقه

املركز القومي لل�سينما25 قطارق الزرقاينرغيف العي�س واحلرية
ت�سجيلي اكرت 

من 15 دقيقه

روائي ق�سرياملركز القومى لل�سينما20قتامر ال�سعدنىاإنقطاع

روائي ق�سريم�ستقل5:29 قاأحمد عبد القادرحلظة �سعف

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدةا�سم املخرجا�سم الفيلم

املركز القومي لل�سينما20 قنهاد الع�سري�سد احلبل
ت�سجيلي اكرتمن 15 

دقيقه

اأفالم ا�سكندرية امل�ستقلة30 قموين حممودالعيد
ت�سجيلي اكرتمن 15 

دقيقه

روائي ق�سريمهند دياب7قمهند دياباأو�سة و�سالة

روائي ق�سريم�ستقل12 قعمرو حممود بدرالفائز

روائي ق�سريم�ستقل7 قاأحمد دروي�سثمانية وخم�سة ) 8:05 (

روائي ق�سريمكتبة الأ�سكندريه - روفيز15 قحممد احلديدياألبان وادي النيل
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الثالثاء 9 ديسمبر 2014

حفلة ال�صاعة 10�صباحًا

ع�سم

اإخراج / ماجي مرجان 

بطولة / حممد خان – �سلوي حممد على 

حممود اللوزي 

حفلة ال�صاعة 4 ع�صرًا

باب �سرقي

اإخراج / اأحمد عاطف 

بطولة / اأحمد مل�س – حممد مل�س

 لويز عبد الكرمي 

حفلة ال�صاعة 1 ظهرًا

احلرامي والعبيط 

اإخراج / حممد م�سطفي 

بطولة / خالد �سالح – خالد ال�ساوي 

 روبي 

حفلة ال�صاعة 7 م�صاًء

على جثتي

اإخراج / حممد بكري 

بطولة / اأحمد حلمي – غادة عادل

خالد ابو النجا – ادوارد 
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الثالثاء 9 ديسمبر 2014
 حفلة ال�ساعة 1 ظهرًا

 حفلة ال�ساعة 7 م�ساًء

حفلة ال�ساعة 4 ع�سرًا 

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

روائي ق�سري كلية ولزيل - روفيز11 قمي زايدبي�س عيون

روائي ق�سريم�ستقل18قم�سطفى اأمينثمن زوجة 

روائي ق�سريم�ستقل15.40قحممود ا�سماعيلاإىل الأبد

�سركة �سمات لالنتاج14:16 قنهى املعداوىفى الليل
ت�سجيلي حتى 

15 دقيقه

العي�س املر
م�سطفي ال�سايح

)العمل الأول(
ت�سجيلي حتى 8:10ZONE ART ق

15 دقيقه

6قحممد حممودمدينة دنيارى
�سركة اأفالم ال�سكندرية 

امل�ستقلة
روائي ق�سري

روائي ق�سري6Climaxقحممد �سعدون�سكر ولد

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

�سعد هنداوي ) م�ستقل (88 ق�سعد هنداويدعاء عزيزة
ت�سجيلي اكرث من 

15 دقيقه

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم

ليبيدو
يو�سف الإمام

) العمل الأول (
املعهد العاىل لل�سينما15ق

ت�سجيلي حتى 

15 دقيقة

اأن – كت 27 قروجينا ب�سايل�سهيد ثورة
ت�سجيلي اكرث من 

15 دقيقه

4قمونى حممودحلم طري
�سركة اأفالم ال�سكندرية 

امل�ستقلة
روائي ق�سري

عود كربيت
حممد ممدوح

)العمل الأول(
2:34  ق

�سركة اأفالم ال�سكندرية 

امل�ستقلة
روائي ق�سري

روائي ق�سرياملركز القومي لل�سينما20 قعاطف �سكريهاج�س

م�سريه
�سادي احلكيم

) العمل الأول (
10:14 ق

�سركة اأفالم م�سر العامليه  

)يو�سف �ساهني و�سركاه (
روائي ق�سري
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األربعاء 10 ديسمبر 2014

حفلة ال�صاعة 10�صباحًا

م�سور قتيل

اإخراج / كرمي العدل 

بطولة / اإياد ن�سار – درة – اأحمد فهمي 

حفلة ال�صاعة 4 ع�صرًا

عبده موته

اإخراج / اإ�سماعيل فاروق 

بطولة / حممد رم�سان – حورية فرغلي 

 دينا – بدرية طلبة

حفلة ال�صاعة 1 ظهرًا

�ساعة ون�س 

اإخراج / وائل اإح�سان 

بطولة / فتحي عبد الوهاب – حممد رم�سان 

كرمي عبد العزيز – �سمية اخل�ساب 

حفلة ال�صاعة 7 م�صاًء

فتاة امل�سنع

اإخراج / حممد خان 

بطولة / يا�سمني رئي�س – هاين عادل

�سلوي خطاب – �سلوي حممد علي 
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األربعاء 10 ديسمبر 2014
 حفلة ال�ساعة 1 ظهرًا

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

 �سر الهرم - احللقة 

الأويل  

ماآثر عبد القادر 

الكيالنى
9ق

قطاع الإنتاج – اإحتاد 

الذاعة والتليفزيون
ر�سوم متحركه

�سجرة التوت
�سمية اأحمد حممد 

عبد اجلواد
 6:22 ق

قطاع الإنتاج – اإحتاد 

الذاعة والتليفزيون
ر�سوم متحركه

ر�سوم متحركهاملركز القومى لل�سينما8:37 قحممد ربيع حممدزمبلك

ر�سوم متحركهاملركز القومي لل�سينما9:50 قمن�سور ال�سريفمفاتيح

منال ال�ساكتتيتا حكايه
 10:50

ق

قطاع الإنتاج – اإحتاد 

الإذاعة والتليفزيون
ر�سوم متحركه

علمني
دعاء حممد اأحمد 

�سلبي
11 ق

قطاع الإنتاج - اإحتاد 

الإذاعة والتليفزيون 
ر�سوم متحركه

من مذكرات عال
اأحمد فوزى حممد 

عطية 
8ق

الهيئة القبطية 

الإجنيلية للخدمات 

الإجتماعية

ر�سوم متحركه

ر�سوم متحركهاملعهد العاىل لل�سينما2:41قنور اأبي�ساإ�سكت�ساتى بتاكلنى

فرخة ولكن

حممود حميدة – 

اأحمد ثابت – اإ�سالم 

مظهر

ر�سوم متحركهاملعهد العاىل لل�سينما9:24ق

ُلك ُلك ) النميمة (
ندى مهيب

) العمل الأول (
ر�سوم متحركهاملعهد العاىل لل�سينما2:38ق

خرب�س
ندى مهيب

) العمل الثاين (
ر�سوم متحركهاملعهد العاىل لل�سينما3:18 ق

Just Engagedاأحمد عبد الفتاح

) العمل الأول (
ر�سوم متحركهاإنتاج �سخ�سي2:55 ق
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 حفلة ال�ساعة 7 م�ساًء

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

�سركة هاند ميد �ستوديوز52 ق�سالح اجلزارالبدين
ت�سجيلي اكرث 

من 15 دقيقة

البنت
�سند�س �سبايك

)العمل الأول(
5 ق

�سركة اأفالم م�سر 

العامليه )يو�سف �ساهني 

و�سركاه (

روائي ق�سري

رمادي
ان نعمه ح�سَّ

)العمل الأول(
روائي ق�سريوزارة الثقافه15 ق

روائي ق�سرياملعهد العاىل لل�سينما6ق�سارة ُرزيقفردة �سمال 

األربعاء 10 ديسمبر 2014
حفلة ال�ساعة 4 ع�سرًا 

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

ر�سوم متحركهاملعهد العاىل لل�سينما4:23قرحاب على عبد احلليمجزرة وتوكتوك

بتنجان

اأحمد عادل عبد 

احلميد

) العمل الثاين (

ر�سوم متحركهاملعهد العاىل لل�سينما2:16ق

ر�سوم متحركهاملعهد العاىل لل�سينما2:15ق�سارة نبيل حممديوم �سعيد لالآخرين

ر�سوم متحركهاملعهد العاىل لل�سينما3:24ق�سارة نبيل حممد اأ�سدقاء حتى املوت

برواز
ماريو ممدوح تامر

) العمل الثاين (
ر�سوم متحركهاملعهد العاىل لل�سينما6:23ق

Good Errorر�سوم متحركهموؤمن عبد ال�سالم1:40قموؤمن عبد ال�سالم

�سكارف
اأحمد عماد

) العمل الأول (

 15:16

ق
ر�سوم متحركهاملعهد العايل لل�سينما 

Crazy Fishر�سوم متحركهاملعهد العايل لل�سينما2:30 قن�سرين عبد احلليم

ر�سوم متحركهموؤمن عبد ال�سالم3 قموؤمن عبد ال�سالمالعنكبوت
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الخميس 11 ديسمبر 2014 

حفلة ال�صاعة 7 م�صاًء

ا�سرار عائلية

اإخراج / هاين فوزي 

بطولة / حممد مهران – �سلوي حممد علي 

عماد الراهب

حفلة ال�صاعة 10�صباحًا

تتح

اإخراج / �سامح عبد العزيز 

بطولة / حممد �سعد – دوللي �ساهني 

�سمري غامن

حفلة ال�صاعة 1 ظهرًا

بعد املوقعة

اإخراج / ي�سري ن�سر اهلل 

بطولة / منة �سلبي – با�سم �سمرة

�سلوي حممد علي – ناهد ال�سباعي

حفلة ال�صاعة 4 ع�صرًا

اخلروج للنهار

اإخراج / هالة لطفي 

بطولة / دنيا ماهر – �سلمي النجار

اأحمد لطفي 
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الخميس 11 ديسمبر 2014 
 حفلة ال�ساعة 1 ظهرًا

حفلة ال�ساعة 4 ع�سرًا 

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

اجلامعة الفرن�سية24قمايكل مراديا حمام
ت�سجيلي اكرثمن 

15 دقيقة

املعهد العايل لل�سينما 8 ق�ساره ُرزيقحركه
ت�سجيلي حتى 

15 دقيقة

�سته
بهاء اجلمل

) العمل الأول (
روائي ق�سريوزارة الثقافه18 ق

روائي ق�سرياإنتاج م�ستقل3 قعمر زكرياغري متاح

روائي ق�سري�سات 207قالبري مكرمف�ستان

plan dروائي ق�سرياإنتاج م�ستقل10قموؤمن عبد ال�سالم

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم 

ت�سجيلي اكرث من 23H – H - M قعبد الروؤوف ربيعم�سر تبكي عيدها

15 دقيقة

روائي ق�سرياإنتاج م�ستقل10 قعمر زكريانقطة �سعف

روائي ق�سرياملعهد الكندى العاىل 18CICقروبري عونىورد �سناعى

روائي ق�سرياملعهد الكندى العاىل CIC  10قعفت ع�ساماملر�سودة

روائي ق�سرياملعهد الكندى العاىل 22CICقم�سطفى يحياأَُدمَية

روائي ق�سرياملعهد الكندى العاىل 4CICقلوؤى حمودةُيحكى اأن

 حفلة ال�ساعة 7 م�ساًء

الت�سنيفاجلهة املنتجةاملدة ا�سم املخرج ا�سم الفيلم

40 قعال عز الدينمربي لرجن
�ستوديو 13 بدعم من وزارة 

الثقافة
روائي ق�سري

املعهد العايل لل�سينما22 قحممود ي�سريموود
ت�سجيلي اكرث من 

15 دقيقة

جميله والوح�س
اأحمد ناجي كيوان

)العمل الأول(
روائي ق�سرياجلامعه الفرن�سيه12 ق

املوعد
حمادة خليل خلف 

اهلل
9:5ق

مهرجان الق�سر لل�سينما 

الفريقية
روائي ق�سري

روائي ق�سرياملعهد العاىل لل�سينما8قيو�سف المام�سرعة ال�سوء
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متثال جوائز م�سابقة

 الأفالم الروائية الطويلة

ميدالية جوائز م�سابقة

 الأفالم الت�سجيلية والق�سرية والتحريك


