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هذه الدورة مهداة اإىل 

»�شحرورة اجلبل«
 و�شبوحة ال�شينما امل�شرية

 فنحن لنا فيها مثل ما لوطنها ..لبنان



5



7 6



7

املهرجان القومي لل�صينما امل�صرية

الئحة موؤقتة للدورة الثامنة ع�صر

ينظم �صندوق التنمية الثقافية مهرجاناً قومياً �صنوياً لل�صينما وتقام �صمن فعالياته م�صابقتان االأوىل لالأفالم الروائية الطويلة 

والثانية لالأفالم الت�صجيلية والق�صرية والتحريك.

ويهدف املهرجان اإىل دفع عملية تنمية وتطوير ال�صينما امل�صرية كجزء من عملية التنمية الثقافية واالإجتماعية ال�صاملة وذلك عن 

طريق :

دعم االإنتاج املتميز من االأفالم امل�صرية الروائية الطويلة والت�صجيلية والق�صرية والتحريك . 1 .
ت�صجيع املبدعني من العاملني فى احلقل ال�صينمائي . 2 .

اإثارة االهتمام بال�صينما امل�صرية داخلياً وخارجياً . 3 .
اال�صتثمار الثقايف لالأفالم اجليدة . 4 .

)املــادة االأوىل(

 ال�صروط العامة للم�صابقتني :

•اأن يكون الفيلم م�صري اجلن�صية اأو اإنتاجاً م�صرياً م�صرتكاً . 	
• �صواء عر�ض الفيلم عر�صاً عاماً  اأن يكون قد مت اإجناز اأول ن�صخة )ا�صتاندر( خالل الفرتة من 1 يناير 2012 حتى31 دي�صمرب2013	

اأو مل يعر�ض وذلك طبقاً ل�صهادة ر�صمية .

• واأن تتعهد جهة االإنتاج بتقدمي ن�صخة �صاحلة للعر�ض . 	DVD اأن تكون ن�صخة الفيلم مقا�ض 35مللي اأو ديجيتال او

•بالن�صبة لالأفالم الروائية الطويلة : 	
اأ- التقدم لالإ�صرتاك يف امل�صابقة يعني قبول التناف�ض على جميع جوائز امل�صابقة مامل يعرت�ض اأحد العنا�صر الفنية على ا�صرتاكه 

في�صتبعد من اال�صرتاك يف تخ�ص�صه . 

كما يجوز اأن يتقدم اأحد العنا�صر الفنية بطلب امل�صاركة يف اجلائزة مو�صوع تخ�ص�صه يف حال عدم تقدمي الفيلم للم�صابقة على اأن 

يعر�ض الفيلم على جلنة التحكيم فقط.

ب- يرفق بطلب اال�صرتاك يف م�صابقة االأفالم الروائية الطويلة �صورة من ترخي�ض الرقابة على امل�صنفات الفنية و�صهادة من�صاأ من 

غرفة �صناعة ال�صينما باأن الفيلم م�صري اجلن�صية اأو اإنتاج م�صرتك .

ج- حتديد اإ�صم امل�صتحق للجائزة فيما يخ�ض جوائز االإنتاج الثالث .

)املــادة الثـانية (

 اإجراءات تنفيذ امل�صابقتني :

•يتم ن�صر اإعالن عن امل�صابقتني يف ثالث �صحف يومية و�صحيفة اأ�صبوعية . 	
•يتم تقدمي طلبات اال�صرتاك با�صم ال�صيد / رئي�ض قطاع �صندوق التنمية الثقافية على اال�صتمارة املعدة لذلك م�صتوفياً كل  	

بياناتها ومرفقاً بها امل�صتندات املطلوبة واأية م�صتندات اأخرى ترى جهة االنتاج تقدميها وكذا املعلومات الالزمة عن خمرج العمل 

و�صورة �صخ�صيه له .

•تبداأ اإدارة ال�صندوق يف تلقي الطلبات وا�صتيفاء امل�صتندات خالل اأ�صبوعني من تاريخ االإعالن   ) بدون ر�صوم ( ويحق لرئي�ض  	
املهرجان اأن ميد فرتة تقدمي الطلبات الأ�صباب يراها بحد اأق�صي اإ�صبوعني اآخرين وال تقبل الطلبات بعد هذا التاريخ .

•ينظم �صندوق التنمية الثقافية املهرجان القومي لل�صينما امل�صرية وي�صمل م�صابقتي االفالم الروائية الطويلة واالفالم  	
الت�صجيلية والراوئية الق�صرية والتحريك يف هذه الدورة خالل �صهر دي�صمرب 2014.

•يجوز يف حال ال�صرورة اأن ي�صكل رئي�ض املهرجان جلنة م�صاهدة الختيار االأفالم املنا�صبة لدخول امل�صابقة من بني االأفالم املتقدمة  	
.
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) املادة الثالثة (
جلنتا التحكيم :

•يتم ت�صكيل جلنة حتكيم مل�صابقة االأفالم الروائية الطويلة من �صبعة اأع�صاء، وجلنة حتكيم مل�صابقة االأفالم الت�صجيلية والق�صرية  	
والتحريك من خم�صة اأع�صاء وير�صح رئي�ض املهرجان اأ�صماء اأع�صاء اللجنتني وي�صدر بها قرار من ال�صيد / وزير الثقافة، 

وي�صرتط اآال يكون الأحد من اأع�صاء اللجنتني اأو الأحد اأقربائه من الدرجة االأوىل عمل مقدم اإىل امل�صابقة .

•ي�صاهد اأع�صاء جلنتي التحكيم االأفالم كل فيما يخ�صه يف العرو�ض العامة للم�صابقة اأو يف عرو�ض خا�صة . 	
•تكون اجتماعات اللجنتني �صحيحة بح�صور خم�صة اأع�صاء جلنة م�صابقة االأفالم الروائية الطويلة واأربعة اأع�صاء يف م�صابقة  	

االأفالم الت�صجيلية والق�صرية والتحريك.

•حتدد كل جلنة يف اأوىل جل�صاتها اأ�صلوب عملها و�صوابط التقييم والطريقة التي يتم بها الت�صويت . 	

•يف حال وجود كاتب خا�ض للحوار يف ال�صيناريو الفائز يح�صل كاتب احلوار على ثلث قيمة اجلائزة . 	
•ي�صرتط عدم تق�صيم اأية جائزة وعدم اإ�صافة اأية جائزة ويف�صل عدم حجب اأي جائزة با�صتثناء اجلائزة اخلا�صة . 	

•يوقع اأع�صاء كل جلنة نتائج حتكيم كل م�صابقة ظهر اليوم االأخري من اأيام املهرجان. 	

) املادة الرابعة (

جوائز م�صابقة الأفالم الروائية الطويلة :

جوائز الفالم:
ومتنح جلهة االنتاج املحددة فى ا�صتمارة اال�صرتاك :-

جائزة اأوىل   150األف جنيه مع �صهادة اجلائزة + �صعار املهرجان

100 األف جنيه مع �صهادة اجلائزة + �صعار املهرجان  جائزة ثانية   

جائزة ثالثة      75 األف جنيه مع �صهادة اجلائزة + �صعار املهرجان

جوائز الفنانني والفنيني :
25 األف جنيه  جائزة اإخراج    

10 اآالف جنيه )وتعني الفيلم االأول اوالثاين للمخرج( جائزة  اإخراج  العمل االأول   

15 األف جنيه )احلوار يح�صل على ثلث اجلائزة(  جائزة ال�صيناريو    

15 األف جنيه  جائزة الت�صوير    

15 األف جنيه  جائزة التمثيل )رجال(   

10 اآالف جنيه  جائزة التمثيل )رجال( دور ثاين 

15 األف جنيه  جائزة التمثيل )ن�صاء(   

10 اآالف جنيه  جائزة التمثيل) ن�صاء( دور ثاين  

10 اآالف جنيه  جائزة الديكور    

10 اآالف جنيه جائزة املونتاج    

10 االف جنيه  جائزة ال�صوت   

10 اآالف جنيه  جائزة املو�صيقى    

10 اآالف جنيه  جائزة خا�صة    

ويبلغ جمموع هذه اجلوائز 490 األف جنيه 



99

) املادة اخلام�صة (

جوائز م�صابقة الأفالم الت�صجيلية والق�صرية والتحريك

وعددها اإحدى ع�صرة جائزة قيمتها 92 األف جنيه ومتنح للمخرجني يف كل ق�صم من اأق�صام امل�صابقة :

1- الأفالم الت�صجيلية حتى 15 دقيقة :

12 األف جنيه  جائزة اأف�صل فيلم   

8 اآالف جنيه  جائزة جلنة التحكيم  

2- الأفالم الت�صجيلية اأكرث من 15 دقيقة :

12 األف جنيه  جائزة اأف�صل فيلم   

8 اآالف جنيه  جائزة جلنة التحكيم  

3- الأفالم الروائية الق�صرية :

12 األف جنيه  جائزة اأف�صل فيلم   

8 اآالف جنيه  جائزة جلنة التحكيم  

4- اأفــالم التحـريــك: 

12 األف جنيه  جائزة اأف�صل فيلم   

8 اآالف جنيه  جائزة جلنة التحكيم  

5-جائزة �صعد ندمي للعمل االأول عن االأفالم الت�صجيلية وقدرها 4 اآالف جنيه .

6- جائزة �صادي عبد ال�صالم للعمل االأول عن االأفالم الروائية الق�صرية وقدرها 4 اآالف جنيه.

7- جائزة اأنطون �صليم للعمل االأول عن التحريك وقدرها 4 اآالف جنيه .

) املادة ال�صاد�صة (

يقوم املهرجان �صنوياً بتكرمي عدد ال يزيد عن خم�صة من رموز واأعالم ال�صينما امل�صرية املتميزين فنانني وفنيني يف جمال ال�صينما 

الروائية الطويلة والق�صرية والت�صجيلية والتحريك وكذا يف جمال النقد ال�صينمائي وي�صدر كتاب عن كل مكرم باالإ�صافة اىل كتاب يف 

كل دورة حتت عنوان » اخلالدون » عن اأحد رموز واأعالم ال�صينما امل�صرية الراحلني ممن مل يتم القاء ال�صوء علي اإ�صهامتهم املميزة يف 

جمال ال�صينما.

) املادة ال�صابعة (

اإدارة �صندوق التنمية الثقافية هي اجلهة الوحيدة امل�صئولة عن البت يف اأي خالف اأو تعديل يف هذه الالئحة .
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املهرجان القومي ال�صابع ع�صر لل�صينما امل�صرية يكرم
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رأفت الميهى

• واحد من املخرجني الذين ابدعوا  فى  خمرج م�صرى ولد فى 25 �صبتمرب 1940	

جمال التجريب.

ال�صيناريو  معهد  دبلوم  نال  ثم  اللغةالإجنليزية،  ق�صم  الأداب  كلية  من  •تخرج  	

.1964

و  الأمطار«،  »جفت  فيلم  وهو   ، • 	1966 لل�صينما  �صيناريو  اأول  امليهي  راأفت  كتب 

اأ�صبح اأبرز اأبناء جيله من كتاب ال�صيناريو.

غروب  اأفالم:  يف  ال�صيخ  كمال  املخرج  مع  تعاون  الع�صرين  القرن  �صبعينات  يف   • 	

و�صروق و �صئ فى �صدرى و الهارب و على من نطلق الر�صا�س.  

• بداأ راأفت امليهي م�صريته فى الإخراج ال�صينمائي لفيلم »عيون ل تنام« عن م�صرحية »رغبة حتت �صجرة الدردار«   يف �صنة 1981	

ليوجني اأو نيل ثم اأعقبه ع�صر  اأفالم هي )الأفوكاتو 1984- للحب ق�صة اأخرية 1986-ال�صادة الرجال 1987 -�صمك لنب متر 

هندي 1988 -�صادتى اآن�صاتى 1990 -قليل من احلب كثري من العنف 1995 -ميت فل تفاحة 1996 -�صت ال�صتات 1998 -ع�صان 

ربنا يحبك 2001 -�صرم برم 2007 (.

•اجلوائز: 	

•»عيون ل تنام« ح�صل على جائزة اح�صن عمل اأول من جمعية الفيلم. 	

•»الأفوكاتو« ح�صل على جائزة خا�صة من جلنة حتكيم مهرجان »فـيفيه« ب�صوي�صرا. 	

• - جائزة اأح�صن ممثلة  »قليل من احلب كثري من العنف« ح�صل جائزة اأح�صن ممثلة من مهرجان القاهرة الدوىل عام 1994	

من املهرجان القومى عام 1995 - جائزة اأح�صن �صيناريو من املهرجان القومى عام 1995 - جائزة الإنتاج الكربى فى املهرجان 

القومى لعام 1995

. • »تفاحة« ح�صل على جائزة الهرم الذهبى من مهرجان القاهرة لعام 1996	

•»اأين عقلي« ح�صل على اجلائزة الثانية للدولة فى ال�صيناريو. 	

•»احلب الذى كان« ح�صل على جائزة الدولة الأوىل فى احلوار. 	

•»غرباء« ح�صل على جائزة الدولة الأوىل عن الق�صة ال�صينمائية. 	

•»غروب و �صروق« ح�صل على اجلائزة الثانية للدولة فى ال�صيناريو وجائزة اأح�صن �صيناريو من جمعية الفيلم. 	

•»على من نطلق الر�صا�س« ح�صل على جائزة اأح�صن فيلم من جمعية نقاد ال�صينما امل�صريني، وجائزة الإخراج من املهرجان  	

القومى لل�صينما لعام 1975، واختري لتمثيل م�صر يف م�صابقة الأو�صكار عام 1976.
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سمير صبرى

•ولد يف مدينة ال�صكندرية، ون�صاأ يف اأ�صرة حمبة  للفن ويف �صن مبكرة تعلم من  	

والدته عزف البيانو والر�صم ومن والده اللواء جالل �صربي التذوق الفني.

•التحق بكلية فيكتوريا اأرقى واأ�صهر مدر�صة يف ال�صرق الأو�صط يف ذلك الوقت  	

حفالت  يف  الجنليزية  باللغة  التمثيل  يف  الأوىل  خطواته  بداأت  حيث 

املدر�صة.

•ع�صق ال�صينما والأفالم ال�صتعرا�صية منذ �صغره وتاأثر بالأفالم الإيطالية  	

والفرن�صية.

•خطوته الأوىل كانت يف برنامج ركن الأطفال باللغة الجنليزية مع الفنانة  	

زمن  يف  والتليفزيون  الإذاعة  بني  طويلة  رحلة  بداية  وكانت  عبدالعزيز،  لبنى 

العمالقة الكبار يف الفن والأدب والثقافة والإعالم.

•تبنته اآمال فهمي رئي�س اإذاعة ال�صرق الأو�صط يف ذلك الوقت وهو ما يزال يدر�س يف مدر�صة فيكتوريا كوليدج ليقدم برناجمه ال�صهري  	

“النادي الدويل” لعدة �صنوات يف الإذاعة ثم قدمه بعد تخرجه يف التليفزيون حمدثًا اإنقالبًا يف �صكل واأ�صلوب املذيع النجم.
• حلقة لكل �صخ�صية منهم: اأحمد رامي، توفيق احلكيم،  قدم برناجمًا وثائقيًا با�صم “ م�صوار”  ظهر فيه نخبة من امل�صاهري يف 15	

فكري اأباظة، يو�صف وهبي، �صيزا النرباوي، فاتن حمامة، يو�صف اإدري�س.

. •  قدم برنامج ذكريات زمن الفن اجلميل “كان زمان” كما قدم “�صنة اأوىل هوا” و”�صمري واجلميالت”	

عامه  يف  وهو  التليفزيون  يف  • املر” 	 “الع�صل  م�صل�صل  ببطولة  يقوم  اأن  قبل  م�صل�صالت  عدة  يف  الإذاعي  بالتمثيل  بدايته  يف  قام 

اإليه  الأنظار  ولفت  ال�صكندرية  يف  الدويل  التليفزيون  مهرجان  حفالت  قدم  العام  نف�س  ويف  الآداب،  كلية  يف  الأول  الدرا�صي 

بح�صوره وثقافته.

•يف العطلة ال�صيفية للجامعة التحق بجامعة اك�صفورد لدرا�صة اأعمال �صك�صبري ملدة عامني. 	

ثم قدمه خمرج الروائع ح�صن الإمام يف عدة ادوار  • قدمه جاره عبداحلليم حافظ يف دور �صغري يف اأخر اأفالمه “اأبي فوق ال�صجرة” 	

�صغرية قبل اأن يعطيه اأدوار البطولة يف “مببة ك�صر، بنت من البنات، حكايتي مع الزمان، وبالوالدين اإح�صانًا، دعاء املظلومني، 

امتثال، دماء على الثوب الوردي”، وبعدها قام ببطولة اأكرث من 95 فيلمًا روائيًا منهم: دقة قلب، التوت والنبوت، جن�س ناعم، 

البحث عن ف�صيحة، رحلة الأيام، العيال الطيبني، دائرة ال�صك، عامل عيال عيال، ون�صيت اأين امراأة، الوفاء العظيم، ل يا من كنت 

حبيبي، ال�صديقان، الأح�صان الدافئة، �صيقان يف الوحل، �صبان هذه الأيام، يف ال�صيف لزم نحب، 13 كدبة، القتل اللذيذ.

• فيلمًا منها: اأهاًل يا كابنت، �صفاه ل تعرف الكذب، منزل العائلة امل�صمومة، عالقات م�صبوهة، ال�صلخانة، ن�صاطركم  قام باإنتاج 18	

الأفراح، جحيم حتت املاء، دموع �صاحبة اجلاللة، جحيم حتت الأر�س، اإنذار بالقتل.
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فؤاد التهامى

.  • خمرج م�صري،  ولد عام 1935	

•رئي�س اإحتاد الت�صجيلني امل�صريني. 	

. • بداأ العمل يف ال�صينما الت�صجيلية عام 1966	

م  عدد من الأفالم عن العمليات احلربية على اجلبهة ال�صرقية. • اأخرج عام 1967	

• من اأ�صهر اأعماله: 	

. • 	1996 مرتني” عام  منوت  “لن 
. م  • 	1970 مو�صكو” عام  يف  “الوداع 

م. • 	1971 “مدفع8” عام 
. • 	1972 “�صدوان” عام 

. • 	1992 والزلزال” عام  واملدينة  القرية  “عن 
. • النيل”	 ق�صر  “�صارع 

خالل معارك  • عمل يف العراق عام 1973م ، واأ�صهم يف ت�صجيل بع�س العمليات القتالية يف اجلبهة ال�صمالية “�صوريا” 	

حرب اأكتوبر “ت�صرين” .

• والذي مثل فيه عددمن الفنانني العراقيني منهم : فا�صل خليل و�صامي  قدم فيلم روائي وحيد “التجربة”عام  1978	

قفطان وقائد النعماين وغازي التكريتي وطالب الفراتي و�صليمة خ�صري و�صمر حممد وقا�صم املالك وعبد علي الالمي 

واآخرون .

م عن ثوار ظفار . • قدم  اأي�صا “مدينتي لحتزين”و فيلم “ ي�صقط ال�صمت” عام1974	

م. • قدم جمموعة من اأفالم ت�صجيلية اأهمها )اأغنية عمل عراقية( عام1977	
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معالى زايد

• بالقاهرة. ممثلة م�صرية من مواليد 1953	

جمالت  املمثلة  وخالتها  زايد  اأمال  املمثلة  فوالدتها  فنية  لعائلة  تنتمي   • 	

زايد.

•تخرجت يف كلية الرتبية الفنية ثم معهد الفنون امل�صرحية. 	

•بدايتها الفنية كانت بالتلفزيون. 	

• وكان اأول اأعمالها هو م�صل�صل )الليلة املوعودة(، ومن اأعمالها اأي�صا م�صل�صالت  	

مثل )دموع يف عيون وقحة( و)احلاوي( و )موجة حارة(.

•عملت يف امل�صرح اأي�صًا يف م�صرحيات )�صكر زيادة( و)زقاق املدق( و)اأنا واحلكومة(. 	

، وكان اأول اأفالمها فيلم )و�صاع العمر يا ولدى(. •  بداأت معايل زايد يف ال�صينما عام 1987	

• فيلمًا قدمت اأكرث من 19	

•من اأفالمها:و�صاع العمر يا ولدي. - عرو�صة وجوز عر�صان. - ول من �صاف ول من دري - احلالل يك�صب- العربجي - ال�صقة من  	

حق الزوجة - الأرملة وال�صيطان - الفرن - بيت القا�صي - اأ�صتغاثة من العامل الآخر - اأنا اللي قتلت احلن�س - ق�صية عم اأحمد- 

لولكي - ال�صكاكيني - ال�صادة الرجال-ال�صرخة - �صيداتي اآن�صاتي - اأبو الدهب - البي�صة واحلجر - الطعنه - الزوجه تعرف 

اأكرث-الزمن ال�صعب - ا�صوار احلب - اجلحيم 2 - امراه متمرده - املتهمه - رجل مهم جدا-عنرب واللوان - اخلطر - �صمك لنب 

متر هندي.

•ح�صلت علي جائزة اأح�صن ممثلة عن دورها يف فيلم ال�صادة الرجال  من جمعية الفيلم. 	

• نتيجة �صراع مع �صرطان الرئة قبل اأن تت�صلم جائزة تكرميها من املهرجان القومى  وافتها املنية يف العا�صر من نوفمرب عام 2014	

لل�صينما امل�صرية يف دورته الثامنة ع�صر.
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يوسف شريف
 رزق اهلل

. • خريج مدر�صة اجلزويت �صنة 1961	

•اخلام�س على اجلمهورية فى �صهادة الثانوية العامة. 	

- جامعة  ال�صيا�صية  العلوم  - ق�صم  ال�صيا�صية  والعلوم  الإقت�صاد  كلية  • تخرج فى  	

القاهرة1966.

• عمل حمررا ثم رئي�صا للتحرير للن�صرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باحتاد  	

الإذاعة والتليفزيون.

. •  رئي�س قناة النيل الدولية من 1997حتى عام 2002	

.) •  رئي�س قطاع التعاون الدوىل مبدينة الإنتاج الإعالمى )2007 - 2011	

.  ) •  رئي�س جهاز ال�صينما مبدينة الإنتاج الإعالمى )مار�س 2011- مار�س 2012	

. •  معّد برنامج نادى ال�صينما بالتليفزيون امل�صرى الذى بداأ عام 1975 ثم برنامج اأو�صكار الذى بداأ عام 1980	

عن رواد ال�صينما  •  قّدم الكثري من الربامج ال�صينمائية على القناة الثانية فى التليفزيون امل�صرى من اإعداده مثل “جنوم واأفالم” 	

امل�صرية من خالل حوارات معهم )1980 - 1981(.

. ) •  تلي�صينما )1981 - 1995	

. ) •  �صتار )لقاءات مع جنوم ال�صينما الأمريكية(  )1986- 1994	

. ) •  �صينما فى �صينما .. )جملة عن ال�صينما العاملية مدتها �صاعة(  )1994 - 2004	

. ) •  الفانو�س ال�صحرى على قناة نايل ليف )2004 - 2008	

. ) •  �صينما رزق اهلل على قناة نايل ليف )2008- 2010	

• تقدمي واإعداد ر�صائل مهرجان القاهرة ال�صينمائى الدوىل ومهرجان كان ال�صينمائى الدوىل وغريهما من املهرجانات املحلية  	

والعاملية منذ ال�صبعينات.

 ) •  �صارك فى جلان حتكيم عدد من مهرجانات ال�صينما مثل �صرتا�صبور )1987( و)2012( و”ميالنو” )1993( و”روتردام” )2006	

و “مونبيلييه” )2012(.

.) •  توىل رئا�صة جمعية الفيلم بالقاهرة فى الفرتة من )1978 اإىل 1994	

. •  عمل ك�صكرتري فنى ملهرجان القاهرة ال�صينمائى الدوىل منذ عام  1987 ثم اأ�صبح مديرا فنيا للمهرجان منذ �صنة 2000	

• املدير الفنى ملهرجان الأق�صر لل�صينما الأوربية وامل�صرية. 	
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يحيى الفخراين                    رئي�صًا

اإلهــام �صـاهـيــــن                     ع�صوًا

ع�صــــام فريـــــد                     ع�صوًا

اأن�صي اأبو �صيـــف                     ع�صوًا

عــــــــزة �صلبـــــي                     ع�صوًا 

حممـــد يا�صيـــن                     ع�صوًا

منــي ال�صبـــــــان                     ع�صوًا

 نبيل على ماهـر                     ع�صوًا

اإبراهيم عبد اجليد              ع�صوًا

الفنان.

  الفنانة.

اأ.

اأ.

اأ.

اأ.

د.

اأ.

د.

جلنة حتكيم م�صابقة الأفالم 

الروائية الطويلة 
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م�سابقة الأفالم

 الروائية الطويلة
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 الأمل لالإنتاج ال�صينمائي 

هاين فوزي )عمل اأول(

 حممد عبد القادر  

 عمرو فاروق  

 دعاء فتحي  

 راجح داوود  

 رم�صي�س �صليم 

 عبد العزيز عمارة  

ال�صركة العربيةلالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي 

- 

هاين فوزي 

•قام بكتابة الق�صة وال�صيناريو واحلوار لالأفالم التالية :فيلم )اأر�س  	

يف  )كر�صي  -فيلم  )لالأطفال(  الأحالم  مزرعة  حلقات   - الأحالم( 

الكلوب( - فيلم )فيلم هندي( - فيلم )بحب ال�صيما(- فيلم )الري�س 

عمر حرب( - فيلم )بالألوان الطبيعية( - فيلم )موعد غرامي(.

• قام باإخراج الفيلم الروائي الطويل )اأ�صرار عائلية( . 	

اجلوائز :

م�صابقة  يف  هندي(  )فيلم  �صيناريو  عن  لل�صيناريو  الأوىل  •اجلائزة  	

�صندوق التنمية الثقافية )التابع لوزارة الثقافة (  - جائزة جمعية 

نقاد ال�صينما امل�صريني - جائزة خا�صة من املهرجان القومي لل�صينما 

2004 - جائزة  فيلم )فيلم هندي(  �صيناريو  – عن   2004 امل�صرية 

اأف�صل �صيناريو من املهرجان القومي لل�صينما امل�صرية 2005 - جائزة 

اأف�صل �صيناريو من اجلمعية امل�صرية لفن ال�صينما )اأو�صكار ال�صينما 

امل�صرية( 2005 -جائزة اأف�صل �صيناريو من مهرجان جمعية الفيلم 

2005وجائزة اأف�صل �صيناريو من مهرجان قرطاج عن �صيناريو فيلم 

)بحب ال�صيما( 2004 .

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

أسرار عائلية 

متثيــــــــل : 

حممد مهران 

 �صلوى حممد علي 

ب�صنت �صوقي 

عماد الرهب

اأحمد عبد الوهاب  

 طارق �صليمان  
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) مروان( طفل �صغري يكت�صف عند البلوغ اأن لديه ميول مثلية ويعي�س يف اأ�صره م�صطربه حيث �صيطرة الأم وغياب 

الأب وي�صارع اأخته بحقيقة ميوله فتقرر اأخته اأن تخرب الأم لكي يبحثون له عن حل والأم حتاول النكار يف اأول 

اإ�صرار الأخت تاأخذ الأم الأبن وتذهب به اإىل الأطباء . مروان يدخل اجلامعة ويف ذالك الوقت  الأمر لكن مع 

يتعرف مروان ويقل ميوله اجلن�صية ويتقابل مع الأ�صخا�س من على النت ويتعر�س من اأحدهم لل�صرقة فيذهب 

للطبيب اأريد حاًل نهائيًا ل�صراعي ويذهب ل�صيخ م�صجد فيتعامل معه بنفور ثم يذهب لطبيب نف�صي اأخر ومع الطبيب 

يكت�صف لديه اإ�صطرابًا نف�صيًا وي�صاعده الطبيب يف توا�صله مع نف�صه، وتاأتي اللحظة التي يواجه فيها مروان اأبوه 

بكل �صئ اأن اأخيه الأكرب هو ال�صبب ويبداأ الأب بعدها يف القرتاب منه ليثبت له اأنه يقبله ويحبه مهما كانت ميوله 

مما ي�صاعد مروان على ال�صتقرار النف�صي فيبداأ يف التخل�س من �صيطرة امليول �صيئًا ف�صيئًا.
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الحرامي والعبيط   

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

 حممد م�صطفى  

 اأحمد عبد اهلل  

 �صامح �صليم  

 عمرو عا�صم  

 عمرو اإ�صماعيل 

 حمدي عبد الرحمن  

 اأحمد جابر 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

 اأفالم كرمي ال�صبكي  

متثيــــــــل : 

خالد �صالح 

 خالد ال�صاوي 

 روبي

 عايدة عبد العزيز  

جمدي بدر 

 حممد فريد

 حممد درديري

  علي حمدي    

حممد م�صطفى:

•خمرج م�صري �صاب. 	

• يعترب فيلم »اأوقات فراغ« اأول فيلم روائي طويل له. 	 

•قدم العديد من الأفالم الت�صجيلية . 	

•وعمل كم�صاعد خمرج يف اأكرث من 84 فيلم مع عدد من املخرجني .  	
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حول البلطجي ) خالد ال�صاوي ( الذي يفقد ب�صرة فى معركة فيما يحاول اإ�صتغالل �صخ�س معاق ذهنيًا فى نف�س 

احلي ) خالد �صالح ( لياأخذ منه عينيه فى ظل وجود املمر�صة  ) روبي ( التى حتاول اأن متنعه من اإ�صتغالل املعاق 

ذهنيًا فعل ينجح البلطجي فى اأخذ عني املعاق ذهنيًا واإذا جنح ماذا تكون العواقب .
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الخروج للنهار 

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ح�صالة فيلم  

 هالة لطفي  )عمل اأول( 

 هالة لطفي  

 حممود لطفي  

 هبة عثمان  

 - 

 �صهرية نا�صف  

 عبد الرحمن حممود 

 ماد �صوليو�صنز 

 ماد �صوليو�صنز 

متثيــــــــل : 

دنيا ماهر 

�صلمى النجار 

اأحمد لطفي 

دعاء ُعريقات 

هالة لطفي :

•در�صت الإقت�صاد والعلوم ال�صيا�صية يف جامعة القاهرة وتخرجت  	

عام 1995 ثم در�صت الإخراج يف املعهد العايل لل�صينما وتخرجت 

بتقدير عام امتياز �صنة 1999.

•بعد التخرج قامت باإخراج ثالثة اأفالم وثائقية يف ثالث �صنوات  	

متتالية ح�صلت كلها على جوائز .

•فيلموجرافيا:- )كل ذلك ال�صوت اجلميل(ح�صل على جائزة  	

العمل الأول من املهرجان القومي لل�صينما 1998 - )رجاء عدم 

الإنتظار(-) منوذج تهاين (جائزة اح�صن فيلم ت�صجيلي ق�صري يف 

املهرجان القومي لل�صينما  امل�صرية- )�صور من املاء والرتاب ( - 

)عن ال�صعور بالربودة(- )اخلروج للنهار (.
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بعد  حوله  ما  يدرك  يعد  مل  الذي  واأبيها  ااملمر�صة  اأمها  مع  تعي�س  عمرها  من  الثالثينات  منت�صف  يف  فتاه  �صعاد 

جلطة يف املخ هي ل تعمل بل متكث يف املنزل للعناية بالأب ، تت�صح العالقات بني اأفالد الأ�صرة من خالل عدد من 

الفعال الرتيبة املتكررة ببطء مثل طعام الأب املري�س وتنظيفه، الإحباط الذي يغلف عالقة الأم والبنت وزيارة 

 مفاجئة من غريب توؤدي حماولة مرتدده من الأبنة لالإ�صتغراق يف حياة تخ�صها اأكرث، اإىل نتيجة موؤمله. 
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باب شرقي 

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

�صينـاريــو 

 حوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 اإيجيبت فيلم 

  د. اأحمد عاطف  

 د. اأحمد عاطف  

 الأخوين مل�س  

 ح�صام حبيب  

 حممد ال�صامي  

 د. خالد داغر 

 د. اأحمد عاطف  

 علي ال�صعيد 

 اإيجيبت فيلم 

 اإيجيبت فيلم 

متثيــــــــل : 

اأحمد مل�س

 حممد مل�س 

 لويز عبد الكرمي  

فرحان مطر

 ناتايل مطر 

  م�صطفى يو�صف  

د. اأحمد عاطف:

•خمرج �صينمائي وناقد فني وحما�صر دويل من الوجوه املميزه بني  	

الفنانني العرب لتفرد روؤاه الفنية.

 » • حقق جناحات فنية ونقدية خا�صة من خالل فيلميه »عام 2000	

و »الغابه« اللذان عر�صا يف عدد كبري من املهرجانات يف قارات 

العامل اخلم�س مثل روتردام – بانكوك – بكني – و�صوق مهرجان 

كان وبرلني وكتب عنه اأهم جمالت ال�صينما وجرائد العامل ب�صكل 

اإيجابي مثل فارايتي- لو�س اأجنلو�س تاميز .

• وح�صل على املاج�صتري  تخرج من املعهد العايل لل�صينما عام 1993	

من جامعة كاليفورنيا بهوليود 2006 والدكتوراه من ال�صربون 

بفرن�صا عام 2014 .

•عمل مديرًا تنفيذيًا ملهرجان القاهرة ال�صينمائي وخبري لالإحتاد  	

الأوروبي .

 – • �صارك يف ع�صوية جلان حتكيم دولية مبهرجانات ) طنجة 	

قرطاج – طهران .

•من اأفالمه اجلماهريية »اإزاي البنات حتبك«. 	
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اأحداث الفيلم تدور يف الأ�صهر الأوىل للثورة ال�صورية اأثناء عام 2011 حيث ي�صل القاهرة »هالل« اأحد بلطجية 

اأن اأخيه التواأم املنا�صر  النظام يقتل نا�صطني �صوريني يعملون باأحد مراكز الإعالم بالقاهرة �صرعان ما يكت�صف 

للثورة يعمل باملركز وتتعقد الأحداث ويقرر الأخان قتل بع�صهما البع�س لكن قبل اأن يحدث ذلك ينتحر اأبوهما 

املنا�صر للنظام وتهرب اأمهما احلائره ويقتل القائد يف ظروف غام�صه.
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بعد الموقعة 

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 نيو�صن�صري لالنتاج الفني 

 ي�صري ن�صر اهلل  

 عمر �صامه – ي�صري ن�صر اهلل  

 �صمري بهزان  

 منى ربيع  

 تامر كرواين 

 حممد عطية  

 اإبراهيم د�صوقي  

 دولر فيلم  

 نيو�صن�صري لالإنتاج الفني  

متثيــــــــل : 

منه �صلبي 

 با�صم �صمره

�صلوى حممد علي  

ناهد ال�صباعي 

فرح

 �صلمى الديب  

ي�صري ن�صر اهلل:

•بعد درا�صة ال�صيا�صة والإقت�صاد يف جامعة القاهرة در�س ي�صري  	

ن�صر اهلل يف املعهد العايل لل�صينما  وتخرج منه عام 1973 .

•عمل كم�صاعد خمرج يف بريوت وثم يف م�صر مع املخرج يو�صف  	

�صاهني الذي �صاركه ن�صر اهلل لحقًا يف كتابة �صيناريو اإ�صكندرية 

كمان وكمان 1989 ويف اإخراج القاهرة منورة باأهلها 1991 .

 • اأخرج فيلمه الروائي الطويل الأول »�صرقات �صيفية« عام 1990	

ثم فيلم »مر�صيد�س« عام 1993 .

• اأخرج ن�صر اهلل الفيلم الت�صجيلي الإجتماعي »�صبيان  عام 1993	

وبنات« ثم اأكمل يف اإخراج الأفالم الروائية قدم »املدينة« 1999 ، 

»باب ال�صم�س« 2004 ، »الأ�صماك« 2008 ، » اإحكي �صهر زاد« 2009، 

»وبعد املوقعة« 2012 الذي �صارك يف مهرجان كان ال�صينمائي .

•قد األف ي�صري ن�صر اهلل معظم اأعماله كما حازت اأفالمه بالعديد  	

من اجلوائز .
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الفيلم تدور اأحداثه من موقع اجلمل حتى اأحداث ما�صبريو يف اأكتوبر 2011 وذلك من خالل ق�صة رمي )منه �صلبي( 

عن  يتوقف  الذي  �صمره(  )با�صم  حممود  فتقابل  ميداين  بحث  لإجناز  بالنا�س  تختلط  التي  ال�صيا�صية  النا�صطة 

العمل نتيجة اأحداث الثورة مت يقرر الهجوم على متظاهري ميدان التحرير يف موقعة اجلمل ال�صهريه، ولكن رمي 

ب�صكل او باأخر تتعاطف معه رغم فعلته. 



282929

تتـــح  

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــووحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

 �صامح عبد العزيز 

 �صامح �صر اخلتم  -حممد نبوي  

 �صادي علي  

 اأحمد �صحم  

 �صريف الو�صيمي – �صادي حم�صن 

 ع�صام اخل�صريي 

 اأحمد جابر 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

 اأفالم كرمي ال�صبكي  

متثيــــــــل : 

حممد �صعد 

 دوللي �صاهني   

�صمري غامن 

هيامت 

عمر متويل 

�صيد رجب 

 �صامح مغاوري   

�صامح عبد العزيز: 

•حا�صل على بكالوريو�س من ق�صم املونتاج باملعهد العايل لل�صينما يف  	

عام 1996 .

•بداأ العمل كمخرج يف التليفزيون امل�صري ومنه اإىل قناة درمي حيث  	

اأخرج برامج »جانا الهوا« و »الهوا هوانا« ثم انتقل للعمل يف �صبكة 

روتانا .

•اأخرج العديد من الأغاين امل�صورة وهو ما اأهله لالإخراج ال�صينمائي  	

واأول فيلم اأخرجه هو »در�س خ�صو�صي« عام 2005 وتاله بعد ذلك 

عديد من الأفالم مثل : »اأ�صد و4 قطط« – » كباريه« »الفرح« »تتح« .
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تدور اأحداث الفيلم عن �صخ�صية تتح الفتي الفقري الذي يقوم بالبحث عن م�صتندات تاأتي له ثروة كبرية واأثناء 

الرحلة يتعر�س ل�صخ�صيات خمتلفة منهم من يقوم بت�صليلة ومنهم من يقوم مب�صاعدته للو�صول اإىل ما يريد وتدور 

الأحداث فى اإطار كوميدي. 



303131

تيته رهيبة 

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

�صينـاريــو

 حوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 الإخوة املتحدين 

 �صامح عبد العزيز  

 يو�صف معاطي 

 يو�صف معاطي 

 مازن املتجول 

 �صريف عايق 

 حممد نزيه 

 اإ�صالم يو�صف 

 اأحمد جابر 

 الإخوة املتحدين 

 الإخوة املتحدين 

متثيــــــــل : 

حممد هنيدي 

 �صميحة اأيوب 

اإميي �صمري غامن 

با�صم �صمرة 

 حممد فراج 

 عبد الرحمن اأبو زهرة 

 خالد �صرحان

�صامح عبد العزيز: 

•حا�صل على بكالوريو�س من ق�صم املونتاج باملعهد العايل لل�صينما يف  	

عام 1996 .

•بداأ العمل كمخرج يف التليفزيون امل�صري ومنه اإىل قناة درمي حيث  	

اأخرج برامج »جانا الهوا« و »الهوا هوانا« ثم انتقل للعمل يف �صبكة 

روتانا .

•اأخرج العديد من الأغاين امل�صورة وهو ما اأهله لالإخراج ال�صينمائي  	

واأول فيلم اأخرجه هو »در�س خ�صو�صي« عام 2005 وتاله بعد ذلك 

عديد من الأفالم مثل : »اأ�صد و4 قطط« – » كباريه« »الفرح« »تتح« .
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بعد  عليه   ) ايوب  �صميحة   ( هامن  راوية  جدتة  �صيطرة  ا�صباح  من   ) هنيدي  حممد   ( روؤوف  يهرب 

من  الزواج  يقرر  وفاته  وعقب  زهرة(  اأبو  الرحمن  )عبد  رمان  جده  مع  ويقيم  اأملانيا  اإىل  �صفرها 

حياتة  تقلب  معه  واإقامتها  جدته  عودة  لكن  قلبة  بها  تعلق  التى   ) غامن  �صمري  اإميي   ( منار  الفتاه 

راأ�صًا على عقب فتعود لل�صيطرة عليه مرة اأخرى وتتحكم فى حياته وحياة زوجته ب�صكل كبري . 
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حفلة منتصف الليل

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي  

 حممود كامل  

 حممد عبد اخلالق 

 �صادي علي 

 مها ر�صدي 

 تامر كروان  

 اأمين فتحي 

 اأحمد �صمري  

 ال�صركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي  

 ال�صركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي  

متثيــــــــل : 

رانيا يو�صف 

اأحمد وفيق 

اإدوارد 

حنان مطاوع 

  رامي وحيد

 عبري �صربي 

درة

 عمرح�صن يو�صف  

حممود كامل:

• ثم اإلتحق مبعهد  تخرج من كلية العلوم ق�صم كيمياء �صنة 1999	

ال�صينما ق�صم اإخراج وتخرج عام 2003 بدرجة اإمتياز.

• نال جائزة الدولة الت�صجيعية عن فيلم )املدام( وكذلك منحة  	

لدرا�صة فن الإخراج باأكادميية الفنون بروما .

عزبة اآدم  • قام باإخراج عدة اأفالم منها اأدرينالني – ميكانو – 	

وم�صل�صل القطة العميا حلنان ترك عام 2010.
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اأ�صدقائها  كل  تدعو  التى  يو�صف  رانيا  )�صهد(  الرثية  الأعمال  �صيدة  �صخ�صية  خالل  من  الفيلم  اأحداث  تدور 

والعاملني معها فى �صركتها حلفل يبداأ فى منت�صف الليل دون الإف�صاح عن �صبب الدعوه وتتوايل الأحداث داخل 

الفيلم ملعرفة �صبب احلفل حيث ت�صعي بطلة الفيلم ملعرفة �صر خيانة زوجها مع اإحدى �صديقاتها باحلفل وتظهر 

الأحداث مدي ت�صابك العالقة بني الأبطال . 
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حــالوة روح  

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صبكي لالإنتاج ال�صينمائي )حممد ال�صكبي( 

 �صامح عبد العزيز  

 علي اجلندي  

 جالل الذكي  

 �صريف عابدين  

 خالد داغر 

�صامر اجلمال 

 - 

 ال�صركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي  

-

متثيـــــل   :

هيفاء وهبي 

 حممد لطفي 

با�صم �صمره 

 �صالح عبد اهلل 

 اأحالم اجلريتلي  

اأحمد فتحي 

  جنوي فوؤاد  

�صامح عبد العزيز: 

•حا�صل على بكالوريو�س من ق�صم املونتاج باملعهد العايل لل�صينما يف  	

عام 1996 .

•بداأ العمل كمخرج يف التليفزيون امل�صري ومنه اإىل قناة درمي حيث  	

اأخرج برامج »جانا الهوا« و »الهوا هوانا« ثم انتقل للعمل يف �صبكة 

روتانا .

•اأخرج العديد من الأغاين امل�صورة وهو ما اأهله لالإخراج ال�صينمائي  	

واأول فيلم اأخرجه هو »در�س خ�صو�صي« عام 2005 وتاله بعد ذلك 

عديد من الأفالم مثل : »اأ�صد و4 قطط« – » كباريه« »الفرح« »تتح« .
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تدور ق�صة الفيلم حول »روح« التي تعي�س بحي �صعبي برفقة والدة زوجها حيث اأن زوجها م�صافر خارج البالد 

وتتعر�س روح للعديد من املتاعب ب�صبب جريانها وخا�صة من اأحد اجلريان الذي يطمع يف احل�صول عليها بكافة 

الطرق امل�صروعة وغري امل�صروعة لكنها تقف له باملر�صاد وي�صاعدها يف ذلك الطفل كرمي الذي يحاول دائمًا 

 الدفاع عنها حتى يتم ن�صب فخ لها من اأحد جريانها وتتوايل الأحداث. 
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حلم عزيز

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي  

 عمرو عرفة  

 نادر �صالح الدين 

 وائل دروي�س 

 معتز الكاتب 

 حممود طلعت  

 اأحمد �صليمان 

 اأحمد �صليمان 

 ال�صركة العربية لالإنتاج التوزيع 

 ال�صركة العربية لالإنتاج التوزيع 

متثيــــــــل : 

اأحمد عز 

 مى ك�صاب 

 �صالح عبد اهلل  

 حممد اإمام 

 �صريف منري 

 �صادي خلف 

 مرييت 

  منة �صلبي  

عمرو عرفة:

• - القاهرة - م�صر.  من مواليد 9 دي�صمري 1962	

•هو الأخ الأ�صغر للمخرج �صريف عرفه وابن املخرج �صعد عرفة ا�صتطاع  	

عمرو عرفة يف وقت ق�صري اأن يثبت نف�صه وي�صع قدمه على القمة بني 

املخرجني فمع متيزه وذكاءه وجناحه يف تقدمي اأعمال ناجحة متكن 

من العمل مع العديد من املمثلني اأمثال عادل اإمام واأحمد عز .

• فيلموجرافيا :- 	

-ابن  ال�صبح   - جمرما  -جعلتني  العمارة  يف  -ال�صفارة  •اأفريكانو  	

القن�صل- زهامير (.

الليل  فتاة   -  • 	2010 بنعي�صها«  »حكايات  عفت  )كابنت  باإنتاج  قام 

»حكايات بنعي�صها« 2010 - جمنون ليلى »حكايات بنعي�صها« 2009- 

�صحك ولعب وجد وحب 1993 - يا مهلبية يا 1991(. 

•و�صارك يف اإخراج عدد من حلقات م�صل�صل حلظات حرجة 2007. 	

• قام يف عام 2014 باخراج م�صل�صل �صرايا عابدين .  	
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يدور حول اأحد رجال الأعمال الذي يحقق اأحالمة وطموحاته دون اأدنى اإعتبار لالأخرين فى اإطار من اخليال 

. والكوميديا اإىل اأن تقع له حادثة تقلب الأحداث راأ�صًا على عقب 
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ساعة ونص    

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

 وائل اإح�صان  

 اأحمد عبد اهلل  

 �صامح �صليم  

 �صريف عابدين 

 يا�صر عبد الرحمن 

 علي ح�صام  

 اأحمد جابر 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

متثيــــــــل :

فتحي عبد الوهاب -

ي�صرا اللوزي- حممد 

رم�صان - اإياد ن�صار -كرمي 

عبد العزيز-  كرمية 

خمتار-  هاله فاخر-اأحمد 

الفي�صاوي- اأحمد ال�صعدين- 

اأحمد عزمي  - اأينت عامر - 

�صمية اخل�صاب - حممد اإمام  

 عمر متويل  

وائل اإح�صان:

اإخراج  عدد من الأفالم ال�صينمائية املتميزة ومنها اللمبي  •�صبق له  	

وهو العمل الأول له وفيلم اللي بايل بالك وكذلك فيلم الأن�صة مامي 

وكثري من الفالم الكوميدية ال�صهرية .
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تدور اأحداث الفيلم فى زمن مدته �صاعه ون�س وهو زمن من رحلة قطار �صفر من اإحدى املحافظات اإىل القاهرة الذي 

الأفراد ب�صرقة  الرحلة يقوم بع�س  واأثناء  العا�صمة  لق�صاء م�صلحتة فى  الفيلم وكل منهم يذهب  اأبطال  يجمع 

اإكت�صاف  فى  احلديد  ال�صكة  مراقب  ينجح  فهل  للخطر  الركاب  حياة  يعر�س  مما  ببيعه  ليقوموا  القطار  ق�صبان 

ال�صاعة ون�س الذي مي�صيها  واأثناء  القطار  الكارثة وينقلب  اأن يحدث  باإيقافة قبل  القطار  �صائق  ال�صرقة ويبلغ 

القطار ي�صتعر�س ابطال الفيلم مل�صاكلهم داخل القطار وكل يعر�س م�صكلته. 
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سمير أبو النيل   

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صبكي لالإنتاج ال�صينمائي 

 عمرو عرفه  

 اأمين بهجت قمر  

 حم�صن اأحمد  

 معتز الكاتب  

 حممود طلعت  

 �صامر اجلمال 

 طارق علو�س 

 ال�صركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي  

-

متثيـــــــــــــــــل   : 

اأحمد مكي 

حممد لطفي

 نيكول �صابا 

ح�صني الإمام

يو�صف عيد 

عالء مر�صي 

 عفاف ر�صاد 

عبد اهلل م�صرف 

اإدوارد 

عمرو عرفة:

• - القاهرة - م�صر.  من مواليد 9 دي�صمري 1962	

•هو الأخ الأ�صغر للمخرج �صريف عرفه وابن املخرج �صعد عرفة ا�صتطاع  	

عمرو عرفة يف وقت ق�صري اأن يثبت نف�صه وي�صع قدمه على القمة بني 

املخرجني فمع متيزه وذكاءه وجناحه يف تقدمي اأعمال ناجحة متكن 

من العمل مع العديد من املمثلني اأمثال عادل اإمام واأحمد عز .

• فيلموجرافيا :- 	

-ابن  ال�صبح   - جمرما  -جعلتني  العمارة  يف  -ال�صفارة  •اأفريكانو  	

القن�صل- زهامير (.

الليل  فتاة   -  • 	2010 بنعي�صها«  »حكايات  عفت  )كابنت  باإنتاج  قام 

»حكايات بنعي�صها« 2010 - جمنون ليلى »حكايات بنعي�صها« 2009- 

�صحك ولعب وجد وحب 1993 - يا مهلبية يا 1991(.

•�صارك يف اإخراج عدد من حلقات م�صل�صل حلظات حرجة 2007. 	

•قام يف عام 2014 باإخراج م�صل�صل �صرايا عابدين.  	
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يف اإطار كوميدي تدور اأحداث الفيلم حول ال�صاب البخيل »�صمري اأبو النيل« الذي يقطن بحي �صعبي ونتيجة 

لبخله ال�صديد تقع له العديد من املفارقات و امل�صاكل مع اأهل منطقته ويزيد من كرههم له �صوء معاملته لهم، وبني 

ليلة و�صحاها مير�س اإبن عمه ويقرر اأن يرتك له ثروته لي�صتغل �صمري ذلك ويقوم باإن�صاء قناة ف�صائية يناق�س 

فيها اأحواله وعالقاته باأ�صدقائه واأهل منطقته ... تتواىل الأحداث يف �صياق كوميدي بعد اإن�صاء حزب �صيا�صي 

 يدعو له املواطنني . 

  



424343

عبدة موته 

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

 اإ�صماعيل فاروق 

 حممد �صمري مربوك 

 حممد �صفيق 

 عمرو عا�صم  

 عمرو عا�صم  

 تامر فايد 

 اإ�صالم جوده 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

 اأفالم كرمي ال�صبكي  

متثيــــــــل : 

حممد رم�صان

 حورية فرغلي

 دينا 

 �صيد رجب 

بدرية طلبه 

كمال جمدي 

 رحاب اجلمل  

اإ�صماعيل فاروق :

. • خُمرج م�صري ُولَد يف 3 مايو 1974	

• بدايته كانت يف �صركة طارق نور حيث عمل كم�صاعد اإخراج لطارق  	

نور وروب بانوكي يف الإعالنات، ثم انتقل اإىل القناة الف�صائية 

امل�صرية كمخرج برامج، ومن بعدها يف قناة درمي ثم روتانا كمخرج 

برومو�صن، وانتقل بعد ذلك اإىل اإخراج العديد من اأغانى الڤيديو 

كليب منهم اأغنية )بوليكا( لع�صام كاريكا، اإىل اأن مت اختياره بعد 

ذلك لإخراج اأول فيلم �صنيمائي طويل وهو فيلم )90 دقيقة( ، 

وبعدها توالت الأفالم التي قام باإخراجها وا�صتهر بالعمل مع املنتج 

اأحمد ال�صبكي يف عدد من الأفالم، اإىل اأن تركه بعد ذلك.

• دقيقة -ح�صل خري -ولد  �صبق له العديد من الأفالم منها :90	

 البلد -كلبي دليلي. 
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فى اإطار الأك�صن والإثارة عن عبدة موته والذي يج�صد �صخ�صية الفنان حممد رم�صان ويقوم بدور م�صجل خطر 

تغري  اأن  وحتاول   ) فرغلي  حورية   ( احلتة  من  فتاه  حب  فى  ويقع  اجلرائم  من  الكثري  يرتكب  القانون  من  هارب 

طريقة حياتة فى ظل وجود تاجر املخدرات الذي يحاول اإف�صاد الأمور عليهم لبطل عبدة موته عاماًل عنده فى 

جتارة املخدرات فهل ينجح عبدة موته فى الرجوع عن طريق اخلطاأ اأم ل  .



444545

عشم 

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 فيلم كلينك 

 ماجي مرجان ) عمل اول ( 

 ماجي مرجان 

 روؤوف عبد العزيز  

 اأحمد عبد اهلل ال�صيد - ه�صام �صقر  

 خالد الكمار - احمد م�صطفي  

 - 

 اأحمد جابر  

 فيلم كلينك 

 روتانا �صتوديوز 

متثيــــــــل : 

حممد خان 

�صلوي حممد على  

حممود اللوزي

  �صلمي �صامل 

ماجي مرجان:

•مواليد الإ�صكندرية.  	

• كان فيلمها الوثائقي الأول )ال�صورة( و�صارك يف  يف عام 2004	

العديد من املهرجانات العربية.

• اأكملت فيلمها الوثائقي الثاين )م�صر يف عيون ماير( وكان  يف 2009	

. )O3( الفيلم الفائز باجلائزة الثانية يف م�صابقة

•تعاونت ماجي مع العديد من املخرجني امل�صتقلني مثل اإبراهيم  	

بطوط وح�صن خان على ت�صوير اأفالمهم .

• ويف عام 2011 بداأت العمل على اأول فيلم روائي طويل لها )ع�صم(.	
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تدور اأحداث الفيلم حول خلفية الإ�صطرابات خالل الفرتة ما قبل 25 يناير 2011 من خالل عر�س ق�ص�س 

ل�صتة اأزوج يف مراحل خمتلفة تعرب عن الطموح وال�صعادة وخيبات الأمل، فع�صم بائع يتجول يربط بني تلك 

احلالت الإجتماعية معربًا عن قمة تفاوؤله حول م�صتقبل م�صر . 

 



464747

علي جثتي 

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

نيو�صن�صري لالإنتاج الفني - �صادوز لالنتاج الفني والتوزيع 

 حممد بكري  )عمل اأول( 

 تامر اإبراهيم  

 اأحمد جرب  

 اأحمد حافظ  

 اأمري هدايه  

 رامي دراج  

 جمعة عبد اللطيف 

 دولر فيلم  

 �صادوز لالإنتاج الفني والتوزيع  

متثيــــــــل :

اأحمد حلمي 

 غادة عادل 

 ح�صن ح�صني 

 خالد اأبو النجا

 اإدوارد

  �صامي مغاوري 

حممد بكري:

•دخل حممد بكري الو�صط الفني من خالل اإخراج الفيديوهات  	

امل�صورة لأغاين العديد من املطربني.

• والذي اأخرج   عمل يف اإخراج م�صل�صالت رم�صان بدءًا من عام 2011	

فيه م�صل�صل املواطن اأك�س بالإ�صرتاك مع املخرج عثمان اأبو لنب ثم 

اأكمل يف اإخراج م�صل�صالت ناجحه جدًا حيث قدم يف رم�صان 2012 

م�صل�صل طرف ثالث ثم يف رم�صان 2013 م�صل�صل اأ�صيا ، ويف رم�صان 

2014 م�صل�صل ال�صيدة الأوىل.

•الفيلم الكوميدي »علي جثتي« اأول فيلم روائي طويل يخرجه  	

حممد بكري . 
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يتناول الفيلم ب�صكل خيايل �صخ�صية �صاب روحه عالقه بني ال�صماء والأر�س ويريد اأن يعود ملعرفة اآراء اأ�صدقائه 

 واأ�صرته عنه وي�صدم ب�صبب هذه الأراء ليكت�صف اأخطائه التي اأرتكبها يف حياته ولكن بعد فوات الأوان. 



484949

غش الزوجية 

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 الإخوة املتحدين 

 اأحمد البدري 

 لوؤي ال�صيد 

 جالل زكي 

 معتز الكاتب 

 عمرو اإ�صماعيل 

 �صامر اجلمال  

 حممد عبد احل�صيب 

 الإخوة املتحدين 

 الإخوة املتحدين 

متثيــــــــل :

رامز جالل 

اإميي �صمري غامن

 ح�صن ح�صني 

 اإداور

 مها اأبو عوف 

 رجاء اجلداوي 

اأحمد البدري :

•هو خريج املعهد العايل للفنون امل�صرحية ق�صم اإخراج ومتثيل �صنة  	

1977، ثم بعدها تخرج من املعهد العايل لل�صينما ق�صم اإخراج �صنة 

1985، يف البدايات �صارك كممثل يف عدة اأعمال مثل )�صيام �صيام، 

ليلة القب�س على فاطمة(، قبل اأن ي�صارك كم�صاعد خمرج يف 

خراج منفردًا لأول  العديد من الأعمال، قبل اأن يخو�س جتربة الإ

مرة من خالل فيلم )غاوي حب( عام 2005، ثم فيلم )خلمة را�س( 

يف العام التايل، لتتواىل اأعماله بعد ذلك، والتي من اأبرزها )كيد 

الن�صا، عمر و�صلمى 2، غ�س الزوجية(.
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�صاب م�صتهرت يدعي �صامل معروف عنه تعدد عالقاته الن�صائية ب�صبب �صوء تربية والدة له ويقيم �صامل عالقة 

مع مدير ال�صركة التي ميلكها والدة وي�صتطيع اأن ياأخذ اأموال ال�صركة واأنفاقها على عالقاته الن�صائية املتعددة 

 على الرغم من زواجة اإىل اأن يعلم والدة بفعلته وتت�صاعد الأحداث فى اإطار من الكوميديا والت�صويق . 
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فبراير األسود

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي  

 حممد اأمني   

 حممد اأمني   

 حممد �صفيق 

 مها ر�صدي 

 عمرو اإ�صماعيل 

 �صامح اخلويل 

 اأحمد �صليمان 

 ال�صركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي  

ال�صركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�صينمائي  

متثيــــــــل : 

خالد �صالح 

 طارق عبد العزيز  

ميار الغيطي 

 األفت اإمام  

 اأمل رزق 

 اإدوارد 

 اأحمد زاهر 

حممد اأمني:

. • بداأ حياته كمخرج وموؤلف بفيلم ثقايف عام 2000	

• كتب �صيناريو وحوار فيلم جاءنا البيان التايل وفيلم اأفريكانو ثم  	

قام بكتابة واإخراج فيلم �صقوط بغداد عام 2005.

. •  ومن �صمن اأعماله اأي�صًا فيلم بنتني من م�صر عام 2010	

•اأخر اأعمالة فيلم فرباير الأ�صود.  	
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تدور اأحداث الفيلم فى اإطار الكوميديا ال�صوداء حول الحباطات وامل�صاكل التى تطارد العلماء امل�صرين وحماولة 

هذه الأ�صرة الهجرة اأو احلماية من خالل الزواج باأحد امل�صئولني باإحدي الهيئات الهامة فى الدولة �صواء �صرطة 

 اأو ق�صاء فى اإطار كوميدي. 



525353

فتاة المصنع   

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 داي درمي لالإنتاج الفني  

 حممد خان  

 و�صام �صليمان  

 حممود لطفي  

 دينا فاروق  

 جورج كازازيان  

 اأحمد عبا�س  

اأحمد جابر

 ماد �صوليو�صنز  

 ماد �صوليو�صنز 

متثيـــــــــــــــــل   : 

يا�صمني رئي�س 

هاين عادل 

 �صلوى خطاب 

�صلوى حممد علي  

ابتهال ال�صريطي

 لنا م�صتاق 

حممد خان

• يف القاهرة ودر�س ال�صينما يف لندن. ولد عام 1942	

•يعد رائد من رواد حركة الواقعية يف ال�صينما امل�صرية وله اربعة  	

اأفالم يف قائمة اأهم مائة فيلم عربي .

�صقة م�صر  • من اأعماله )اأحالم هند وكاميليا – زوجة رجل مهم – 	

اجلديدة(.
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اإنها ق�صة عامالت يف م�صنع مالب�س يقطن معظمهن يف نف�س ال�صارع »هيام« الفتاة ذات الواحد والع�صرين عامًا والتي 

تعمل يف م�صنع مالب�س هي واأختها ال�صغريه »ب�صمه« وجارتها و�صديقتها »ن�صره« يتفتح ربيع هيام وزميالتها مع ظهور 

»�صالح« ال�صاب الذي ياأتي للم�صنع ليعمل م�صرفًا على العامالت ولكن هيام هي فقط من ت�صعد مع حلمها بهذا ال�صاب 

رغم الفارق الطبقي الذي يف�صل بينهما لتدخل �صراعًا طوياًل وموجعًا مع واقع يحاول اأن يلقنها ر�صالته القا�صية .



545555

فرش وغطا

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 فيلم كلينك و�صركة م�صروع 

اأحمد عبد اهلل ال�صيد

  احمد عبد اهلل ال�صيد 

 طارق حفنى 

 ه�صام �صقر 

 حممود حمدى 

 نيهال فاروق 

 اأحمد م�صطفي  

 فيلم كلينك  

 روتانا �صتوديوز 

متثيــــــــل : 

اأ�صر ي�س

عمرو عابد 

لطيفة فهمي 

  حممد ممدوح  

اأحمد عبد اهلل ال�صيد:

. • بداأ العمل كمونتري عام 2003 حتى عام 2009	

•اأول اأعمالة الإخراجية فيلم هليوبلي�س ثم ميكروفون وفر�س  	

وغطا واأخريًا فيلم ديكور.

•�صاركت اأفالمة بالعديد من املهرجانات الدولية. 	

•فاز بالعديد من اجلوائز.   	



545555

يواجه  وحيدًا  فجاأة  طليقًا  نف�صة  البطل  ليجد  ال�صجون  فتح  يتم   2011 يناير  ثورة  من  الأويل  الأيام  فى 

 عامل يتغري ، يتحرك عرب حمطات عدة فى عوامل واأحياء القاهرة التى مت تهمي�صها. 
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 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 فيلم كلينك - �صركة اأفالم ميدل وي�صت 

  اأينت اأمني )عمل اأول( 

 حممد احلاج – حممود عزت  

 ح�صام �صاهني  

 عماد ماهر  

 �صمري نبيل ن�صر  

 �صهرية منري  

 عبد الرحمن حممود 

 املا�صة لالإنتاج الفني  

 املا�صة لالإنتاج الفني  

متثيــــــــل : 

خالد اأبو النجا  

لبلبة

اأروى جودة

هبة ي�صري

 عمر الغندور 

اآينت اأمني :

• در�صت ال�صينما وكان م�صروع تخرجها من اآرت لب . 	

فيلم ق�صري . • اأخرجت فيلمها الأول )راجلها( – 	

•�صاركت يف ع�صرة مهرجانات دولية. 	

•وقدمت فيلمني ق�صريين عن مديحة كامل وعن تاريخ الرق�س  	

ال�صرقي وقد فازت بجائزة ملتقى مهرجان القاهرة ال�صينمائي 

الدويل عام 2010.

( اأول اأفالمها الروائية الطويلة. • وبعد فيلم )فيال 69	

فيال 69
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 تدور اأحداث الفيلم حول ح�صني الذي يعي�س منعزل عن العامل نتيجة اأفكار وخواطر ت�صكن يف عقله لكن مبرور 

 الوقت تقتحم �صقيقته وحفيدها عزلته وتتغري مفاهيمه ونظرته القا�صية للحياة . 
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 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

 كرمي ال�صبكي ) عمل اول ( 

 ح�صام مو�صي غطا�س 

 حممد عزمي 

 عمرو عا�صم 

 عمرو عا�صم  

 تامر فريد  

-

 ال�صبكي فيديو فيلم ) اأحمد ال�صبكي ( 

التوزيع بالكويت ودول اخلليج العربي ) جولف فيلم( 

متثيــــــــل : 

حممد رم�صان

ح�صن ح�صني 

 حورية فرغلي  

حم�صن من�صور  

�صربي فواز

 �صربي عبد املنعم 

عمر متويل

  ماهر ع�صام  

كرمي ال�صبكي:

•خريج الهند�صة امليكانيكة من اجلامعه الأمريكية. 	

•يعترب قلب الأ�صد الفيلم الأول له . 	

قلب األسد     
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موؤذن فى جامع ويقوم  الذي يعمل  والدة  الذي يتم خطفه وهو �صغري من   ) فار�س ) حممد رم�صان  عن �صخ�صية 

برتبيته تربية �صاحله ليقوم املختطف ) �صيد رجب ( برتبيته بعد اأن يف�صل فى بيعه لالأخرون لكرب �صنه يكرب 

فار�س فى ال�صريك الذي يعمل به خمتطفه و�صط الأ�صود والنمور واحليوانات املفرت�صة لي�صبح �صاب جرىء وحمبوب 

من كل من حوله يلجاأ فار�س اإىل �صرقة لأحد ال�صيارات لإحتياجة للمال مل�صاعدة والدة الفتاه الذي يحبها منذ 

ال�صغر ول�صوء حظه تكت�صف اأن �صاحب ال�صيارة تاجر �صالح وع�صو جمل�س ال�صعب ) ح�صن ح�صني ( وينجح فى اأن 

يجد فار�س ويعجب به ويجربة اأن يعمل معه فى جتارة ال�صالح – تتطور الأحداث فى اإطار ملئ بالأك�صن والإثارة 

 حينما يحاول فار�س اأن ي�صاعد ال�صرطة فى القب�س على جتار ال�صالح ويكت�صف تاجر ال�صالح خيانة فار�س له . 
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مراتي وزوجتي

 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو و حوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 الإخوة املتحدين 

 معتز التوين 

 لوؤى ال�صيد 

 نزار �صاكر 

 معتز الكاتب 

 عمرو اإ�صماعيل 

 �صامر اجلمال 

 حممد ح�صيب 

 الأخوة املتحدين  

 الأخوة املتحدين 

متثيــــــــل :

رامز جالل 

 �صرين عادل

 ح�صن ح�صني

 رجاء اجلداوي 

  واأخرون  

معتز التوين: 

• بالقاهرة.  ممثل وخمرج م�صرى ولد فى 15 يوليو من عام 1979	

. • تخرج من املعهد العاىل لل�صينما ق�صم اإخراج عام 2000	

مثل  افالم  فى  خمرج  كم�صاعد  تخرجه  بداية  فى  •عمل  	

وقدم  ظله  خفة  واإ�صتغل  اأطاليا«2005  »حرب  و  »اأفريكانو«2001 

عدة ادوار كوميدية خفيفة كممثل مثل فيلم » لعبة احلب » 2006 

و »اأعز اأ�صحاب«2009 بجانب عمله كمخرج م�صاعد،وفى عام 2010 

ثم  وبهري«2010  و�صهري  »�صمري  فيلم  فى  كمخرج  له  عمل  اول  قدم 

 2014  « وزوجتى  مراتى   « فيلم  ثم   2012 »عام  فرباير   30« فيلم 

وتتواىل اأعماله كمخرج واعد. ميكن روؤيته فى دور امبابى م�صاعد 

الرتزى �صالح)عبد اهلل م�صرف(فى فيلم » كذلك فى الزمالك »عام 

2002 ودور كيميا فى فيلم »اعز ا�صحاب«عام 2009.  
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املهتمني  الفتيات  اإحدى  يتزوج  والذي   ) جالل  رامز   ( �صاب  حول  �صاخر  كوميدي  اإطار  فى  الفيلم  اأحداث  تدور 

تواجدهما  عدم  على  �صاعد  ذلك  ولكن  اأحالمها  حتقيق  فى  تعيقها  التى  التحديات  ومواجهة  املراأة  بحقوق 

الذي  المر  اأخرى،  مرة  يتوزج  اأن  اإىل  به  اأدى  مما  الزوجية  بحياتها  اإهتمامها  وعدم  الكايف  الوقت  زوجها  مع 

 ورطة فى العديد من امل�صاكل واملفارقات الكوميدية والتى حتول حياتة اإىل كتلة من اجلحيم . 
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 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 نيو�صن�صري لالإنتاج الفني  

 كرمي العدل ) عمل ثان( 

 عمرو �صالمه  

 مو�صى عبد ال�صالم  

 �صالفه نور الدين  

 هاين عادل 

 حمدي عبد الرحمن  

 اأحمد �صمري  

 دولر فيلم  

 نيو�صن�صري لالإنتاج الفني  

متثيــــــــل :

اإياد ن�صار 

 دره 

 اأحمد فهمي

  حورية فرغلي  

كرمي العدل:

•ن�صاأ كرمي العدل يف و�صط �صينمائي فهو جنل املنتج  حممد العدل. 	

•عمل كم�صاعد خمرج �صغريًا ثم التحق باملعهد العايل لل�صينما . 	

•اأخرج اأربعة اأفالم ق�صريه بينها فيلم »احلرب العاملية الرابعة«  	

قبل فيلمه الروائي الطويل الأول »ولد وبنت« عام 2010 والذي 

ير�صد ق�صة حب متتد 27 �صنة منذ الطفولة واإىل ن�صج العقد 

الثالثني من العمل .

• فيلمه الثاين وقد حاز بعده جوائز من  »م�صور قتيل« 2012	

بينها جائزة جلنة التحكيم اخلا�صة للمخرج من مهرجان املركز 

الكاثوليكي لل�صينما  .

مصور قتيل  
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جرمية قتل غام�صه �صاهدها م�صور �صحفي يف ظروف غام�صه وظن اأنها حلم قبل اأن يجدها حقيقة وهو ما يجعل 

ال�صكوك تثار حول جميع اأبطال الفيلم . 
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 اإنتـــــــاج   :

 اإخـــــــراج  : 

 �صينـاريــو وحوار : 

 ت�صـــــــوير : 

 مونتـــــــاج : 

 مو�صيــــــقى : 

ديكـــــــور :

ال�صـــــوت :  

تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 ميدنايت �صن لالإنتاج الفني )ح�صني ماهر( 

 حممد �صاكر خ�صري )عمل اول ( 

 كرمي فهمي  

 نزار �صاكر  

 وائل فرج  

 م�صطفى احللواين  

 اأحمد �صاكر  

 حممد فوزي 

 اأفالم الن�صر )حممد ح�صن رمزي( 

�صركة ال�صينما الكويتية الوطنية )الأردن -�صوريا - لبنان( 

متثيــــــــل :

 �صريف رمزي

كرمي فهمي 

اإميي �صمري غامن

ي�صرا اللوزي 

 اأحمد راتب 

 عزت اأبو عوف

 مرييت 

 كرمي حممود عبد العزيز  

حممد �صاكر خ�صري:

رحلة اليقني( مع  • قام باإخراج برناجمي )خطوات ال�صيطان – 	

الداعية الإ�صالمي معز م�صعود.

وم�صل�صل  • قام باإخراج )اأفي�س وت�صبيه( وهو برنامج �صاخر – 	

الق�صري )عر�س خا�س(.

•كانت جتربته الكبريه يف فيلم )هاتويل راجل( يف الأفالم  	

الروائية.

هاتولي راجل  
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تدور ق�صة الفيلم عن العالقة بني فريق ال�صباب وفريق البنات يف جمتمعنا امل�صري ويتناول ب�صكل كوميدي 

املواقف التي مير بها ال�صباب من ال�صغر حتى مرحلة ال�صيخوخه يف عالقتهم مع اجلن�س الأخر حيث تنقلب 

ال�صورة وي�صبح الن�صاء م�صيطرين والرجال هم الذين يتم التحر�س بهم عامل ت�صيطر عليه الن�صاء ويقوم فيه 

 الرجال بالرتفيه عن املراأة . 
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كمال رمزي                         رئي�سًا

�شعيد �شيمي                        ع�سوًا

اآمنة احل�شري                    ع�سوًا

 نادر عديل                          ع�سوًا

�شلوي بكري                           ع�سوًا

ماجدة خري اهلل                ع�سوًا 

ع�شام زكريا                       ع�سوًا

د.

اأ.

اأ.

د.

اأ.

اأ.

اأ.

جلنة حتكيم م�شابقة الأفالم 

الت�شجيلية والق�شرية
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م�سابقة الأفالم الت�سجيلية

 اأكرث من 15 دقيقة
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فيلم وثائقي يلتقط مقتطفات من حياة جمتمع امل�شريني اليهود 

فى الن�شف الأول من القرن الع�شرين حتى خروجهم الثاين 

الكبري من م�شر بعد العدوان الثالثي عام 1956 حماولة لفهم 

التغري فى هوية املجتمع امل�شري الذي حتول من جمتمع ملىء 

بالت�شامح وقبول الآخر اإىل جمتمع الأقليات. 

�شركاء  من  امل�شرين  نظر  فى  م�شر  يهود  حتول  كيف 

 فى نف�س الوطن اإىل اأعداء ؟ 

اأمري رم�شي�س :

من مواليد القاهرة عام 1979م.

تخرج من ق�شم الإخراج  فى املعهد العايل لل�شينما باأكادميية الفنون �شنة 2000 م.

عمل كم�شاعد خمرج اأول مع املخرج امل�شري العاملي يو�شف �شاهني.

اأخرج العديد من الأفالم الروائية الق�شرية والت�شجيلية كما اأخرج ثالثة اأفالم روائية 

طويلة وهم ) اآخر الدنيا (، ) ك�شف ح�شاب ( و) ورقة �شفرة ( كما اأخرج امل�شل�شل 

التلفزيوين املغربي ) �شالون �شهر زاد ( وقد �شدرت له رواية ) ن�شيد الإن�شاد ( 2010م 

ويقوم حاليًا بت�شوير فيلمه الروائي الرابع ) بتوقيت القاهرة (. 

 

 DVD               2012          مدة العر�س : 96 ق 

 هيثم اخلمي�شي 

 اأمري رم�شي�س 

 اأمري رم�شي�س – م�شطفى يو�شف 

 جون حكيم – م�شطفى يو�شف – اأمري رم�شي�س 

 هيثم اخلمي�شي –  اأمري رم�شي�س 

 هيثم اخلمي�شي 

تـاريـخ الإنتـــاج :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو            :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى          :

عن يهود م�شر

فى عام 1969 وفى م�شهد عبثي قام املَثَّال املعروف باإلقاء 

متاثيله فى النيل.

الفيلم يبحث فى ملاذا فعل ذلك ويروي هذه الق�شة اإبن 

 الفنان الوحيد ) جمد ال�شجيني (. 

جمال قا�شم :

خريج املعهد العايل لل�شينما ق�شم الإخراج عام 1985.

اأخرج فيلم ) بثينه ( ت�شجيلي ق�شري -  ح�شل على اجلائزة الذهبية ملهرجان روتردام 

بهولندا 2004. 

اأخرج فيلم ) جاى فى ال�شريع ( روائي طويل وعر�س بدور العر�س ال�شينمائي عام 

 .2005

فيلم ) كافيه ري�س 73 ( فيلم ت�شجيلي -  اإنتاج املركز القومي لل�شينما. 

فيلم ) طبيعة حية ( ت�شجيلي ق�شري - اإنتاج املركز القومي لل�شينما 2008 وفاز بجائزة 

جلنة التحكيم الدولية مبهرجان الإ�شماعيلية واملهرجان القومي لل�شينما. 

كتب ال�شيناريو والإخراج لفيلم ) العني ت�شمع والأذن تري ( ثالث �شاعات عن جتربة 

الدكتور/ ثروت عكا�شة ال�شيا�شية والثقافية اإنتاج موؤ�ش�شة ال�شروق .

 DVD               2012           مدة العر�س : 17 ق 

 املركز القومي لل�شينما  

 جمال قا�شم 

 جمال قا�شم 

 عبد احلكيم الرمياوي 

 مها ر�شدي 

 �شامي احلفناوي 

تـاريـخ الإنتـــاج :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو            :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى          :

 ال�شجيني .. فار�س النهر
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رحلة اإىل العامل الغري معتاد لو�شط البلد بالقاهرة من 

خالل الروائي املر�شح جلائزة البوكر مكاوي �شعيد.

يحاول الفيلم اإكت�شاف العالقة الفريدة بني مكان وكاتب 

 وكتاب.  

اأحمد �شوقي :

ولد عام 1984.

تخرج من كلية ال�شيدلة ثم در�س الإعالم فى جامعة القاهرة وال�شينما فى مدر�شة 

ال�شينما بجزويت القاهرة.

يعمل كم�شت�شار �شيناريو لعدد من �شركات الإنتاج امل�شرية ويكتب النقد ال�شينمائي 

باإنتظام فى اأكرث من و�شيلة اإعالمية. 

ال�شريط الأخ�شر ( –  ) ذات مكان ( هو رابع اأفالمه الق�شرية بعد ) �شندوق دنيا ( – ) 

 ) فاأر جتارب (. 

 DVD               2012            مدة العر�س : 26 ق  

 هاندميد �شتوديوز 

 اأحمد �شوقي 

 اأحمد �شوقي 

 �شالح هوا�س 

 مي�شيل يو�شف �شفيق 

 اأحمد نادر 

تـاريـخ الإنتـــاج :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو            :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى          :

ذات مكان

اأونى �شاب �شوفى يعي�س فى الدرب الأحمر بالقرب من مقام 

فاطمة النبوية فى اأواخر الع�شرينات يحلم باحلب والزواج.  

�شايل اأبو با�شا :

تخرجت من كلية اإعالم - ق�شم اإذاعة وتليفزيون ومن اأفالمها :

) طريقها ( ت�شجيلي-) فرق ( ت�شجيلي-) اأنتيكا ( ت�شجيلي - فيلم ) اأوين ( ت�شجيلي. 

 والذي ح�شل على العديد من اجلوائز الدولية واملحلية.  

 DVD               2013            مدة العر�س : 20 ق 

م�شتقل - حا�شل على دعم وحدة ال�شينما امل�شتقلة باملركز القومي لل�شينما  

 �شايل اأبو با�شا 

 اأحمد خالد - �شاىل اأبو با�شا 

 ممدوح قطب 

 منار ح�شنى  

 �شهاب عزت  

تـاريـخ الإنتـــاج :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو            :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى          :

اأونى 
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حياة �شاب م�شري من اأذان �شالة املغرب يوم وقفة عرفات 

 اإىل اأول يوم يف عيد الأ�شحي. 

موين حممود :

 مواليد عام 1993 بالأ�شكندرية. 

عمل كمخرج فى العديد من الأفالم الق�شرية.

�شارك بالعديد من املهرجانات امل�شرية والدولية. 

حائز على بع�س من اجلوائز. 

عمل كمدير ت�شوير بالعديد من الأفالم الق�شرية وبع�س الأعمال الطويلة وكم�شور فى 

العديد من الربامج التلفزيونية.

ب من ال�شحافة امل�شرية باأ�شغر خمرج فى م�شر.  ُلقِّ

عمل كمنتج فى بع�س الأعمال الق�شرية وحاليًا فى الأفالم الق�شرية.  

 

  DVD              2013           مدة العر�س 30 ق 

 اأفالم ا�شكندرية امل�شتقلة 

 موين حممود  

 حممد حممود  

 موين حممود 

 موين حممود 

 على اخليبريي 

تـاريـخ الإنتـــاج :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو            :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى          :

العيد

امل�شرين  معاناة  الفيلم  يلخ�س  رغيف العي�س واحلرية  : 

و�شراعهم من اأجل احل�شول على احلرية ورغيف العي�س عرب 

تاريخهم منذ ثورة 1952 وحتى ثورة 25 يناير 2011 حيث 

 كان رغيف العي�س واحلرية هو مطلبهم الأ�شا�شي.  

طارق الزرقاين: 

تخرج من املعهد العايل لل�شينما دفعة عام 1981.

حا�شل علي دبلوم درا�شات عليا عام  1985.

اأخرج العديد من الأفالم للعديد من اجلهات الدولية والإقليمية واملحلية.

حاز على �شهادة تقدير من الأمم املتحدة لتنفيذ التقارير ال�شنوية لن�شاط الأمم املتحدة .

اأخرج عدد من الأفالم الت�شجيلية ملجل�س وزراء ال�شحة بدول اخلليج العربي والعديد من 

الأفالم الأخري.

يعمل كمخرج باملركز القومي لل�شينما. 

اآخر اأعماله فيلم ) رغيف العي�س واحلرية ( الذي حاز علي جائزتني دوليتني وجائزة 

 حملية.  

  DVD              2013           مدة العر�س 25 ق 

 املركز القومي لل�شينما  

 طارق الزرقاين 

 هاين الزرقاين  

 بدوى ترك  

 مها ر�شدي  

 حممد ال�شاذيل 

تـاريـخ الإنتـــاج :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو            :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى          :

رغيف العي�س واحلرية 
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كان  �شواء  الإن�شان  توؤرق  التى  امل�شاكل  من  واحدة  ال�شمنة 

عوامل  اإىل  ال�شمنة  حالت  بع�س  وترجع  امراأة  اأو  رجاًل 

وراثية اأو �شوء تغذية.

من  يعانون  �شخ�شيات  خم�س  حول  الفيلم  يدور 

وطموحاته  واأحالمه  اأ�شبابه  منهم  ولكل  ال�شمنة 

فى  ال�شوؤال  ويبقي  فيها  ليتميز  لتحقيقها  ي�شعي  التى 

 النهاية  اأنا ... وج�شدى ... والآخرون .  

�شالح اجلزار :

 مواليد عام 1975. 

حا�شل علي دبلومة فى الإخراج ال�شينمائي. 

م�شاعد خمرج يف العديد من الأفالم ال�شينمائية والأعمال الدرامية.

اأخرج العديد من الأفالم الت�شجيلية والروائية الق�شرية منها :

) ورفع ال�شتار ( عام 2009-) اجلر�س �شرب ( عام 2010-) البدين ( عام 2012. 

و�شارك فى العديد من املهرجانات املحلية والدولية اآخرها مهرجان مر�شيليا بفرن�شا 

 بفيلم ) اجلر�س �شرب (. 

  DVD              2012           مدة العر�س 52  ق 

 �شركة هاندميد �شتوديوز 

 �شالح اجلزار 

 هاين فخري – �شالح هوا�س 

 حممد علي 

 نادر �شامي 

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو            :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى          :

البدين 

مو�شيقي  وعازف  موؤلف  داغر  عبده   الفنان  عبدة داغر: 

م�شري اإبتكر منهجه املو�شيقي وموؤلفاته من خالل امل�شايخ 

املو�شيقية  الآلت  لكل  معلم  وهو  واملداحني،  واملن�شدين 

من  يعترب  وكذلك  اأي�شًا  النفخ  واآلت  والإيقاعية  الوترية 

واأدخل  بتطويره  وقام  بل  العامل  فى  العود  �شانعي  اأمهر 

 عليه تعديالت ليتنا�شب مع كل اآلت الأورك�شرتا . 

وحيد خميمر:

خمرج �شينمائى وفنان ت�شكيلى م�شرى.

تخرج من كلية الفنون اجلميلة عام  1977.

تخرج من املعهد العاىل لل�شينما – ق�شم اإخراج عام 1982.

قام بعمل عدة م�شل�شالت تلفزيونية واأفالم وثائقية واأغانى وبرامج تليفزيونية 

للعديد من القنوات الف�شائية.

قام بعمل عدد من الأفالم الروائية الطويلة اأمثال:

) الفا�س فى الرا�س (-) ال�شريك (

ومن اأفالمه الوثائقية:

) عبده داغر (-) اأ�شرار الأحجار (.

  

 DVD               2013           مدة العر�س : 32 ق 

 املركز القومي لل�شينما  

 وحيد خميمر 

 وحيد خميمر 

 بدوى ترك 

 مها ر�شدي 

 عبده داغر 

تـاريـخ الإنتـــاج :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو            :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى          :

 عبده داغر
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موود

م�شر تبكي عيدها

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى          

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 DVD               2013           مدة العر�س : 22 ق 

 املعهد العايل لل�شينما 

 حممود ي�شري  

 حممود ي�شري 

 حممود ي�شري 

 حممود ي�شري 

 اأبيل كورزينيوف�شكي 

 DVD               2013          مدة العر�س : 23 ق 

 H – H – M"
 عبد الروؤوف ربيع 

 عبد الروؤوف ربيع 

 روؤوف 

 هدير 

 يا�شر عبد الرحمن 

حممود ي�شري :

طالب باملعهد العايل لل�شينما. 

قام بعمل مونتاج للعديد من الأفالم الق�شرية الروائية والت�شجيلية .

قام باإخراج فيلم ) راجل من زمان ( الذي �شارك فى العديد من املهرجانات الدولية. 

وح�شل على بع�س اجلوائز منها جائزة اأف�شل فيلم ت�شجيلي عمل اأول فى املهرجان 

 القومي لل�شينما عام 2013. 

 

عبد الروؤوف ربيع:

كاتب مقالت، ق�ش�س، �شينار�شت، م�شور وخمرج اأفالم ق�شرية ت�شجيلية وروائية.

بداأ حياته الفنية بكتابة الق�ش�س الق�شرية واملقالت وقد ن�شر منها فى املجالت منها 

�شباح اخلري واأي�شا النهار  وميدان م�شر واليوم ال�شابع ورئي�س التحرير والوطن وغريهم.

قام بكتابة ق�شة و�شيناريو وحوار فيلم ) حرب الورد ( ل�شركة اإنتاج �شعودية 2008 

وكذلك فيلم ) اآفاق ( وفيلم ) وفاء وخلود ( اإنتاج م�شرى.

�شارك باأكرث من ور�شة فنية لالإخراج والت�شوير ال�شينمائي.

قام باإخراج الأفالم التالية:

ميدان التحرير ت�شجيلي 2011- عفوًا اإنتهت ال�شالحية ت�شجيلى 2011- �شوق ميدان 

التحرير وثائقى 2011  - وفاء وخلود روائى 2012  - م�شر تبكي عيدها ت�شجيلي 

وثائقي 2013.

روؤو�شنا  دائمًا تدور يف  ال�شوداء  والأفكار  والقلق  الإكتئاب 

ولكنها تختلف من �شخ�س اإيل اآخر.

لبع�س  بالن�شبة  ولكنها  حياتنا،  من  كبري  جزء  املو�شيقي 

النا�س تعترب موهبتهم وعملهم ومتعة حياتهم الوحيدة.

املو�شيقي قادرة علي جعلك �شعيدًا و لكن احلياة وظروفها 

قادرة علي جعلك تتوقف عن حب اأي �شيء اأو التمتع باأي 

�شيء اإن ا�شتمريت يف التفكري يف الوقت والنا�س املقربني لك 

واخلوف واإن مل ت�شتطع مقاومة مزاجك.

  

يحكى الفيلم عما حدث فور اإعالن رئي�س اجلمهورية حممد 

فى  له  ال�شعب  ا�شتقبال  ومدى  الد�شتورى  لالإعالن  مر�شى 

امليادين فى ذكرى قيام ثورة 25 يناير ومل ي�شتطع ال�شعب 

م�شر،  تاريخ  فى  الهامة  املنا�شبة  وبهذه  بالعيد  يفرح   اأن 

اأثرت فى تاريخ  ُويظهر الفيلم راأى بع�س ال�شخ�شيات التى 

 حكم م�شر عن جماعة  الإخوان امل�شلمني .   
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 اأم اأمريه

الكعكة احلجرية .. ميدان التحرير

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 DVD                 2013             مدة العر�س : 25ق 

 رحالة لالإنتاج والتوزيع  

 ناجي اإ�شماعيل 

 ناجي اإ�شماعيل 

 حممد عبد الروؤوف 

 كمال املالخ 

 - 

 DVD               2012             مدة العر�س : 29 ق 

 قطاع قنوات النيل املتخ�ش�شة – التليفزيون امل�شري 

 اأ�شماء اإبراهيم 

 اأ�شماء اإبراهيم  

 عماد الدين اإبراهيم  

 اإيهاب اأحمد – اأ�شرف �شليمان 

 خمتارات من اأعمال املو�شيقار/ حممد عبد الوهاب 

ناجي اإ�شماعيل:

تخرج من املعهد العايل لل�شينما - ق�شم اإخراج 2006.

يف 2010 ح�شل على منحة درا�شة الفيلم الت�شجيلي بجامعة جورج وا�شنطن باأمريكا .

اأخرج عدد من الأفالم الق�شرية مثل:

)171( عام 2008 وهو ت�شجيلي ق�شري، والق�شيدة امل�شورة ) حكاية الثورة ( عام 2011.

يف عام 2012 اأ�ش�س �شركة ) رحالة لالإنتاج والتوزيع ( ومن خاللها اأخرج فيلمه الوثائقي 

) اأم اأمريه ( والذي �شارك بامل�شابقة الر�شمية ملهرجان برلني ال�شينمائي 2014 والعديد 

 من املهرجانات الأخرى كمهرجان الإ�شماعيلية.  

اأ�شماء اإبراهيم:

خمرجه و�شيناري�شت بالتليفزيون امل�شري .

اأخرجت اأفالم : ) كري�شتني عبقرية مكان ( – ) حممود خمتار ( – ) ال�شرقية ( – 

)الكعكه احلجرية .. ميدان التحرير (.

لها اإهتمام بالتاريخ والرتاث ون�شرت درا�شات يف عدة �شحف .

�شدر لها كتاب ) ثورة دي ول اإنقالب ؟! (.

ح�شد اأول اأفالمها ) كري�شتني عبقرية مكان ( جائزة ق�شر ال�شينما كاأح�شن فيلم 

ت�شجيلي 2011. 

ح�شد فيلمها ) ميدان التحرير .. الكعكة احلجرية ( جائزة نقابة املهن التمثيلية 

مبهرجان الأ�شكندرية الدويل 2013 .

 تعمل كمحا�شر ومدرب تليفزيوين بكليات ومعاهد الإعالم امل�شرية. 

املقلية  البطاط�س  �شندوت�شات  تبيع  �شيدة  اأمريه  اأم 

تعول  النهار  واأثناء  الليل  طوال  التحرير  ميدان  بجوار 

ال�شغرية  وابنتها  العمل  عن  واملف�شول  املري�س  زوجها 

يف  مبر�س  مري�شة  فتاة  وهي  اأمريه  والكبرية  ب�شمه 

ابنتها  لإنقاذ  اأمريه  اأم  ال�شيدة  حماولت  ونتابع  القلب 

 وعالجها يف ظل ظروف اقت�شادية �شعبة . 

تاريخ ميدان التحرير ب�شوارعه واأهم معامله التاريخية وتاريخ 

من  ا�شتلهامًا  وذلك  اأحداث  من  وتداعياتها  امل�شرية  الثورة 

 ق�شيدة اأمل دنقل املعروفة ) الكعكة احلجرية(. 
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الفيلم عن ق�شة ا�شت�شهاد الفنان الت�شكيلي زياد بكري اأثناء 

 ثورة يناير. 

روجيناب�شايل:

 حا�شلة على بكالوريو�س فنون م�شرحية – ق�شم الدراما والنقد عام 2010.

حا�شلة علي دبلوم الأدب - معهد البحوث والدرا�شات العربية عام 2012.

الأعمال ال�شابقة :ملكية خا�شة 2009- بريحة الفل 2010- �شرية كالعادة 2011-  

 �شهيد ثورة 2012-جنم كبري 2013-ل ل   2014. 

 DVD              2012           مدة العر�س : 27 ق 

 اأن – كت  

 روجينا ب�شايل  

 روجينا ب�شايل  

 حممد �شعد  

 نا�شر عبد اخلالق – حممد ح�شني  

 �شريف الو�شيمي  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

�شهيد ثورة 
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بورتريه ... َح�َشن ال�شرق

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

  DVD              2013          مدة العر�س 32 ق 

 اإنتاج ذاتي  

 حممد ع�شام اأبو العنني  

 حممد ع�شام اأبو العنني  

 حممد ع�شام اأبو العنني 

 اآية عبد الكايف 

 �شريف منري الو�شيمي  

حممد ع�شام اأبو العنني:

من مواليد الإ�شكندرية عام 1988.

تخرج من مدر�شة فيكتوريا كوليدج بالأ�شكندرية عام 2005. 

تخرج من كلية الإعالم – جامعة القاهرة عام 2009. 

تخرج من اأكادميية فنون وتكنولوجيا ال�شينما عام 2010 - ق�شم الإخراج ال�شينمائي.

ح�شل على دبلومة من فرن�شا يف �شناعة الأفالم الوثائقية وتخرج عام 2012.

يعمل كاأ�شتاذ م�شاعد يف ق�شم الإخراج ال�شينمائي باأكادميية فنون وتكنولوجيا ال�شينما .

يعمل خمرج اأفالم ت�شجيلية يف فرع ال�شينما باإدارة ال�شئون املعنوية ) وزارة الدفاع (.

عمل كم�شاعد خمرج يف اإعالنات جتارية وم�شل�شل ) تامر و�شوقيه ( و فيلم ) واحد �شفر (.

اأخرج العديد من الأفالم الوثائقية.

قرية  يف  يعي�س  �شعيدي  ت�شكيلي  فنان   ) ال�شرق  َح�َشن   (

فقرية يف حمافظة املنيا مل يكمل تعليمه ولوحاته عر�شت 

يف معار�س عاملية، ففي متحف اللوفر تعر�س لوحاته ولديه 

بناء  اإ�شتغرق  عامليني.  وفنانني  اللوفر  من  مقتنيات  اأي�شًا 

حوايل  النيل  على  املطلة  ال�شلطان  بني  قرية  يف  متحفه 

ت�شاعده  ومل  جنيه  مليون   3 حوايل  وتكلف  �شنوات   10

احلكومة يف بناءه.

مازال حمتفظًا بزيه ) اجللباب ( الذي يجوب به مطارات 

ومتاحف العامل .

ح�شل الفيلم على العديد من اجلوائز املحلية والدولية.
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ن�شاء من م�شر 

�شد احلبل 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 DVD               2013             مدة العر�س : 17ق 

 هيئة الأمم املتحدة للمراأة 

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي  

 خمتارات عامليه 

 DVD               2013             مدة العر�س : 20 ق 

 املركز القومي لل�شينما  

 نهاد الع�شري  

 نهاد الع�شري  

 ممدوح قطب  

 مها ر�شدي  

 خالد اإبراهيم  

نيفني �شلبي:

 تخرجت من اأكادميية راأفت امليهي وتعمل يف تدري�س الأفالم الوثائقية بالأكادميية. 

مت اختيارها للم�شاركة مبع�شكر �شباب املوهوبني يف مهرجان برلني باأملانيا عام 2008. 

ح�شلت على العديد من اجلوائز الدولية اأبرزها اجلائزة الف�شية من مهرجان اإيران 

الدويل للفيلم الوثائقي. 

وجائزة جلنة التحكيم يف مهرجان اإ�شكندرية.

قامت بعمل اأكرث من مائة فيلم وثائقي وتقارير اإخبارية. 

عملت مع جهات متعددة مثل قناة اجلزيرة – هيئة الأمم املتحدة – رابطة املراأة 

 العربية – التليفزيون الهولندي. 

نهاد الع�شري:

تخرج من املعهد العايل لل�شينما - ق�شم اإخراج عام 1979.

من اأهم اأفالمه :

) الرحلة ( روائي ق�شري بطولة �شامح ال�شريطي – �شحر رامي .

م�شل�شل ) اإحنا ولد النهارده (.

اأغنية ) وين املاليني ( فيلم ت�شجيلي عن الكهرباء بليبيا. 

 العديد من ال�شهرات وامل�شل�شالت بال�شعودية.  

تعول  ذكوري،  جمتمع  يف  العربية  املراأة  معاناة  ظل  يف 

اأن  النادر  من  مبهن  عائالتهم  م�شر  من  ن�شاء  فيلم  بطالت 

تعمل بها امراأة. 

فاز بجائزة اجلمهور من املهرجان الدويل لالأفالم الوثائقية  

 بكلميم باملغرب  

 فتل احلبال من لوف النخيل.  
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اإندلعت الثورة التون�شية يف نهاية عام 2010، اإختلف 

اجلميع هل كانت لأجندات وخمططات خارجية اأم 

لأجندات داخلية، رحلة م�شرية للبحث عن حقيقة الثورة 

التون�شية.

 فاز بجائزة ال�شا�شة العربية امل�شتقله يف ليبيا. 

نيفني �شلبي:

 تخرجت من اأكادميية راأفت امليهي وتعمل يف تدري�س الأفالم الوثائقية بالأكادميية. 

مت اختيارها للم�شاركة مبع�شكر �شباب املوهوبني يف مهرجان برلني باأملانيا عام  2008. 

ح�شلت على العديد من اجلوائز الدولية اأبرزها:

اجلائزة الف�شية من مهرجان اإيران الدويل للفيلم الوثائقي. 

وجائزة جلنة التحكيم يف مهرجان ا�شكندرية. 

قامت بعمل اأكرث من مائة فيلم وثائقي وتقارير اإخبارية. 

عملت مع جهات متعددة مثل قناة اجلزيرة – هيئة الأمم املتحدة – رابطة املراأة 

 العربية – التليفزيون الهولندي. 

  DVD              2012          مدة العر�س 38 ق 

 اإنتاج م�شتقل  

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي  

 خمتارات عاملية 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اأنا والأجندة تون�س 

دعاء عزيزه 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

  DVD               2012           مدة العر�س 88 ق 

 �شعد هنداوي ) م�شتقل (  

 �شعد هنداوي  

 �شعد هنداوي  

 �شعد هنداوي  

 رباب فهمي  

 تامر كروان 

�شعد هنداوي:

 اأخرج ثالثة اأفالم روائية طويلة هي:

) حالة حب ( 2004-) األوان ال�شما ال�شبعه ( 2007-) ال�شفاح ( 2009.

قام باإخراج عدد كبري من الأفالم الق�شرية والوثائقية وحاز عنها علي العديد من 

 اجلوائز الدولية و املحلية .  

تخطط عزيزة للهجرة اإيل فرن�شا ، عك�س دعاء التي تنوي 

يوثق  فيلم  اإنه  م�شر!  يف  للعي�س  والعودة  فرن�شا  مغادرة 

هذا،  يومنا  اإىل   2005 عام  منذ  م�شريتني  فتاتني  رحلة 

وي�شعنا اأمام �شوؤال مفاده: هل هي رحلة للبحًث عن احلب؟ 

ولنت�شاءل  والكرامة؟  واحلرية  ال�شتقالل  عن  للبحث  اأم 

اأي�شًا: هل جند يف الغرب جنتنا املفقودة؟ 
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الهجرة اإىل اهلل  

دليل ال�شحراء 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

  DVD               2013           مدة العر�س 50 ق 

 قناة اأون�شت  

 اأحمد عبد العليم قا�شم  

 م�شطفى اخلويل  

 رامي الفيومي  

 �شامح عبد النبي  

 اأحمد �شحاب  

  DVD          2012            مدة العر�س 25:20 ق 

قناة النيل الدولية  

 عاطف �شعبان اإبراهيم  ) العمل الأول ( 

 عاطف �شعبان اإبراهيم  

 اأحمد عبد ال�شمد + فادي حم�شن  

 عمرو عادل  

 خمتارات  

   

اأحمد عبد العليم قا�شم:

خمرج م�شري قدم لل�شينما الت�شجيلية اأكرث من 15 فيلمًا اآخرها ) القرار (.   

وهو دراما ت�شجيلية بطولة النجم كرمي عبد العزيز وكذلك الفيلم الت�شجيلي الق�شري 

) اإنزل ( و�شيت كوم ) العمارة ( يف بداية عام 2014.  

�شاركت اأعماله  يف العديد من املهرجانات الإقليمية والدولية حقق من خاللها العديد 

من اجلوائز منها:برونزية مهرجان الإعالم العربي الثامن عن فيلم اأماكن ال�شمت 

اإنتاج قناة النيل الدولية )  2002 (-ذهبية مهرجان الإعالم العربي  التا�شع  عن 

اأغنية النيل  )حممد منري( من فيلم النيل لالأبد اإنتاج قناة النيل الدولية )2003(.

عاطف �شعبان اإبراهيم:

متهيدي ماجي�شتري يف الإعالم وثقافة الطفل - معهد الدرا�شات العليا للطفولة والإعالم - 

جامعة عني �شم�س 1998.

خمرج بقناة النيل الدولية Nile TV من 1999 وحتى الآن.

خمرج منفذ يف برنامج Nile Cruise وهو برنامجTalk Show  خارجي اأ�شبوعي وذلك 

علي مدار 5 �شنوات.

اأخرج الفيلم الت�شجيلي ) ميناء الإ�شكندرية ( 2014.

اأخرج وكتب �شيناريو الفيلم الت�شجيلي ) دليل ال�شحراء ( 2012.

اأخرج برنامج ) كنوز ( وهو برنامج ت�شجيلي �شياحي تثقيفي عن اأهم معامل م�شر ال�شياحية. 

املدينة  النبوية من مكة ايل  الهجرة  الفيلم حدث  يتناول 

الهجرة  اختيار  �شر  مبناق�شة  فيبداأ  خمتلف   منظور  من 

لبدء التقومي القمري والفرق بينه وبني التقومي امليالدي 

ما  هجرة  مبفهوم  الهجرة  فكرة  الفيلم  ويطرح  والقبطي 

ليوؤدي ايل طريق احلق واخلري وفل�شفة الهجرة ايل اهلل 

متناول  الأماكن ودللتها يف الهجرة  ودور املراأه يف الهجرة 

النبوية وكذلك الهجرة يف الديان املختلفة.

  

 .. هناك  املدينة،  و�شخب  العا�شمة  عن  بعيدًا   .. هناك 

والعيون  والطماأنينة،  والأمان  وال�شكينة  الهدوء  حيث 

جنة  قلب  يف  اخلالبة،  ال�شاحرة  والطبيعة  الكربيتية 

الطبيعة  تبهرنا  البحرية،  الواحات  الغربية،  ال�شحراء 

الفريدة  التجربة  هذه  ونعي�س  باأ�شرارها،  لنا  وتبوح 

ومهارات  خربات  ذو  رجال   ،) ال�شحراء  اأدلة   ( ب�شحبة 

مبظاهرها  ون�شتمتع  ال�شحراء  معهم  ن�شتك�شف  خا�شة 

 اخلالبة من خالل هذا الفيلم ) دليل ال�شحراء (. 
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ي�شتعر�س الفيلم  هواية تربية احلمام يف م�شر ويو�شح قوة 

انت�شار هذه الهواية يف م�شر مع تنوع مربيها وتنوع اأنواعها 

والتباين الوا�شح يف اأ�شعار هذه الطيور والذي ي�شل اإىل 350 

األف يورو ويتطرق اأي�شًا اإىل م�شابقات احلمام والتي تختلف 

الإن�شانية  العالقة  ويو�شح  الهاوي  ونوع  احلمام  نوع  ح�شب 

املربني وبع�شهم ويو�شح  والعالقة بني  بني احلمام ومربيه 

 انت�شار هذه الهواية على م�شتوى العامل. 

مايكل مراد:

حا�شل على لي�شان�س الآداب – دبلومة فى الإخراج ال�شينمائى اجلامعة 

الفرن�شية.

 اأخرج بع�س الأفالم الت�شجيلية والروائية والربامج التليفزيونية فى العديد 

 من القنوات الف�شائية . 

  DVD              2013          مدة العر�س 24 ق  

 اجلامعة الفرن�شية  

 مايكل مراد  

 مايكل مراد 

 مايكل جورج 

 �شامح �شامي  

 مكتبة مو�شيقية  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 يا حمام 
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م�سابقة الأفالم الت�سجيلية

 حتى 15دقيقة
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اعت�شام  املعت�شمني يف  ا�شتق�شائي عن حقيقة وهوية  فيلم 

هم  هل   ... امل�شلمني  الإخوان  حلكم  املوؤيد  العدوية  رابعة 

 علي حق اأم مت التغرير بهم مل�شالح �شيا�شية.  

نيفني �شلبي :

تخرجت من اأكادميية راأفت امليهى وتعمل فى تدري�س الأفالم الوثائقية بالأكادميية.

مت اختيارها للم�شاركة يف مع�شكر �شباب املوهوبني يف مهرجان برلني الدويل 2008.

عملت ك�شانعة اأفالم وثائقية مع قناة اجلزيرة والتليفزيون الهولندي ومنظمة العفو 

الدولية يف لندن والأمم املتحدة للمراأة.

�شنعت اأكرث من مائة فيلم ق�شري وطويل.

ح�شلت علي عدة جوائز اأهمها: اجلائزة الف�شية ملهرجان ال�شينما الوثائقية باإيران 

وجائزة اأح�شن فيلم وثائقي من مهرجان ال�شينما امل�شتقلة.

�شارك فيلم ) حقيقة اعت�شام رابعة العدوية ( يف مهرجان �شينما حقوق الإن�شان يف تون�س 

 كما مت عر�شه مبهرجان حقوق الإن�شان يف م�شر ونالت املخرجة �شهادة تقدير.

  DVD        2013          مدة العر�س 24 : 13  ق 

 اإنتاج م�شتقل 

 نيفني �شلبي 

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي 

 نيفني �شلبي 

 حممد جنله 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حقيقة اإعت�شام رابعة العدوية 

يدور الفيلم حول عمال اليومية وتدور الأحداث حول 

ثالث �شخ�شيات رئي�شية القهوجي / �شاحب الفرا�شة/ 

الفاعل ويروون لنا عن حياتهم املعي�شية وقلة رزقهم  

 ونظرة اأمل .  

م�شطفى ال�شايح : 

تخرج من الكلية التكنولوجية.

در�س ال�شينما فى ور�س متخ�ش�شة لل�شينما.

�شارك فى عدة مهرجانات لالأفالم الق�شرية واأخرج عدة اأفالم ت�شجيلية وروائية.  

 DVD          2012         مدة العر�س 10 : 8  ق 

Zone Art"
 م�شطفى ال�شايح ) العمل الأول ( 

 م�شطفى ال�شايح  

 عبد ال�شميع عبد اهلل 

 عبد ال�شميع عبد اهلل 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

العي�س املر



8081

حتملت  التى  امل�شرية  للمراأة  كفاح  ق�شة  الفيلم  يناق�س 

الكثري من ال�شعاب وامل�شقة من اأجل حتقيق م�شتوى معي�شة 

تدخل  اأن  ا�شتطاعت  فقد  اخلم�شة،  واأولدها  هى  ينا�شبها 

واحلدادة  البناء  من  ال�شاقة  اأعمالهم  فى  الرجال  عامل 

حالة   ... واخلياطة  للتجارة  اإتقانها  عن  ف�شاًل  واخلراطة 

من البهجة والأمل تفر�شها طاهره بطلة العمل على كل من 

 ي�شاهد الفيلم لرنى بذلك ملحات من حياة طاهره . 

مهند دياب  :

 ولد فى 15 فرباير فى حمافظة اجليزة عام 1985 وهو خمرج اأفالم ت�شجيلية وروائية 

ق�شرية باإحدى القنوات الف�شائية.

بداأ حياتة املهنية كمذيع بعدما اأنهى درا�شتة اجلامعية الإعالمية ثم اأكمل الدرا�شات 

العليا فى جمال الإخراج والت�شوير واملونتاج وكتابة ال�شيناريو .

على مدار ال�شنوات ال�شابقة اأخرج العديد من الأفالم الروائية الق�شرية والأفالم 

الت�شجيلية و�شارك فى العديد من املهرجانات امل�شرية والدولية وعلى م�شتوى ال�شرق 

الأو�شط .

وقد ح�شل موؤخرًا على جائزة اأح�شن فيلم وثائقي فى امل�شابقة الدولية ملهرجان 

 الأ�شكندرية ال�شينمائي الدويل .  

  DVD                  2013          مدة العر�س  8  ق 

 مهند دياب  

 مهند دياب 

 مهند دياب 

 عبد الفتاح زيدان  

 حممود ح�شن  

 حممد ال�شاعر  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حياة طاهره 

ير�شد الفيلم حماولة ال�شباب للهروب من رتابة الواقع عن 

طريق تناول خمدر الك�شتا�شي وح�شور حفالت مو�شيقي 

اإلكرتونية متخيلني اأنه بهذه الطريقة �شيهربون من 

 امل�شاكل اليومية . 

عمر نايف:

 خريج املعهد العايل لل�شينما - ق�شم اإخراج.

اأخرج فيلم ) خمبوط ( ت�شجيلي ق�شري 2012.

.  وفيلم ) بال�شيبو ( روائي ق�شري 2014 

  DVD             2012            مدة العر�س 14  ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 عمر نايف ) العمل الأول ( 

 عمر نايف 

 رامي اخلويل 

 اأحمد زكريا 

 خمتارات 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

خمبوط



8283

فيلم وثائقي ق�شري حول م�شاكل التعليم اجلن�شي يف م�شر و 

كل �شيء يتعلق بالعالقات اجلن�شية من وجهة نظر ال�شباب 

امل�شري.

  

يو�شف الإمام:

ملحن مو�شيقي وممثل وخمرج لالأفالم امل�شتقلة.

تخرج من املعهد العايل لل�شينما بالقاهرة – ق�شم اإخراج عام 2013.

اأخرج فيلم ) وجهًا ل�شا�شة ( وهو فيلم وثائقي ق�شري عن ال�شبكات الجتماعية، وكيف 

توؤثر على احلياة الجتماعية احلقيقية.

فيلم ) جمرد هواية ( وهو فيلم وثائقي ق�شري حول املو�شيقيني الروك امل�شريني، وكيف 

يعانون من اأن مهنتهم جمرد هواية و لي�س لها م�شتقبل.

فيلم ) �شرعة ال�شوء ( وهو فيلم روائي ق�شري حول طبيب نف�شي يلتقي مبري�س يعتقد 

اأنه من امل�شتقبل.

  

  DVD                   2013          مدة العر�س 15 ق   

 املعهد العايل لل�شينما  

 يو�شف الإمام ) العمل الأول ( 

 يو�شف الإمام 

 �شلمي الكا�شف  

 اأحمد زكريا  

 يو�شف الإمام 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

ليبيدو

اإنت�شار غ�س الذهب فى مرحلة الت�شنيع عن طريق زيادة 

ن�شبة النحا�س داخل الذهب عن الن�شب املقررة ودمغها 

خارج م�شلحة الدمغه عن طريق احل�شول على الأختام 

 بطريقه غري �شرعية ودمغ الذهب مبعرفتهم. 

�شامى حنا جرج�س :

خريج املعهد العاىل للفنون امل�شرحية - ق�شم ديكور �شنة 1980.

خريج كلية الإعالم - ق�شم اإذاعة وتليفزيون �شنة 2009.

وحاليا بنهائى املعهد العاىل لل�شينما - ق�شم اإخراج.

  

  DVD             2013           مدة العر�س 8:30  ق 

 املعهد العايل لل�شينما 

 �شامي حنا جرج�س 

 �شامي حنا 

 حممود فوزي 

 عمر اأبو العال 

مقطوعات خمتارة 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

الدمغة
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فيلم ت�شجيلي ق�شري لتوثيق معركة اإ�شماعيلية �شنة 1952 

يوم 25 يناير وكانت بعدها �شبب يوم عيد ال�شرطة.  

اأيات على طه :

 حا�شلة علي بكالوريو�س اإعالم وتعمل بقناة النيل الدويل منذ دي�شمرب 2009.

عملت فى بع�س الأعمال الق�شرية جدًا ل تتعدي ال 5 دقائق.

 فيلم ) معركة اإ�شماعيليه ( هو اأول عمل ت�شجيلي ق�شري لها. 

  DVD                  2013        مدة العر�س 14  ق 

 Nile TV قناة النيل الدولية 

 اآيات على طه  ) العمل الأول ( 

 نهى عالء 

 حممد بركات 

بليغ �شربي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

معركة اإ�شماعيلية 

وجود  اأهمية  حول   ) ق�شري  ت�شجيلي   ( وثائقي  الفيلم 

الثقافات  لنقل  والغرب  م�شر  بني  التوا�شل  من  �شريان 

دولة  كاأهم  م�شر  بني  واحل�شارات  املعرفة  وتبادل 

طريق  عن  الغربي  العامل  وبني  العربية  املنطقة  فى 

اأجنبيتني  لغتني  باأهم  ناطقة  تلفزيونية  قناة  وجود 

 Nile الدولية  النيل  قناة  وهى  والفرن�شية  الإجنليزية 

ال�شورة  تو�شيح  اأجل  من  وذلك   ،TV International
احلقيقية ملا يحدث داخل م�شر ونقل وجهة النظر امل�شرية 

 حول الق�شايا العاملية لكل دول العامل الغربي.  

هادية عثمان حممد :

حا�شلة علي بكالوريو�س كلية الإعالم - جامعة القاهرة - ق�شم اإذاعة وتلفزيون -

 �شعبة فيديو عام 1999.

حا�شلة على درا�شات عليا يف الفيديو عام 2000 من كلية الإعالم - جامعة القاهرة. 

تعمل بالتلفزيون امل�شري - قناة النيل الدولية - قطاع الأخبار منذ عام 2000 - 

خمرجة برامج واأفالم وثقافية وت�شجيلية وتنفيذ هواء .

قامت باإخراج عدد من الأفالم الت�شجيلية والوثائقية اأهمها : - 

فيلم ) �شنوات من الإ�شعاع ( حول جامعة القاهرة عام 2000 وح�شل على �شهادة تقدير 

من اجلامعة عام 2001 .

  DVD                 2013                   مدة العر�س 10  ق  

 قناة النيل الدولية  - قطاع الأخبار – التلفزيون امل�شري 

هادية عثمان حممد      

 اأ�شامة ن�شري  

 - 

 اأمين الوكيل 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

�شوت احلب وال�شالم



8485

هذا الفيلم ير�شد حياة ال�شاعر ) اأمل دنقل ( يف 10 دقائق 

ب�شكل مكثف، والفيلم مبنى علي ثالث حماور مهمني :

املحور الأول:

اأمل يف طفولته و�شباه 

املحور الثانى:

مترده على الظلم فى حياته 

املحور الثالث 

�شراعه مع املر�س اإنتهاءًا مبوته  

 

م�شطفى حمفوظ:

تخرج من املعهد العايل لل�شينما ق�شم مونتاج.

عمل م�شاعد خمرج لأكرث من 25 خمرج  �شينمائي علي م�شتوي العامل. 

 ،) BBC قام باإخراج اأكرث من 10 اأفالم وثائقية لقناتي ) اجلزيرة الوثائقية وال

 واأخرج الكثري من الإعالنات الدعائية وال  Video clips لبع�س املطربني ال�شباب.

  DVD                   2012          مدة العر�س 10 ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 م�شطفى حمفوظ )العمل الأول ( 

 - 

 كري�شتينا بوكلليني 

 م�شطفى حمفوظ  

 �شريف حمي الدين  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اأمل دنقل 

املختلفة  العمرية  للمراحل  توثيق  عن  عبارة  الفيلم 

اأج�شادهم،  حركة  خالل  من  الب�شر  بها  مير  التي 

حركة  على  املعامل  هذه  من  مرحلة  كل  تنعك�س  وكيف 

 اجل�شم وذلك باأ�شلوب وثائقي مو�شيقي. 

�شارة رزيق  :

 تبلغ من العمر 19 �شنة وتدر�س يف املعهد العايل لل�شينما - ق�شم الإخراج. 

حا�شلة على دبلوم يف املو�شيقى من معهد املو�شيقى Concervatoire يف م�شر 2009.

اأخرجت العديد من الأفالم الق�شرية مثل: ) مثل اأبي (، ) 8 اأيام (، ) عيد الأم (، 

 موود ) وثائقي (، بوينت ) وثائقي (، حركة )وثائقي (. 

  DVD                     2012         مدة العر�س 8  ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 �شارة رزيق  

 �شارة رزيق  

 هيثم نا�شر  

 اإميان �شمري  

 خمتارات  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حركة 
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 يدور الفيلم حول اأ�شطور النداهه وما بني امل�شدق والغري 

م�شدق بوجودها مع �شرد ق�ش�س عن النداهه ب�شرد ومتثيل 

 درامي. 

هيثم عبد احلميد:

دبلومة الدرا�شات العليا – اأكادميية الفنون – معهد نقد فني. 

 رئي�س جمعية ال�شينمائية امل�شتقلني. 

حا�شل على جائزة اأف�شل فيلم وثائقي مبهرجان طيبة ال�شينمائي الدويل 2014 عن 

فيلم النداهه.

حا�شل علي �شهادة تقدير من وزارة الثقافة العراقية – املركز ال�شينمائي بالعراق عن 

فيلم النداهه.

حا�شل على ور�شة عمل عن الأفالم الت�شجيلية مع املخرجه الأمريكية برجني ماهر 

بال�شفارة الأمريكية ) منحة درا�شية ( .

اأخرج اأفالم ت�شجيلية ) اأتيليه التحرير ( و) اإ�شارة مرور ( وروائية ق�شرية ) عمل 

�شالح ( و) اأبي�س غامق (.

  DVD               2012            مدة العر�س 10 ق 

 م�شتقل – تقدمي املعهد العايل لل�شينما 

 هيثم عبد احلميد 

 هيثم عبد احلميد  

 اأحمد فرج 

 حممود �شمري  

 - 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

النداهه ... اأ�شطورة م�شرية 

ل�شاحبته  �شخ�شي  بورتريه  اإنه  خمتلف  ت�شجيلي  فيلم 

خمرجة الفيلم. 

باأحالمها  ت�شتعني  الداخلي  عاملها  يف  املخرجه  تغو�س 

هواج�شها  عن  اأحالمها  خالل  من  لتعرب  بها  وحتتمي 

اأحالمها عن  الفيلم من خالل  وقلقها وتبحث يف  وخماوفها 

مكامن قوتها و�شعفها.

فيلم ل يعرب عن الواقع ب�شكل مبا�شر ولكنه ينظر للواقع 

ب�شكل خمتلف، اإنه عن عامل الأحالم واأحالم اليقظة امللئ 

بالإرتباك والال منطق وقد وجدته تعبريًا عن عامل فقد 

 منطقه . 

نهى املعداوي:

تخرجت من كلية الإعالم.

ح�شلت على العديد من الدرا�شات ال�شينمائية يف معهد النقد الفني باأكادميية الفنون 

والدرا�شات ال�شينمائية .

تعمل يف جمال الإعالم التليفزيوين ل�شنوات عديدة.

اأخرجت عدد من الأفالم الت�شجيلية اأهمها فيلم )حكايات عادية( والذي فاز بجائزة 

�شعد ندمي للعمل الأول فى املهرجان القومى لل�شينما امل�شرية2008.

  DVD         2012            مدة العر�س 14:16 ق 

 �شركة �شمات لالإنتاج  

 نهى املعداوي  

 نهى املعداوي  

 عمر ال�شامي – لطيفه اأوروقي  

 ديفيد تريتاكوف 

 - 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

يف الليل 



8687

امل�شري  ال�شباب  من  كثري  مثل  مثله  م�شري  �شاب  مي�شيل 

الكبت  واأحيانًا  والبطالة  التهمي�س  يعاين  العاطل، 

 اجلن�شي، تغلب على احتياجاته بارتقاء وعيه.  

نيفني �شلبي:

تخرجت من اأكادميية راأفت امليهي وتعمل يف تدري�س الأفالم الوثائقية بالأكادميية. 

مت اختيارها للم�شاركة مبع�شكر �شباب املوهوبني يف مهرجان برلني باأملانيا عام  2008. 

ح�شلت على العديد من اجلوائز الدولية اأبرزها:

اجلائزة الف�شية من مهرجان اإيران الدويل للفيلم الوثائقي. 

وجائزة جلنة التحكيم يف مهرجان ا�شكندرية. 

قامت بعمل اأكرث من مائة فيلم وثائقي وتقارير اإخبارية. 

عملت مع جهات متعددة مثل قناة اجلزيرة – هيئة الأمم املتحدة – رابطة املراأة 

 العربية – التليفزيون الهولندي. 

  DVD               2013           مدة العر�س 5 ق 

 هيئة الأمم املتحدة للمراأة  

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي  

 نيفني �شلبي  

 - 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

�شكوى اإىل البحر 

وحيد خميمر:عن الأحجار الكرمية امل�شرية واأ�شرار اكت�شافها وت�شكيلها.  

حا�شل على بكالوريو�س فنون جميلة عام 1977. 

حا�شل علي بكالوريو�س املعهد العايل لل�شينما - ق�شم اإخراج عام  1982.

له فيلمان روائيان :-

) الرا�س يف الرا�س ( بطولة عزت العاليلي – عبلة كامل. 

) ال�شريك ( بطولة حممود حميدة – لو�شي – جيهان فا�شل.

له العديد من الأفالم الت�شجيلية التي تهتم بقيمة م�شر ومنها :

.  فيلم ) عبده داغر ( اإنتاج املركز القومي لل�شينما وفيلم ) اأ�شرار الأحجار ( 

  DVD               2013          مدة العر�س 15 ق 

 م�شتقل – دعم وحدة ال�شينما امل�شتقلة  باملركز القومي لل�شينما  

 وحيد خميمر  

 وحيد خميمر  

 بدوي ترك  

 منار ح�شني  

 عبده داغر  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اأ�شرار الأحجار 
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وحيد خميمر:

حا�شل على بكالوريو�س فنون جميلة عام 1977. 

حا�شل علي بكالوريو�س املعهد العايل لل�شينما - ق�شم اإخراج عام  1982.

له فيلمان روائيان :-

) الرا�س يف الرا�س ( بطولة عزت العاليلي – عبلة كامل. 

) ال�شريك ( بطولة حممود حميدة – لو�شي – جيهان فا�شل.

له العديد من الأفالم الت�شجيلية التي تهتم بقيمة م�شر ومنها :

.  فيلم ) عبده داغر ( اإنتاج املركز القومي لل�شينما وفيلم ) اأ�شرار الأحجار ( 

يحاول الفيلم اأن ير�شد �شكل واأجواء مدينة القاهرة - اأكرث 

املدن امل�شرية ازدحامًا واأكربها - يف الفرتة ما بني اخلام�شة 

اأكرث حالتها هدوءًا، بعد نهاية يوم  وال�شابعة �شباحًا، يف 

طويل، ومع بداية يوم جديد.

  

اأحمد حممد اأبو الف�شل م�شطفى:

طالب باملعهد العايل لل�شينما – ق�شم الإخراج ال�شينمائي .

در�س طب الأ�شنان قبل الإلتحاق مبعهد ال�شينما عام 2010.

ُيَعد فيلم ) القاهرة من خم�شة ل�شبعة ( اأويل اأعماله الروائية اأو الت�شجيلية .

  

  DVD             2013          مدة العر�س 12 ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 اأحمد حممد اأبو الف�شل م�شطفى  ) العمل الأول ( 

 اأحمد حممد اأبو الف�شل  

 اأحمد حممد اأبو الف�شل  

 بدر �شاحي  

خمتارات  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 القاهرة من 5 لـ 7

الفيلم  ويتناول  جروب  العدل  اإنتاج  من  ت�شجيلية  دراما 

 6-30 قرار  وهو   2013 عام  يف  للم�شريني  حدث  قرار  اأهم 

القرار،  هذا  ُيتَّخذ  مل  لو  يحدث  اأن  ميكن  كان  وماذا  و7-3 

العزيز  عبد  كرمي  الفنان  به  الدرامي  اجلزء  يف  �شارك 

الب�شطاء  املواطنني  من  كبري  عدد  الفيلم  وا�شت�شاف 

راأ�شهم  وعلي  العام  ال�شاأن  يف  املتخ�ش�شني  بع�س  عن  ف�شاًل 

والأديب  اخلم�شني  جلنة  رئي�س  مو�شي  عمرو  ال�شيد 

ال�شي�شي  و�شيم  د/  امل�شريات  وكاتب  الغيطاين  جمال 

 والربملاين ال�شابق حممد اأبو حامد وغريهم. 

اأحمد عبد العليم قا�شم :

خمرج م�شري قدم لل�شينما الت�شجيلية اأكرث من 15 فيلمًا اآخرها ) القرار ( . 

وهو دراما ت�شجيلية بطولة النجم كرمي عبد العزيز وكذلك الفيلم الت�شجيلي الق�شري 

) اإنزل ( و�شيت كوم ) العمارة ( يف بداية عام 2014.  

�شاركت اأعماله  يف العديد من املهرجانات الإقليمية والدولية حقق من خاللها العديد 

من اجلوائز منها:برونزية مهرجان الإعالم العربي الثامن عن فيلم اأماكن ال�شمت.

ذهبية مهرجان الإعالم العربي  التا�شع  عن اأغنية النيل .

خم�س جوائز تقديرية من مهرجان الفيديو كليب الدويل عن اأفالم:

) عندما تلم�س اخليال ( اإنتاج العدل جروب و) اأغنية النيل ( و) اأغنية م�شر 

احل�شارة( ل�شريي �شالديك واأغنية ) اأنا قلبي ليك ( ل�شريين وهاين �شاكر وكليب ) ليلة 

اأندل�شية ( لفريق يوركا عبد املنعم �شعيد. 

  DVD            2013          مدة العر�س 12 ق 

 العدل جروب  

 اأحمد عبد العليم قا�شم  

 عال عبد ال�شالم – عبد النا�شر البنا  

 ح�شني ع�شر – اأحمد زيتون – حممد عبد الروؤوف 

 رانيا املنت�شر باهلل – عمرو حمدي  

 تامر كروان  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

القرار 
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م�سابقة الأفالم 

الروائية الق�سرية
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ب�شنت  خالل  من  املراأه  حرية  عن  الفيلم  اأحداث  يدور 

الطالبة التي تريد اأن ترتدي ف�شتان وت�شري به حتى تعود 

وجتد  والبنطلون  البدي  مع  فقدتها  التي  باأنوثتها  ت�شعر 

ت�شاهد  لهذا حتى  املجتمع وت�شت�شلم  امها ومن  معار�شة من 

اأثناء �شريها يف ال�شارع جمموعة من �شباب يتحر�شون بفتاه 

اأن الزمة لي�شت  حمجبة ويوقعونها على الأر�س فتكت�شف 

فت�شرتي  ال�شباب  عقول  يف  الأزمة  ولكن  البنت  مالب�س  يف 

الف�شتان وترتديه وتخرج به متحديًا كل من اأراد اعرتا�شها 

كل  يحلل  الذي  الذكوري  املجتمع  اإىل  اأي�شًا  الفيلم  يتطرق 

�شئ للرجل ويحرمه على املراأه.

البري مكرم:

حا�شل على دبلومة يف الإخراج ال�شينمائي من اجلامعة الفرن�شية.

حا�شل على جائزة املركز الأول عن فيلم ف�شتان يف مهرجان يو�شف �شاهني لالأفالم 

الروائية الق�شريه.

 قام باإخراج �شبعة اأفالم ق�شريه وم�شل�شل اأطفال اأ�شمه عائلة دقدق.

قام بكتابة م�شل�شل البيت الذى مت عر�شه يف رم�شان ال�شابق على قناة �شدى البلد .

 DVD             2013          مدة العر�س 20 ق

�شات 7

) العمل الأول( البري مكرم 

البري مكرم

نبيل �شمري 

رفيق جورج

روماين مي�شيل 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

ف�شتان 

اأحد  يحاول  حيث  الأجيال  �شراع  م�شكلة  يتناول  الفيلم 

الأبناء اأثبات قدراته يف حني يحاول الأب ال�شيطرة عليه 

يف فر�س واقع معني  .

موؤمن عبد ال�شالم:

در�س فنون ال�شينما عن طريق الإعتماد على الور�س ال�شينمائية لكبار الأ�شاتذة اأمثال 

د. منى ال�شبان ، د. �شعيد �شيمي ، املخرج / هايلي جرميًا، اأخرج عدد قليل من الأفالم 

مثل : الأنفاق  الطريق اإىل التحرير - خطاأ جيد  بالن دي  العنكبوت - الأ�شان�شري.

 DVD            2013          مدة العر�س 10 ق

م�شتقل – موؤمن عبد ال�شالم 

موؤمن عبد ال�شالم 

موؤمن عبد ال�شالم 

موؤمن عبد ال�شالم – واإ�شالم �شامل 

موؤمن عبد ال�شالم – ر�شا كمال 

علي �شايكو 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 Plan D
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ممثل كبري اختفى عن الأ�شواء وظل يكتب خطابات لنقيب 

املهن التمثيلية لي�شكو الوحدة وقلة العم حتى يتويف و�شط 

خطاباته الفيلم يدور اأحداث وقت كتابته للخطاب الأول 

 بعد املائة لنقيب املمثلني . 

روجينا ب�شايل :

خريجة املعهد العايل للفنون امل�شرحية ق�شم دراما ونقد 2010 .

دبلومة الأدب – معهد البحوث والدرا�شات العربية 2012 .

الأعمال ال�شابقة :

ملكية خا�شة 2009 - بريحة الفل 2010- �شرية كالعادة 2011- �شهيد ثورة 2012-

 جنم كبري 2013 . 

  DVD         2013          مدة العر�س 27 : 23 ق 

 املركز القومي لل�شينما 

 روجينا ب�شايل 

 روجينا ب�شايل 

 د/ حم�شن اأحمد 

 مها ر�شدي 

 خالد حماد 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

جنم كبري

نائية  مبنطقة  يعي�شون  اأ�شقاء  اأطفال   3 حياة  فى  ليلة 

لتبداأ  الأم  ومتر�س  مبكرة  �شن  فى  والدهم  يتوفى 

من  الأكربالبتكار  الأخ  ي�شتطيع  وكيف  الأطفال  معاناة 

 اأجل اإخوته » اإبتكار �شغري ي�شنع الكثري«. 

اأحمد فوؤاد :

 تخرج من كلية الفنون التطبيقية ثم ح�شل على دبلومة فى الإخراج ال�شينمائي من 

معهد ال�شينما ق�شم الإخراج .

عمل كم�شاعد فى الإعالنات التلفزيونية والأفالم الروائية الطويلة والربامج 

التلفزيونية ثم حتول اإىل اإخراج الإعالنات التلفزيونية والأفالم الدعائية و�شارك 

بالعديد من املهرجنات ال�شينمائية الدولية:

حا�شل على جائزة مهرجان �شينوبايل 2012 بجائزة اأح�شن فيلم عن فيلم »امل�شاحة«. 

حا�شل على جائزة فيلم الت�شامح مبهرجان قبيلة ال�شينمائي 2014 عن فيلم » خيال 

املاآ�شة » جتريبي .

  DVD         2013                    مدة العر�س 53 : 15 ق 

 اأحمد فوؤاد 

 اأحمد فوؤاد ) العمل الأول ( 

 اأحمد فوؤاد 

 حممد مطر 

 اأحمد فوؤاد 

 اأحمد �شليمان 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

3 �شمعات
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ت�شطرهم  بامل�شادفة  مكان  فى  يجتمعون  اأ�شخا�س  اأربعة 

الظروف اإىل التفاعل فيما بينهم ولكنهم يف�شلون رغم ت�شابه 

 همومهم وحالة الإغرتاب التى ت�شيطر عليهم!! 

تامر ال�شعدين: 

تخرج من املعهد العايل لل�شينما ق�شم الإخراج عام 2005. 

عمل كمخرج لالأفالم الوثائقية وعمل اأي�شًا كم�شاعد خمرج بالعديد من الأفالم 

الروائية الطويلة.

 ويعد فيلم انقطاع ثالث فيلم روائي ق�شري له وقد ح�شل الفيلم علي عدد من اجلوائز منها:

جائزة جلنة التحكيم مبهرجان ب�شمات لالإبداع العربي بالعا�شمة املغربية الرباط 

عام 2013. 

جائزة اأف�شل �شيناريو باملهرجان الوطني الثاين ل�شينما الواحة باملغرب 2013.

  DVD             2012         مدة العر�س 20 ق 

 املركز القومي لل�شينما 

 تامر ال�شعدين 

 اأ�شرف ن�شر 

 �شريف �شيمي 

 دعاء فتحي 

 ه�شام جرب 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اإنقطاع

ملحاميه  ال�شخ�شي  الفي�شبوك  ح�شاب  حتديثات  خالل  من 

�شابة تعمل فى الق�شايا العمالية يحكي الفيلم ق�شة �شديدة 

 اخل�شو�شية فى يوم مميز فى حياة نا�شطة �شيا�شية.  

ندى ريا�س:

در�شت منذ 2008 فى جمال �شناعة الأفالم والفنون الب�شرية فى مركز اجليزويت 

الثقايف بالأ�شكندرية.

قامت باإخراج فيلمني اأحدهم جتريبي بعنوان  pastforward من اإنتاج مركز 

اجليزويت الثقايف والآخر روائي ق�شري بعنوان » اإفرتا�شي » من اإنتاج �شركة م�شر 

العاملية بالإ�شرتاك مع ال�شفارة الربيطانية واملركز الثقايف الربيطاين فى 2013.

تعمل الآن فى املراحل النهائية من اإخراج فيلم ت�شجيلي طويل بعنوان » نهايات �شعيدة 

» من اإنتاج املركز الثقايف الربيطاين 2013.

عملت فى جمموعة من الأفالم الروائية والت�شجيلية فى اأدوار خمتلفة كان اأهمها 

 املونتاج.  

  DVD            2013         مدة العر�س 11 ق 

�شركة م�شر العاملية ) يو�شف �شاهني و�شركاه ( بالتعاون مع 

 ال�شفارة الربيطانية فى القاهرة  

 ندى ريا�س ) العمل الأول ( 

 ندى ريا�س 

 تامر جوزيف 

 ندى ريا�س 

�شمري نبيل

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اإفرتا�شي 
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عر�س �شريع ملا تتعر�س له فتاه اأثناء �شريها فى �شارع 

 بالقاهرة فى م�شايقات وحتر�شات. 

�شند�س �شبابك:

در�شت بكلية الإعالم ق�شم اإذاعة وتليفزيون ثم عملت مبجال ال�شحافة عدة �شنوات.

بداأت فى 2007 بالعمل فى جمال امل�شرح ككاتبة وحكاءة وحاليًا تقوم باإخراج عرو�س 

 ب�شي ) م�شروع لعر�س جتارب وق�ش�س �شيدات فى م�شر على امل�شرح (. 

  DVD               2013                     مدة العر�س 5  ق 

 اأفالم م�شر العاملية 

 �شند�س �شبايك ) العمل الأول ( 

 �شند�س �شبايك 

 تامر جوزيف 

 و�شام الليثي 

 اأمين م�شعود 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

البنت 

اأفالم،   فى  اأبحاثها  توثق  اإجتماعية  باحثة  وفاء  د. 

ال�شارع  فى  الن�شاء  ُتظهر  الفيلم  فى  عدة  مواقف  نري 

مت  املواقف،  على  فعلهم  رد  لرتى  والركاب  املارة  بني 

 ت�شويره عن طريق كامريا خفية ب�شكل وثائقي. 

�شادى احلكيم:

�شانع اأفالم قدم بع�س الأفالم الوثائقية التلفزيونية وفيلم » م�شرية« اأول فيلم 

�شينمائي له من اإنتاج ال�شفارة الربيطانية فى م�شر و�شركة اأفالم م�شر العاملية 

 و�شركاه- املجل�س الثقايف الربيطاين . 

  DVD         2013         مدة العر�س 10:14  ق  

 �شركة اأفالم م�شر العاملية ) يو�شف �شاهني و�شركاه ( 

 �شادي احلكيم ) العمل الأول ( 

 �شادى احلكيم 

 مارك عوين 

 و�شام الليثى 

 يو�شف الريان 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

م�شرية 
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هناك حوار مقطوع بني الزوج والزوجة وهل يرجع ذلك 

اإىل :

الفقر والبطاله!

فارق ال�شن!

العجز اجل�شدي!

 اأم لظروف اأخرى خمتلفه.  

جمدي حممد كامل ح�شن:

دبلومه يف �شناعة الفيلم – مركز بدرخان للثقافه والفنون ) 336 �شاعه (.

ع�شو منت�شب بنقابة املهن ال�شينمائيه ) خمرج (.

ع�شو باجلمعية امل�شرية العربية للثقافة والإعالم والفنون ) خمرج �شينمائي (.

ع�شو باجلمعية امل�شرية لالإعالن. 

موؤلف كتاب ) اإيل روح اأبي ( حممد كامل ح�شن املحامي ) دار الكتاب احلديث (.

فيلم روائي ق�شري ) هال والأجازه ( فكرة - �شيناريو – ت�شوير – اإخراج.

فيلم ت�شجيلي ) �شوق اجلمعه ( فكرة - �شيناريو وحوار - ت�شوير – اإخراج.

فيلم روائي ق�شري ) املزجاجني ( ق�شة جنيب حمفوظ – �شيناريو وحوار – اإخراج 

 )حتت التنفيذ (. 

     DVD                    2012          مدة العر�س 4  ق 

 جمدي حممد كامل ح�شن 

 جمدي حممد كامل ح�شن 

 جمدي حممد كامل ح�شن 

 اإ�شالم العي�شوي 

 اأحمد حلمي ع�شو�س 

 د/ عمر خريت 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حوار 

عن �شاب يقود �شيادته فى ال�شحراء، ي�شتوقفه رجل 

غريب ويطلب منه اأن يحمله اإىل مكان بعيد وي�شري الإثنان 

نحو املجهول ومن تلك الرحلة يكت�شف ال�شاب نف�شه من 

 جديد . 

طاريق احلاي�س :

خريج املعهد العايل لل�شينما ق�شم اإخراج .

 �شاحب �شركة تل�شكوب لالإنتاج الفني . 

  DVD             2013           مدة العر�س 23 ق 

 م�شتقل – دعم وحدة ال�شينما امل�شتقلة 

 طارق احلاي�س 

 طارق احلاي�س 

 ر�شا ال�شيد 

 اأحمد طنطاوى 

 حممود كامل 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

القرار



9495

على  الثاين  وترتيبه  الإبتدائية  املرحلة  فى  تلميذ  اإيهاب 

اإيهاب  الأم�شيات يتمنى  اإحدى  الأول، فى  ونادر هو  الف�شل 

اأن يبتعد نادر عن الف�شل حتى ي�شبح هو الأول على الف�شل 

وبالفعل حتدث حادثة لنادر ويبتعد عن الف�شل وي�شبح اإيهاب 

الأول وبعد فرتة تنتاب اإيهاب الهواج�س من اأن تتمنى اإميان 

له اأمنيات �شريرة حتى ت�شبح هى الأويل ول ينقذه من هذه 

 الهواج�س �شوى رجوع نادر اإىل الف�شل من جديد.  

عاطف �شكرى:

خريج املعهد العايل لل�شينما ق�شم اإخراج 1984.

م�شرف على وحدة ال�شينما امل�شتقلة باملركز القومي لل�شينما .

م�شاعد خمرج فى العديد من الأفالم الروائية الطويلة .

قام باإخراج :- الفيلم الت�شجيلي ) حدائق القتل ( من اإنتاج املركز القومي لل�شينما 

1999م-ثالثية اأفالم الطرق فى �شعيد م�شر) �شرايني احلياة ( 2002م - فيلم 

الإ�شماعلية عرو�س القناة ( اإنتاج املركز القومي لل�شينما 2004م- اأفالم توثيقية من 

اإنتاج الهيئة العربية للت�شنيع لبع�س م�شروعات الهيئة مثل ال�شركة ال�شرقية للدخان 

وم�شانع تدوير القمامة بالإ�شماعلية  2005م -فيلم روائي ق�شري )هاج�س(-جائزة 

مهرجان الريا�س الأول للفيلم الت�شجيلي عن فيلم ) حدائق القتل ( 2002 م.

  DVD              2012           مدة العر�س 20 ق 

 املركز القومي لل�شينما  

 عاطف �شكري 

 حممد ح�شان 

 �شمري جرب 

 مها ر�شدي 

 هيثم اخلمي�شي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

هاج�س

حول طفل يعاين من م�شتوى معي�شته الفقرية ورغم ذلك 

 ا�شتطاع اأن يحقق جزء من حلمه بطريقتة اخلا�شة  .

حممد �شعدون: 

موؤلف وخمرج �شينمائي ولد عام عام 1989 مبدينة الأ�شكندرية. 

اأخرج عدد من الأغاين امل�شورة.

قدم اأول فيلم روائي ق�شري له فى عام 2011 بعنوان ) اإنتظار ( ثم قدم فيلم ) �شورة 

وبرواز ( و�شارك به فى مهرجانات �شينمائية دولية عديدة ويعترب ثالث فيلم له هو 

 فيلم  ) �شكر ولد (.  

 

         DVD                      2013          مدة العر�س 6 ق 

 Climax"
 حممد �شعدون 

 حممد �شعدون 

 هدير ع�شكر 

 حممود عبد اهلل  

 عمرو ذكي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

�شكر ولد
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تدور ق�شته الفيلم حول �شاب يعق لأمة ويهتم بالآخرين 

واأنه ل ي�شعر بقيمة ال�شئ اإل بعد زواله وهو فيلم 

 مونودراما فيلم �شيلفي ق�شري . 

عمر اأحمد حممد زكريا  : 

ممثل – خمرج – �شيناري�شت – مونتري – موؤلف – م�شور .

بعمل اأفالم مونودراما واأفالم �شيلفي ويعترب تقريبًا اأول فيلم �شيلفي وتعترب �شتايل 

جديد للدراما .

ال�شن 25 �شنة ويدر�س بكلية ال�شياحة والفنادق جامعة الأ�شكندرية .

در�س ور�شة ت�شوير مع مدير الت�شوير الأ�شتاذ �شعيد �شيمي وح�شر نداوات �شينما فى 

 مكتبة الإ�شكندرية و�شارك فى العديد من املهرجانات  املحلية والدولية . 

  DVD              2013          مدة العر�س  3  ق 

 عمر اأحمد حممد زكريا   

 عمر اأحمد حممد زكريا – العمل الأول 

 عمر اأحمد حممد زكريا 

 عمر اأحمد حممد زكريا – والدته 

 عمر اأحمد حممد زكريا 

 خمتارات من النت 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

غري متاح  

تدور ق�شتة حول اأخوين تواأم اخلري وال�شر الفيلم 

 مونودراما �شيلفي ويدور ال�شراع بينهما . 

عمر اأحمد حممد زكريا  :

 ممثل – خمرج – �شيناري�شت – مونتري – موؤلف – م�شور. 

بعمل اأفالم مونودراما واأفالم �شيلفي تقريبًا اأول واحد يعمل �شيلفي وتعترب �شتاير 

جديد للدراما .

ال�شن 25 �شنة ويدر�س كلية ال�شياحة والفنادق جامعة الأ�شكندرية .

در�س ور�شة ت�شوير مع مدير الت�شوير اأ�شتاذ �شعيد �شيمي ونداوات �شينما فى مكتبة 

الإ�شكندرية �شاركت فى العديد من املهرجانات واأخذت مركز اأول اإ�شكندرية فى 

مهرجان اإبداع ومهرجانات دولية مهرجان الإ�شماعلية الدويل ومهرجان الإ�شكندرية 

 الدويل . 

  DVD             2013           مدة العر�س  10  ق 

 عمر اأحمد حممد زكريا   

 عمر اأحمد حممد زكريا 

 عمر اأحمد حممد زكريا 

 عمر اأحمد حممد زكريا – والدته  

 عمر اأحمد حممد زكريا 

 من م�شل�شل خليجي ) عازف الكمان حممود �شرور ( 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

نقطة �شعف   
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كان  يوم  ويف  خمطوبني  وبنت  ولد  عن  الأحداث  تدور 

تتاأخر  الفتاة  وكانت  الكافيترييات  اإحدي  يف  ميعاد  بينهم 

التاأخري  علي  دائمًا  يعاتبها  وكان  ميعادها  عن  دائمًا 

فتاأخر  حادثة  يف  ال�شاب  مات  اللقاءات  اإحدي  ويف 

يف  يوم  كل  تنتظره  الفتاة  واأ�شبحت  امليعاد  يف  عليها 

 امليعاد لأنها مل تعرف اأنه قد مات يف حادثة. 

حماده خليل خلف اهلل:

�شارك  يف ور�س �شناعة ال�شينما والكتابة. 

�شارك يف ور�س �شناعة ال�شينما �شمن فاعليات حمكي القلعة حتت اإ�شراف املركز القومي 

لل�شينما.

يعمل كمخرج اأفالم ق�شرية وبرامج فنية م�شتقل. 

اأخرج ) 3 ( اأفالم ت�شجيلية عن ثورة 25 يناير هم: 

فيلم ل للطوارئ - فيلم ال�شعب خط اأحمر- فيلم الطريق ايل امليدان.

كما اأخرج فيلم ) وجه القمر ( روائي ق�شري �شامت وفيلم )اللقاء امل�شتحيل( روائي 

ق�شري.

  DVD              2013           مدة العر�س: 5:9 ق 

 مهرجان الأق�شر لل�شينما الأفريقية 

 حماده خليل خلف اهلل 

 �شايل الب�شالوي 

 تنور الدين �شالم 

 ه�شام عبد احلميد 

 مو�شيقي عاملية 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

املوعد

طبيب نف�شي  يعاين من �شدمة احلادث الذي ت�شبب يف وفاة 

ابنته وزوجته، وجعله يفقد الأمل يف احلياة، يلتقي مبري�س 

يعتقد اأنه من امل�شتقبل، ويحتاج اإىل العودة فورًا للم�شتقبل يف 

اإطار 48 �شاعة عن طريق القفز من على �شطوح  مبنى مهجور 

 بامل�شت�شفى، واإل فاإن ج�شده �شوف يتحلل و ميوت. 

يو�شف الإمام:

ملحن مو�شيقي وممثل وخمرج لالأفالم امل�شتقلة.

تخرج من املعهد العايل لل�شينما بالقاهرة – ق�شم اإخراج عام 2013.

اأخرج فيلم ) وجهًا ل�شا�شة ( وهو فيلم وثائقي ق�شري عن ال�شبكات الجتماعية، وكيف 

توؤثر على احلياة الجتماعية احلقيقية.

فيلم ) جمرد هواية ( وهو فيلم وثائقي ق�شري حول املو�شيقيني الروك امل�شريني، وكيف 

يعانون من اأن مهنتهم جمرد هواية و لي�س لها م�شتقبل.

فيلم ) �شرعة ال�شوء ( وهو فيلم روائي ق�شري حول طبيب نف�شي يلتقي مبري�س يعتقد 

اأنه من امل�شتقبل.

  

  DVD              2013          مدة العر�س: 8 ق 

 املعهد العايل لل�شينما 

 يو�شف الإمام ) العمل الأول ( 

 يو�شف الإمام 

 �شلمى الكا�شف 

 يو�شف الإمام 

 خمتارات 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

�شرعة ال�شوء
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تلك  حياة  من  كامل  يوم  حول  الفيلم  اأحداث  تدور 

ولرني  قرب  عن  �شخ�شية  كل  على  لنتعرف  ال�شخ�شيات 

اإجتماعية  ق�شايا  ثالث  يناق�س  فهو  وم�شاكلهم  ق�شاياهم 

 ن�شائية من ثالث طبقات اإجتماعية خمتلفة . 

روبري عوين :

خريج املعهد الكندي العايل cic- كلية الإعالم ق�شم اإذاعة وتلفزيون.

يعد هذا الفيلم هو م�شروع تخرجه واأول جتربة اإخراجية له وقد �شارك الفيلم فى 

 مهرجان ب�شمات باملغرب .  

  DVD       2013            مدة العر�س 00 : 18 ق 

 املعهد الكندي العايل  cic+ اإنتاج خا�س  

 روبري عوين 

 �شي�شيل مركم + عمر يحيي  

 كريل�س طلعت + فادي �شمري  

 جورج عادل 

 لوي�س مراد  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 ورد �شناعي

ال�شوارع  اأطفال  من  الأول  طفلني  حول  الفيلم  فكرة  تدور 

والآخر  حذائه،  متزق  بعد  قدمه  فى  يرتديه  ما  يجد  ل 

جديدًا،  حذاءًا  مرتديًا  قطار  حمطة  فى  والديه  مع  ي�شري 

الفردة  يفقد  بالقطار  للحاق  الركاب  بني  التدافع  واأثناء 

به  يلحق  اأن  الآخر  الفتى  ويحاول  احلذاء،  من  ال�شمال 

اأن  ليلقيها له، لكنه يف�شل مع �شرعة القطار، فيقرر الثانى 

 يلقى له فردة احلذاء لكى يرتديها هو. 

�شارة رزيق :

تدر�س يف املعهد العايل لل�شينما - ق�شم الإخراج.

حا�شلة على دبلوم يف املو�شيقى من معهد املو�شيقى Concervatoire يف م�شر 2009.

اأخرجت العديد من الأفالم الق�شرية مثل: ) مثل اأبي (، ) 8 اأيام (، ) عيد الأم (، موود 

 ) وثائقي (، بوينت )وثائقي(، احلركة ) وثائقي(. 

  DVD              2013            مدة العر�س 6 ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 �شارة رزيق   ) العمل الأول ( 

 حممد ماهر 

 هيثم نا�شر 

 اإميان �شمري 

 حممد ح�شن احلنفي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

فردة �شمال
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م�شطفى يحيي :

خريج كلية الإعالم ق�شم الإذاعة والتلفزيون املعهد الكندي العايل عام 2012 .

يعد هذا الفيلم هو م�شروع تخرجة وح�شل على املركز الأول وتقدير اإمتياز من 

جلنة التحكيم وهو الأن طالب باملعهد العايل لل�شينما ) اأكادميية الفنون ( �شنة اأويل 

)اإخراج(. 

  DVD       2012           مدة العر�س 00 : 22 ق 

 اإخا�س + املعهد الكندي العايل 

 م�شطفى يحيي 

 عمرو �شهدي 

 بي�شوى عاطف 

 �شادي ر�شا 

 اإ�شالم ذكي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اآُدمية

تدور اأحداث الفيلم حول مو�شوع الإن�شانية وهو ماأخوذ 

 عن ق�شة حقيقية. 

لوؤي حمودة :

خريج كلية اإعالم املعهد الكندى العاىل ق�شم اإذاعه وتلفزيون .

يعد هذا الفيلم فيلمة الأول وم�شروع تخرجة وح�شل على املركز الأول فى م�شر 

 مبهرجان اجلامعة الكندية.  

 DVD           2013          مدة العر�س 00 : 4 ق 

 خا�س + املعهد الكندي احلايل 

 لوؤي حمودة ) العمل الأول ( 

 خالد بيومي  

 بي�شوي عاطف 

 فار�س الع�شال 

 اإ�شالم زكي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

يحكي اأن 

�شاب مري�س نف�شى  بعد اأن فقد اأ�شرتة فى حادث �شيارة 

حيث اأ�شبح راف�شًا ملنطق اأن يظل هو على قيد احلياة 

 دونهم . 
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 عبري املفتي :

مواليد الإ�شكندرية،بكالوريو�س الهند�شة الكيميائية-جامعة الإ�شكندرية.

�شاركت بالعديد من املهرجانات املحلية والدولية منها :فيلم )اإنتباه..!( �شارك يف 

حفل افتتاح مهرجان بغداد ال�شينمائي الدوىل.

فيلم)حمالها ع�شت الفالحة( مهرجان يو�شف �شاهني لل�شينما امل�شتقلة.

فيلم )الع�شره و�شنينها( يف مهرجان الإ�شكندرية الدوىل الدورة »29« عام 2013.

زوج يعاين من الإكتئاب والإنكار بعد فقدان �شريكة العمر 

واحلزن ال�شديد على الع�شرة و�شنينها بحلوها ومرها.

 DVD 2012          مدة العر�س 8:14 ق  

عبري املفتي 

) العمل الأول ( عبري املفتي   

عبري املفتي 

اأحمد عبد املنعم 

ت�شنيم عبد احلميد – اأحمد خالد 

اأحمد �شليمان 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

الع�شرة و�شنينها

هناك من ينتظر قدومه واآخرون يخ�شون قدومه بني 

الوحدة واخلوف والإنتظار املعتاد متار�س طقو�شها.

اأ�شرف حامد:

تخرج من املعهد العايل لل�شينما يف 2012/11/1 .

عمل م�شاعد للمخرج بالعديد من الأفالم الروائية والإعالنات.

يعمل معيدًا باملعهد العايل لل�شينما منذ عام 2014.

 DVD         2013          مدة العر�س 19:46 ق

املعهد العايل لل�شينما

اأ�شرف حامد ) العمل الأول (

اأحمد عبد الوهاب – اأ�شرف حامد

حممد جاد 

عمر خ�شري 

فيليب جال�س 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

طقو�س م�شائية
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عامل م�شري يف بالد غريبة ولجئة �شورية يجمعهما احلب 

ويفرقهما ال�شوق اإىل اأوطانهم التي تت�شكل من جديد وذلك 

يف اإطار غنائي مو�شيقي .

اأمين الأمري :

 بداأ حياته العملية كطبيب ثم اجته للعمل يف جمال �شناعة الأفالم .

 حا�شل على ماج�شتري الفنون الرفيعة يف الإنتاج والإخراج ال�شينمائي من معهد البحر 

الأحمر للفنون ال�شينمائية.

 يعمل الآن كمحا�شر يف مواد الإنتاج ال�شينمائي وكتابة ال�شيناريو .

 اأخرج فيلمني روائيني ق�شريين ) احُلكم ( 2009 ، و) منديل احللو ( 2007 اللذين 

عر�شا يف عدد من املهرجانات املحلية والإقليمية.

 DVD               2013           مدة العر�س 12 ق

اأمين الأمري بالتعاون مع معهد البحر الأحمر للفنون ال�شينمائية 

اأمين الأمري 

زكريا جاما

اأحمد جلبو�س 

اأميمة حموري – اأحمد جلبو�س 

عدي ال�شواقفه 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

احلب واحللم واجلنة

�شاب يفقد وظيفته بامل�شنع ب�شبب ظروف البالد بعد الثورة 

م�شكالت  عدة  يف  الظروف  فتوقعه  كم�شور  للعمل  ويلجاأ 

جتعله مهدد بال�شجن.

 DVD             2013        مدة العر�س 11 ق

�شركة اأنرمي للخدمات الإعالمية 

اأحمد ال�شيد الإكيابي  ) العمل الأول (

اأحمد الإكيابي 

حممود النمر

اأحمد الإكيابي

اأجمد معتز 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

احلرامي

اأحمد ال�شيد الأكيابي:

حا�شل على دبلومة يف الدرا�شات ال�شينمائية احلرة بق�شر ال�شينما على يد الدكتور / 

�شمري �شيف واآخرين .

�شارك بالإعداد يف اإحدي حلقات برنامج ) زمام املبادرة ( لقناة اجلزيرة 

واأخرج اأول فيلم روائي ق�شري بعنوان ) احلرامي ( والذي �شارك ببطولته الفنان/ 

خليل مر�شي والفنان/ معو�س اإ�شماعيل.
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تدور اأحداث الفيلم حول ال�شراع الذي يدور داخل النف�س 

الب�شرية حماولًة منها يف حتطيم القيود املحيطة بها 

من خالل حماولة بطل الفيلم التخل�س من حلمه الذي 

يراوده كل ليلة .. ويف ليلة يقرر تغيري هذا احللم بطريقة 

يطرحها الفيلم ب�شكل فيه نوع من الفنتازيا.

ح�شن البال�شي :

خريح املعهد العايل لل�شينما 2013 

اأخرج بع�س الأعمال امل�شرحية » �شرخات يف الإنتظار – قبل املوعد » 

م�شاعد خمرج – مهند�س مناظر يف العديد من الأعمال ال�شينمائية والتليفزيونية .

» فتاة امل�شنع – عد تنازيل – �شربات لوز – الهروب – اإ�شم موؤقت – احلارة »

 DVD              2013          مدة العر�س 27 ق

املعهد العايل لل�شينما

ح�شن البال�شي  ) العمل الأول (

اأحمد ُدَعَيّه 

با�شم �شعد الدين 

عمر خ�شري 

با�شم عبيد 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اإ�شود ملون

متوت بهيه  ذات الـ 8 اأعوام يف حادث تفجري م�شجد حممد 

علي، فتغري حادثة املوت هذه حياة مرمي ) ُمَعِلَّمِتَها ( التي 

تعيد قراءة حياتها .

مايف ماهر:

خريجة اإقت�شاد وعلوم �شيا�شية 2007 .

عملت م�شاعدة خمرج مع عدة خمرجني منهم خالد يو�شف وهاين خليفة .

تعد املاجي�شتري يف العالقة بني ال�شيا�شة وال�شينما .

تعمل حاليًا على م�شروع فيلمها الطويل ) مرمي (.

 DVD               2013          مدة العر�س 12 ق

اأفالم م�شر العاملية

مايف ماهر

هيثم دبور – مايف ماهر

تامر جوزيف

و�شام الليثي

�شادي احل�شيني 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 بهيه
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عمرو حممود بدر:اليوم الذي ينتظره اجلميع، جميع الآمال معلقة بامل�شابقة .

دورة �شناعة الأفالم مكتبة الأ�شكندرية 2009.

.studentfilmmakers.com درا�شات خا�شة لل�شينما على النرتنت

املدر�شة العربية لل�شينما و التلفزيون د. منى ال�شبان.

الدورة اخلا�شة ل�شناعة الأفالم مبهرجان الأ�شكندرية ال�شينمائي 2012 .

األف العديد من الفالم امل�شتقلة التي �شاركت يف العديد من املهرجانات الدوليةمنها:

)اأنا عندي حلم (   فائز مبهرجان yallatv   2012  بدبي .

)عيد احلب( �شارك يف تروبف�شت اربيا ا�شخم مهرجان يف العامل لالفالم الق�شرية -اأبوظبي

)قهوة ماحلة(  �شارك يف مهرجان بغداد الدويل.

    DVD                   2013          مدة العر�س 12 ق

م�شتقل

عمرو حممود بدر 

عمرو حممود بدر 

حممود بخيت احل�شري

موين حممود 

عالء وردي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

الفائز

عك�س  يف  عقاربه  مت�شي  زمن  يف  الإن�شان  يعي�س  حينما 

التي  املبا�شرة  التوجيهات  الإجتاه ويجد نف�شه حتت تاأثري 

قد تكون متطرفة بالرغم من امل�شتوى العلمي الذي يتمتع 

به فيحاول اأن يغري من نف�شه ولكن بعد فوات الأوان بعد اأن 

خ�شر ذاته واأ�شرته حتى قتله الوهم .

وعلى النقي�س جيل اآخر جديد ياأمل يف م�شتقبل اأف�شل وهو 

اأن  يعلم اأن احلال لي�س على وجه الكمال ويف النهاية جند 

عاملنا هو عامل حمدود جمرد اأو�شه و�شاله.

مهند دياب :

خمرج اأفالم ت�شجيلية وروائية ق�شريه .

بداأ حياته املهنية كمذيع بعدما اأنهى درا�شته اجلامعية الإعالمية ثم اأكمل الدرا�شات 

العليا يف جمال الإخراج والت�شوير واملونتاج وكتابة ال�شيناريو مب�شر والوليات املتحدة 

المريكية .

على مدار ال�شنوات ال�شابقة اأخرج اأكرث من ع�شرة اأفالم روائية ق�شرية واأفالم 

ت�شجيلية و�شارك يف العديد من املهرجانات امل�شرية والدولية وعلى م�شتوى ال�شرق 

الو�شط وفاز عدد من اأفالمه بها .

حائز على جائزة اأح�شن فيلم وثائقي يف م�شابقة دول البحر املتو�شط لعام 2014 يف 

مهرجان الإ�شكندرية ال�شينمائي الدويل .

 DVD                     2013          مدة العر�س 7 ق

مهند دياب 

مهند دياب 

عمر ال�شيمي 

مهند دياب 

مهند دياب 

حممد ال�شاعر 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اأو�شه و�شاله
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�شاب ي�شافر اإىل اخلارج )تركيا( لإيجاد فر�شة اأف�شل بعد 

قيام الثورة يف م�شر ولكن يتعر�س لكثري من املواقف التي 

يتوقف عندها ويجد بع�س اإ�شارات الزمن التي تبداأ معه 

من حلظة و�شوله ملطار ا�شطنبول وتوقف �شاعته.

اأحمد دروي�س:

من مواليد الإ�شكندرية عام 1984 .

در�س الإخراج ال�شينمائي �شنة 2012 .

اأخرج ثالثة اأفالم ق�شريه ولكن يعترب هذا الفيلم هو م�شروع تخرجه من �شعبة 

الإخراج ال�شينمائي يف اأكادميية راأفت امليهي .

DVD              2013          مدة العر�س 7 ق

م�شتقل

اأحمد دروي�س 

اأحمد دروي�س

اأحمد دروي�س 

اأحمد دروي�س

حازم الأبي�س  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

ثمانية وخم�شه )8:05( 

حبيبته  مع  الآمنة  اخلالية  املدينة  طرقات  يف  رحلة 

يخو�شها متارجحًا بني م�شاعر مت�شاربة جتاه حبيبته التي 

انتهت عالقته بها حديثًا رغم اإميانه ال�شديد باأن افرتاقهم 

عن بع�س هو اأف�شل للطرفني اإل اأنه مل ي�شتطع اأن ي�شتوعب 

التحية فيحاول  يتبادل  اأن  اأمامه دون حتى  فكرة مرورهًا 

هي  اخلالية  املدينة  طرقات  يف  وراءها  راك�شًا  بها  اللحاق 

مل  اأبدًا  جدوى  دون  قدميه  على  خلفها  وهو  دراجتها  على 

ي�شتطع اأن يتواجد يف جمال ب�شرها .

حممد احلديدي:

�شانع اأفالم وم�شور فوتوغرايف .

عمل كم�شاعد خمرج ومدير ت�شوير يف العديد من الأفالم الوثائقية والروائية 

الق�شرية والطويلة.

عمل كم�شور وم�شاعد خمرج يف فيلم »حاوي« للمخرج اإبراهيم البطوط عام 2010 .

ا�شرتك يف ور�شة �شناعة ال�شينما مبركز اجليزويت الثقايف يف 2010/2009 .

ح�شل فيلمه الروائي الق�شري »األبان وادي النيل« على جائزة اأف�شل فيلم ق�شري يف 

مهرحان لقاء ال�شورة عام 2013 .

 DVD             2013         مدة العر�س 15 ق

مكتبة الإ�شكندرية – روفيز 

حممد احلديدي ) العمل الأول (

حممد احلديدي 

اإ�شالم كمال 

اأحمد جمدي مر�شي 

�شمري نبيل 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

األبان وادي النيل 



104105

الفيلم يحكي عن احلياة بني زوجني فوق �شنة الـ60 

ومتر�س الزوجة وكيف يتعامل الزوج مع املوقف.

حممود اإ�شماعيل:

حا�شل علي بكالوريو�س جتارة اجنليزي و حا�شل علي كور�س اخراج من ور�شة 

.first step workshop

 DVD           2013          مدة العر�س 15:40 ق

م�شتقل

حممود اإ�شماعيل) العمل الأول (

ماري مكرم

اأحمد القا�شي 

�شارة حممد 

ب�شوي ناجي

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اإىل الأبد  

يف بلدة هادئه باإقليم نيو اأجنالند بالوليات املتحدة 

املريكية يعي�س زوجان يف نف�س البيت ولكن يف عاملني 

خمتلفني بعد 40 عامًا من الزواج ي�شبح ال�شمت الرفيق 

الوحيد .

مي زايد:

ولدت يف الإ�شكندرية عام 1985 .

در�شت هند�شة الإت�شالت والإلكرتونيات بجامعة الإ�شكندرية .

�شاركت يف العديد من ور�س العمل اخلا�شة ب�شناعة الأفالم الروائية والوثائقية 

واأفالم التحريك.

عر�س فيلمها الق�شري »اأ�شكندرية« يف مهرجان مونبيليه للبحر املتو�شط  عام 2013. 

اأخرجت فيلمها الروائي الطويل الأول »اأو�شه الفريان« مع خم�س خمرجني اآخرين عام 

2013 وقد اأ�ش�شوا �شويًا �شركة روفيز لدعم �شناعة ال�شينما بالإ�شكندرية .

  DVD               2012         مدة العر�س 11 ق

كلية ولزيل – روفيز 

مي زايد ) العمل الأول (

مي زايد 

مي زايد 

مي زايد 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

بي�س عيون  
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الع�شل  �شهر  من  الثالث  الأ�شبوع  ويف  حديثًا  متزوج  �شاب 

يذهب اإىل احلالق املجاور ملنزله فيخربه احلالق باأن هناك 

عمله  اإىل  يوم  كل  ذهابه  ينتظر  احلي  عن  غريب  �شابًا 

لي�شعد اإىل منزله فيجن جنون ال�شاب. 

م�شطفى اأمين:

خريج كلية احلقوق – ق�شم الإجنليزي – جامعة عني �شم�س 2010.

 Durban international film festival ح�شر دورة ال�شيناريو مبهرجان

.2014  south Africa
ح�شر ور�شة عن �شناعة الفيلم مبهرجان الأق�شر لل�شينما الأفريقية 2014.

ح�شر ور�شة يف �شناعة الفيلم با�شم »اخلطوة الأوىل« بالقاهرة 2013 .

ح�شل على دبلومة يف الإخراج يف اجلمعية الأمريكية لأ�شتوديو الفيلم بدبي 2012 .

    DVD                   2013         مدة العر�س 18 ق

م�شتقل

م�شطفى اأمين ) العمل الأول (

م�شطفى اأمين 

عال املالح 

م�شطفى اأمني 

اأمين علي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

ثمن زوجه  

حممد ممدوح:احلياة ق�شرية جدًا مثل عود الكربيت .

ولد عام 1994 مبدينة الأ�شكندرية .

عمل كم�شاعد خمرج مع عدد من املخرجني امل�شتقلني .

يف عام 2013 قدم اأول اأعماله الروائية الق�شرية وهو فيلم )عود كربيت( و�شارك به 

يف عدد من املهرجانات ال�شينمائية .

 DVD              2013         مدة العر�س 2:34 ق

اأفالم الأ�شكندرية امل�شتقلة 

حممد ممدوح  ) العمل الأول (

حممد ممدوح 

موين حممود 

موين حممود 

عمرو ذكي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

عود كربيت  
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موين حممود :طفل يحاول اأن يطري ولكن اأمه متنعه.

خمرج اأفالم ق�شرية ومدير ت�شوير .

اأخرج العديد من الأفالم الق�شرية وبع�س من الفيديو كليب .

عمل كمدير ت�شوير بالعديد من الأفالم الق�شرية والفيديو كليب والإعالنات .

عمل كم�شور تلفزيوين بالعديد من الربامج ببع�س للقنوات التليفزيونية .

ب من ال�شحافة امل�شرية باأ�شغر خمرج يف م�شر.  ُلِقّ

اأحد موؤ�ش�شي �شركة اأفالم ا�شكندرية امل�شتقلة التي تنتج اأفالم قليلة التكلفة .

�شارك بالعديد من  املهرجانات امل�شرية والدولية .

 DVD               2013          مدة العر�س 4 ق

�شركة اأفالم ا�شكندرية امل�شتقلة 

موين حممود 

عمرو�س بدر 

موين حممود 

موين حممود 

عمرو ذكي 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حلم طري  

مدينة دنياري هي مدينة من خيال املوؤلف ل يوجد فيها 

حقوق الإن�شان والإبت�شامة ممنوعة يف هذه املدينة. 

حممد حممود :

 موؤلف وخمرج من مواليد حمافظة الإ�شكندرية عام 1988 .

يعترب فيلم مدينة دنياري هو فيلمه الروائي الق�شري الرابع .

      DVD                2013         مدة العر�س 6 ق

�شركة اأفالم الأ�شكندرية امل�شتقلة

حممد حممود 

حممد حممود 

موين حممود – حممود حمدي

عمرو�س بدر – موين حممود 

عمرو ذكري

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

مدينة دنياري  
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يدور حول �شيدة مري�شة، يدخل �شارق يت�شلق �شقتها وي�شرق 

اأن  فيحاول  مري�شة  ال�شيدة  باأن  ويفاجئ  غايل  هو  ما  كل 

يقتلها ولكنه تعاطف معها وقرر اأن ي�شاعدها.

اأحمد عبد القادر:

خريج معهد فني ودار�س لالإخراج بور�شة الإبداع ال�شينمائي واملدر�شة العربية عن 

طريق الإنرتنت .

اأخرج �شبعة اأفالم ق�شرية .

عمل ك�شيناري�شت ويعمل يف عدة اإعالنات كم�شاعد .

DVD              2013         مدة العر�س 5:29 ق

م�شتقل 

اأحمد عبد القادر 

رزق البغدادي 

حممد الربدي�شي 

كرمي القطان 

كرمي القطان

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

هرعت اإىل املقهى اإحتماءًا من املطر، جالت بب�شرها بني 

رواده ثم اجتهت له كان رجاًل يف منت�شف الأربعينيات.

ح�شان نعمه:

خريج املعهد العايل لل�شينما عام 2011 – ق�شم الإخراج .

قام بعمل اأفالم ق�شرية يف املعهد كم�شاريع تخرج .

حاز على جائزة يو�شف �شاهني .

ورمادي هو الفيلم الق�شري الأول وهو اأُنِتج مبنحة وزارة الثقافة امل�شرية .

 DVD              2013          مدة العر�س 15 ق

وزارة الثقافة 

ح�شان نعمه   ) العمل الأول (

عاطف نا�شد 

عاطف نا�شد 

م�شطفى عماد 

-

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

رمادي  

حلظة �شعف  
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عفت ع�شام: يعترب دراما جت�شيده للمحرو�شه املر�شودة )م�شر(.

خريجة كلية الإعالم – ق�شم الإذاعة والتليفزيون .

املعهد الكندي العايل .

يعترب هذا الفيلم هو م�شروع تخرجه وح�شل على تقدير اأمتياذ كما ح�شل على املركز 

الثالث يف مهرجان اجلامعة.

 DVD  2013          مدة العر�س 10 ق   

CIC خا�س – املعهد الكندي العايل

عفت ع�شام )عمل اول(

-

اأ�شامة الديب 

اأحمد عبد اهلل 

�شريف ع�شام 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

املر�شودة 

ال�شيوف  ملقابلة  ي�شتعدوا  ال�شمت،  يك�شر  جرامافون  �شوت 

القادمني، هي تبحث عن �شل�شلة فرا�شة ... فتجد �شو�شن ثم 

يبداأ كل �شئ .

بهاء اجلمل: 

خريج املعهد العايل لل�شينما عام 2011 .

وفيلم ) �شته ( هو اأول فيلم ق�شري له من اإنتاج وزارة الثقافة .

 DVD              2013         مدة العر�س 18 ق

وزارة الثقافة 

بهاء اجلمل   ) العمل الأول (

عاطف نا�شد 

عاطف نا�شد 

بهاء اجلمل 

-

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

�شته  
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م�شرحي من بطولة  اإنتاج عمل  تعتزم  معتزله  حول ممثله 

با�شتدعاء  وتقوم  نف�شي  ا�شطراب  من  تعاين  التي  اإبنتها 

املخرج واملوؤلف يف نف�س يوم جمعة الغ�شب يف اأحداث يناير 

.2011

اأحمد ناجي كيوان:

مواليد بور�شعيد عام 1982.

تخرج من جامعة قناة ال�شوي�س – كلية التجاره – ق�شم اإدارة الأعمال عام 2003.

در�س هند�شة �شبكات وحا�شل علي �شهادة مايكرو�شوفت MCSE عام 2008.

در�س ال�شينما والإخراج بالدورة التابعه للجامعه الفرن�شيه يف م�شر منذ عام 2010 

وحتي عام 2013. 

حا�شل علي ع�شوية منت�شبة لنقابة املهن ال�شينمائيه – �شعبة الإخراج منذ عام 2013.

 DVD               2013          مدة العر�س 12 ق

اجلامعه الفرن�شيه

اأحمد ناجي كيوان ) العمل الأول (

اأحمد ناجي كيوان

فوزي دروي�س

اأحمد ناجي كيوان 

خمتارات من خافيري نافاريتي

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

جميله والوح�س

يدور الفيلم حول �شما كاتبة الأغاين التي تعاين من عدم 

زوجها  مع  املبتوره  عالقتها  نتيجة  الكتابة  على  القدرة 

اأخيها بها من امل�شت�شفى فيدعوها  وتبداأ الأحداث باإت�شال 

بني  ال�شفر  رحالت  خالل  ومن  مر�شه  رحلة  يف  لت�شاحبه 

القاهرة والإ�شكندرية ومع لعبة ا�شتدعاء املا�شي واخليال 

التي تلعبها مع اأخيها ت�شتطيع اأخريًا اأن تتوا�شل مع نف�شها 

اأن تعي�س  ويلهمهم اأخوها املو�شك على املوت كيف ت�شتطيع 

احلياة .

عال عز الدين حمودة

�شيناري�شت و اأ�شتاذ ال�شيناريو باأكادميية فنون وتكنولوجيا ال�شينما منذ 2003  وحتى 

الآن .

كتابة �شيناريو روائى طويل لكل من :فيلم »كان فيه مرة بنت« -    فيلم »ولد وبنت« 

اإخراج كرمي العدل من انتاج العدل جروب ) عر�س بدور ال�شينما فرباير 2009 ( -

فيلم »تلك الأيام » والذى ح�شل بال�شيناريو على دعم النتاج من وزارة الثقافة اإخراج 

اأحمد غامن مايو 2009 -الفيلم الكوميدى »ماحد�س يزعل ماما« اإخراج عبري فريد 

�شوقى )حتت التح�شري( -اإخراج فيلم »مربى لرجن« - 40 دقيقة 2013  .                                                                        

 DVD              2013          مدة العر�س 40 ق

�شتوديو 13 بدعم من وزارة الثقافة 

عال عز الدين حمودة ) العمل الأول (

يارا اأبو جيدر – عالء الدين 

اأحمد ح�شني 

باهر ر�شيد 

�شريف املو�شيمي

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

مربى لرجن
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م�سابقة اأفالم التحريك



110111

يحاول ال�شهم الإلكرتوين ) ماو�س ( البحث عن مواقع 

 اإباحية لكن حتدث مفاجاأة. 

موؤمن عبد ال�شالم :

در�س فنون ال�شينما عن طريق الور�س ال�شينمائية لكبار الأ�شاتذة مثل د. منى 

ال�شبان، د. �شعيد ال�شيمي، املخرج/ هايلي جرميا.

اأخرج عدد قليل من الأفالم مثل : الأنفاق – الطريق اإىل التحرير – خطاأ جيد

 Plan D – العنكبوت – الأ�شان�شري .

  DVD             2012       مدة العر�س 1:40 ق 

 موؤمن عبد ال�شالم  

 موؤمن عبد ال�شالم  

 موؤمن عبد ال�شالم  

 حممد دافن�شي 

 حممد دافن�شي  

 ممختارات عاملية  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

Good Error ) خطاأ جيد (

ُلك ُلك )النميمة(

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

  DVD           2012           مدة العر�س 2:38 ق

 املعهد العايل لل�شينما  

) عمل اأول (   ندى مهيب  

 - 

 - 

 اآ�شر علي  

 - 

النميمة مثلها مثل خفا�س كريه يكرب ِبِكرَب حجم النميمة 

ليتحول اإىل فيل �شخم ي�شقط فى النهاية على راأ�س من 

 اأطلق النميمة فى البداية .  

ندى مهيب :

تخرجت من اأكادميية الفنون - املعهد العاىل لل�شينما – ق�شم الر�شوم املتحركة . 

حفيدة الفنان » على مهيب » رائد الر�شوم املتحركة امل�شرية . 

اأخرجت ثالثة اأفالم ، فيلم » خرب�س« هو ثانى اأعمالها وميثل م�شروع ال�شنة 

الرابعة باملعهد. 
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فاز  وقد  والقراءة  املعرفة  يحب  �شغري  ولد  ق�شة 

يهتم  وهو  الفرعوين  التاريخ  عن  بحث  اأح�شن  بجائزة 

يبحث  غرفته  فى  وجوده  واأثناء  الهرم  �شر  مبعرفة 

حتاوره  �شخ�شية  �شورة  فى  الهرم  �شر  كتاب  له  ظهر 

الكمبيوتر  داخل  وتاأخذه  بال�شر  اهتمامه  مدى  عن 

 ليدخل فى عامل من الأحالم واملعرفة . 

ماآثر عبد القادر الكيالين اأحمد:

بكالوريو�س فنون جميلة – جرافيك – ر�شوم متحركة 1989 .

 اإ�شرتكت يف عدة اأعمال واأخرجت الأعمال الآتية :

اأغنية �شلو من القلوب-م�شل�شل امل�شحراتي -م�شل�شل �شر الهرم .

وا�شرتكت فى اأعمال كثرية داخل وخارج التلفزيون منها:

 اأغنية عيد ميالد اأبو الف�شاد -م�شل�شل احلب هو  -اأغنية يا وابور يا مولع -فيلم اأحالم 

بريئة .

. اأخرجت حلقات مريو ومرمر ق�شه �شيدنا يو�شف ق�شة �شيدنا نوح وغري الكثري  

 DVD               2012           مدة العر�س 9 ق 

 قطاع الإنتاج – اإحتاد الإذاعة والتليفزيون 

 ماآثر عبد القادر الكيالين اأحمد 

 د/ ذكاء الأن�شاري 

 حم�شن علي 

 حم�شن علي 

 حممد فهمي عبد احلميد 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

�شر الهرم »احللقة الأويل«

الإيجابي  وتاأثريها  القراءة  اأهمية  عن  الفيلم  يتحدث 

العملية  حياتهم  فى  قراءته  مت  ما  وتطبيق  الأطفال  على 

الزراعة  عن  كتاب  قراءة  خالل  من  وذلك  واحلياتية 

وتعاليمها واإكت�شاف اأنواع جديدة من النباتات.

وهذا ما قاموا به حيث زرعوا �شجرة توت فى �شارعهم الذي 

يقيمون فيه واإرتباطهم بها وحبهم لهذه ال�شجرة ومقاومتهم 

لأحد اجلريان الأ�شرار الذي قام يقطع هذه ال�شجرة وبف�شل 

 حبهم ورعايتهم لها عادت اإىل احلياة من جديد . 

�شمية اأحمد حممد عبد اجلواد:

بكالوريو�س فنون جميلة ق�شم جرافيك �شعبة ر�شوم متحركة 1989 .

ع�شو نقابة املهن ال�شينمائيه .

ع�شو نقابة الفنانني الت�شكيليني.

  تاأليف وكتابة العديد من الق�ش�س الق�شرية  . 

    DVD              2012         مدة العر�س  6.22 ق

 قطاع الإنتاج  

 �شمية اأحمد حممد عبد اجلواد   

 �شمية اأحمد  حممد عبد اجلواد 

 حم�شن علي 

 هبه ح�شن 

 حممد فهمي عبد احلميد 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

�شجرة التوت
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الألعاب  اأحد  تطلع  حول  الفيلم  اأحداث  تدور 

التعامل  طريقة  على  اإعرتا�شًا  مكانها  من  للخروج 

ويناق�س  معها  للخروج  الألعاب  اأحد  وتقنع  معها 

ال�شخ�س  من  الإح�شان  ومقابلة  الطمع  فكرة  الفيلم 

 بالإ�شاءة ويكون اجلزاء من جن�س العمل . 

حممد ربيع حممد:

حا�شل على بكالوريو�س الفنون اجلميلة ق�شم الر�شوم املتحركة جامعة املنيا  .

�شارك فى الكثري من اأعمال التلفزيون امل�شري منها:

) م�شل�شل بطل من ال�شعيد – اأ�شماء اهلل احل�شني – الفاروق عمر – من الق�ش�س 

ال�شعبي - �شلوكيات فى اآيات – �شحابة اخلري (.

وقام باإخراج جمموعه من الأعمال اخلا�شة منها:

فيلم ) �شبوت ( حا�شل على جائزة اأف�شل م�شروع تخرج منفذ بال�شل�شال مبلتقي 

الر�شوم املتحركة الدورة الأويل.

فيلم ) رميك�س (حا�شل على اجلائزة الأوىل فى مهرجان �شاقية ال�شاوي .

 وفيلم ) ظل ونور ( وفيلم ) هتبقي اإيه (. 

  DVD           2013          مدة العر�س  8:37 ق 

 املركز القومي لل�شينما 

 حممد ربيع حممد 

 حممد ربيع حممد 

 يو�شف بارود  

 حممد ربيع حممد 

 معتز احل�شيني – اأحمد باريتون 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

زمبلك

من مذكرات عال

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 DVD      2012  مدة العر�س 8  ق

 الهيئة القبطية الإجنلية خلدمات الإجتماعية  

 اأحمد فوزي حممد عطية 

 ق�شة / ماجدة �شليمان – �شناريو / اأحمد فوزي 

 حممد �شقر 

 اأحمد فوزي 

 اإميان �شالح الدين 

والدتها  وتقرر  البلوغ  مرحلة  على  مقبلة  فتاه  عال 

اأبنتها  جتنب  حتى  املرحلة  تلك  عن  معها  تتحدث  اأن 

بطريقة  ذلك  تفعل  ل  ولكنها  اخلاطئة  املعلومات 

 �شليمة مما يوتر العالقة بني عال ووالدتها.  

اأحمد فوزي حممد عطية:

 خريج معهد ال�شينما ق�شم ر�شوم متحركة عام 1993 عمل كفنان حتريك ثم �شتوري 

بورد ثم خمرج لالأفالم الق�شرية وامل�شل�شالت التحريك فاز بعدة جوائز منها جائزة 

جلنة حتكيم الأطفال من مهرجان القاهرة الدويل ل�شينما الأطفال 2009 اجلائزة 

الف�شية من مهرجان  china india   2010   عن فيلم ) مهمه جدًا ( وجائزة 

جلنة التحكيم من املهرجان القومي لل�شينما 2013 عن فيلم ) غلط ماي�شح�س 

عيب( .

�شارك فى العديد من ور�س عمل املوؤمترات فى املغرب وفرن�شا .

رئي�س جلنة حتكيم املهرجان الأول لأفالم التحريك لل�شباب وع�شو جلنة حتكيم 

 الأفالم الدولية مبهرجان قبيله الدورة الثانية 2014. 
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اأوهام هذه  اأحداث الفيلم حول فتاة قتلتها الوهام،  تدور 

الفتاه تخيلت رجاًل عا�س فى ذهنها حاولت بعد ذلك التخل�س 

 من هذا الوهم وعندما ف�شلت تخل�شت من نف�شها.  

اأحمد عماد :

خريج اأكادميية الفنون ) املعهد العايل لل�شينما ( عام 2013 –

 ق�شم ر�شوم متحركة ُيعد فيلم �شكارف اأول اأعماله فى جمال الر�شوم املتحركة . 

    DVD         2013           مدة العر�س 10: 17 ق

 املعهد العايل لل�شينما 

 اأحمد عماد)عمل اأول( 

 اأحمد عماد 

 با�شم �شعد الدين 

 اأحمد غريب 

 يحيي كرمي – اأحمد �شليمان 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

�شكارف

حماط  املنزل  ايل  طريقه  يف  فنان  عن  الفيلم  يتحدث 

متحرك  عامل  اأ�شبح  فاعامله  معه  تتفاعل  التي  بر�شوماته 

الر�شم  يف  يبدء  و  للمنزل  ي�شل  حتي  اخلا�س،  اإبداعه  من 

علي الكمبيوتر، فتخرج الر�شومات من ال�شا�شه للتفاعل معه 

ثم ير�شم علي الورق الذي �شوف يتزايد ب�شده اإيل اأن يبتلعه 

 بالكامل حتي ي�شبح اأ�شري عامله اخلا�س. 

نور اأبي�س:

خمرجه م�شريه، بداأت يف جمال اإخراج الر�شوم املتحركه منذ عام 2008 .

تخرجت من املعهد العايل لل�شينما �شنه 2012.

اأخرجت فيلمني ق�شريين منهم اإ�شكت�شاتي بتاكلني الذي حاز علي جائزه اأف�شل فكره 

يف امللتقي العربي للر�شوم املتحركه الدوره ال�شاد�شه ع�شر وتنويه خا�س يف مهرجان 

 اأنيموفي�شت بالت�شيك ريبابليك. 

    DVD             2012          مدة العر�س  2.41 ق

 املعهد العايل لل�شينما 

 نور اأبي�س 

 نور اأبي�س 

 نور اأبي�س 

 نور اأبي�س 

 David wittmonم 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اإ�شكت�شاتي بتاكلني
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. موؤمن عبد ال�شالم:ر�شم تخيلي لواقع مرير  

در�س فنون ال�شينما عن طريق الور�س ال�شينمائية لكبار الأ�شاتذة مثل د/ منى ال�شبان، 

د/ �شعيد ال�شيمي، املخرج/ هايلي جرميا.

اأخرج عدد قليل من الأفالم مثل : الأنفاق – الطريق اإىل التحرير – خطاأ جيد 

 Plan D– العنكبوت – الأ�شان�شري .

    DVD              2012          مدة العر�س 3 ق

 موؤمن عبد ال�شالم 

 موؤمن عبد ال�شالم   

 موؤمن عبد ال�شالم 

 موؤمن عبد ال�شالم – ت�شوير موبايل 

 موؤمن عبد ال�شالم 

 خمتارات عامليه 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

العنكبوت

واأمل«  ميدو   « تواأم  اإخوات  وبنت  ولد  عن  يحكي 

جدتهم  لهم  وحت�شر  ذكية  واأمل  درو�شه  مهمل  ميدو 

هدية  خالل  ومن  ميالدهما  عيد  يف  الهدايا  حكاية 

ماذا  لريوا  امل�شتقبل  اإىل  الزمن  عرب  ينتقلوا  ميدو 

 اأ�شبحوا وحتدث مفاجاآت وتتواىل الأحداث. 

منال عبد العليم حممود ال�شاكت:

حا�شلة على بكالوريو�س الفنون اجلميلة – ق�شم جرافيك – ر�شوم متحركة �شنة 

.1992

ا�شرتكت يف اأعمال كثرية واأخرجت فيلمني :الأول ) دنيا النحل ( وفاز باجلائزة 

الأويل  يف مهرجان بور�شعيد 2008-الفيلم الثاين ) تيتا حكاية (.

وا�شرتكت يف عدة اأعمال منها :

م�شل�شل ) احلب هو ( اجلزء الأول و الثاين -اأغنية ) اأهاًل بالعيد ( -حلقات ) مريو 

ومرمر ( -م�شل�شل ) ق�شة اآية ( -حلقات ) امل�شحراتي ( -فيلم ) احلمامة املطوقة(

 فيلم ) اإيد واحده ( -اأغنية ) ياوابور يا مولع (. 

  DVD          2012           مدة العر�س 10:50 ق 

 قطاع الإنتاج – اإحتاد الإذاعة والتليفزيون  

 منال ال�شاكت )عمل ثان( 

 منال ال�شاكت 

 منال ال�شاكت 

 اإيهاب ذكي 

 - 

 ماآثر الكيالين – منال ال�شاكت 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حتريك                :

تيتا حكاية
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لالأ�شياء  اخلاطئ  التقدمي  اأ�شلوب  فكرة  الفيلم  يحكي 

فيحكي  الآخر  الطرف  من  قبوله  وعدم  الرف�س  ونتيجته 

ورده  لها  يقدم  اأن  فيقرر  ببنت  يعجب  ولد  ق�شة  الفيلم 

تقبلها  ول  منه  فتخاف  ق�شده  دون  عنيف  باإ�شلوب  ولكن 

اأنها ل تريدها فيم�شي حزينًا ولكنها جتري خلفه  فيعتقد 

لها من معاين جميلة ولكنها  ملا  الورده  اأنها تريد  لتو�شحله 

بتقدمي  الولد  فيقوم  للورده  تقدميه  اأ�شلوب  من  خافت 

 الورده مره اأخرى باأ�شلوب رقيق فتقبلها منه. 

اأحمد عبد الفتاح:

معيد بكلية الفنون اجلميلة جامعة جنوب الوادي ق�شم ت�شوير .

�شارك يف العديد من املعار�س :

معر�س اأ�شود واأبي�س مع الفنان الفرن�شي )م�شيو روجيه دال( بالأق�شر.

 �شارك يف العديد من الور�س الفنية . 

  DVD               2013          مدة العر�س 2.55 ق 

 اإنتاج �شخ�شي  

 اأحمد عبد الفتاح  )عمل اأول( 

 اأحمد عبد الفتاح  

 - 

 حممد جمال – حممود نوار  

 - 

 اأحمد عبد الفتاح 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حتريك               :

 Just Engaged 

مفاتيح  جميع  ميتلك  �شاب  عن  الفيلم  اأحداث  تدور 

وقلب  عقل  اإىل  الو�شول  ميتلك  ل  ولكنه  املهجور  املنزل 

حمب  وهو  والإطالع  القراءة  تهوى  التي  حبيبته 

ليجد  حماولته  وتف�شل  الطرق  بكل  يحاول  للمال 

 العلم والثقافة احلل الوحيد لكل م�شاكلة . 

من�شور ال�شريف:

مدر�س بق�شم الر�شوم املتحركة بكلية الفنون .

اأخرج 14 عمل ر�شوم متحركة و Stopmotion منها املاي�شرتو – ملكة جمال 

ال�شالحف – فرفو�شه اأراجوز يف مدينة النحا�س – �شحر الكتاب – خيط وتر – ال�شجان 

101 مفاتيح .

ح�شل على العديد من اجلوائز املحلية والدولية منها :

جائزة اأح�شن فيلم جتريبي – مهرجان باتومي جورجيا 2012 .

جائزة الإبداع التجريبي واأح�شن ت�شميم امللتقى العربي للر�شوم املتحركة.

 اجلائزة الربونزية – مهرجان القاهرة ل�شينما الطفل اأعوام 2006 - 2012. 

  DVD              2013         مدة العر�س 9.50 ق 

 املركز القومي لل�شينما  

 من�شور ال�شريف 

 اأحمد عبد الرحيم  

 من�شور ال�شريف 

 اأحمد �شيد  

 مواأ�شالم غالب – اأحمد بارتون 

 اأحمد عبد املنعم  

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حتريك                :

مفاتيح



116117

يحكي الفيلم ق�شة بنت حتاول اأن ت�شطاد ال�شمكة ال�شقية 

ويحدث بينهم مغامرات ول ت�شتطيع البنت اأ�شطياد 

 ال�شمكة ل�شقاوتها. 

ن�شرين عبد احلليم :

بكالوريو�س ومتهيدي ماج�شتري املعهد العايل لل�شينما باأكادميية الفنون ق�شم اإخراج .

قامت باإخراج 4 اأفالم :

)حلم – �شرخة اإن�شان( وح�شل على جائزة  اأح�شن فيلم يف امللتقى الثالث لأفالم 

الر�شوم املتحركة )رق�شة القمر – ال�شمكة املجنونه( 

�شاركت يف العديد من املهرجانات الدولية واملحلية منها :

املهرجان القومي 11 ، 16 ، 17 لل�شينما امل�شرية .

�شهادة تقدير من مهرجان املغرب الدويل 2010-مهرجان القاهرة الدويل ل�شينما 

الأطفال 2010-�شالون ال�شباب 2011 - مهرجان الفر�شان بكلية الفنون اجلميلة 2010 - 

 مهرجان اأفالم التحريك لل�شباب 2013.    

  DVD             2013           مدة العر�س 2.30 ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 ن�شرين عبد احلليم 

 �شن�شرين عبد احلليم  

 ن�شرين عبد احلليم  

 ن�شرين عبد احلليم  

 - 

 ن�شرين عبد احلليم 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حتريك               :

 Crazy fish

اأحالم طفلة جاهله » بائعة ورد«   بالتعليم والثقافة 

اإىل  الو�شول للعاملية عن طريق الكمبيوتر وا�شتعرا�س 

 اإمكانياته. 

دعاء حممد اأحمد �شلبي:

حا�شلة على بكالوريو�س فنون جميلة – ق�شم جرافيك – ر�شوم متحركة .

ا�شرتكت يف اأعمال كثرية ر�شوم متحركة واأخرجت الأعمال الآتية:

ب�شمه اآخر �شقاوه -اأغنية )مرحبًا مع الكمبيوتر(-فيلم )اإيد واحده(-فيلم )اأحالم 

 بريئه(-اأغنية )حالوة القلوب(-فيلم )علمني(. 

  DVD              2012                      مدة العر�س 11ق

 اإحتاد الإذاعة والتليفزيون ) قطاع الإنتاج ( 

 دعاء حممد اأحمد �شلبي 

 دعاء حممد اأحمد �شلبي 

 دعاء حممد اأحمد �شلبي 

 حممد فايز  

 حممد فهمي عبد احلميد 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

حتريك               :

علمني



118119

بدًل من العي�س يف �شالم يف تاأمل الطبيعة واملحافظة 

على البيئة املحيطة قرر البع�س العمل على اإيذاء وقتل 

احليوانات وذلك لي�س لتوازنه الطبيعية )ا�شتخدام 

 غذائي( ولكن ل�شتخدامهم يف الأزياء . 

�شارة نبيل حممد حافظ:

حا�شلة على بكالوريو�س الرتبية النوعية ق�شم فنون.

حا�شلة على بكالوريو�س املعهد العايل لل�شينما ق�شم ر�شوم املتحركة.

 الفيلم حائز على جائزة املركز الثاين مبركز الهناجر بالأوبرا امل�شرية واملركز الثاين 

يف بلد )�شوفاكيا(.

 �شاركت يف العديد من الور�س الفنية منذ 2008 وقبلها. 

  DVD              2013          مدة العر�س 3.24 ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 �شارة نبيل حممد حافظ   )عمل ثان( 

 �شارة نبيل حممد  

 - 

 �شارة نبيل حممد  

 خمتارات مو�شيقية 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

اأ�شدقاء حتى املوت

كان هناك فالح و�شديقه احلمار يعمالن بجد يوميا ليال و 

نهارا  حتي جاء يوم و ناموا نوما عميقا و حلم كل منهما مبا 

يتمناه و عندما ا�شتيقظوا بدل من اأن يعملوا حتي ميتلكوا 

ما يتمنواه ، ذهبوا لل�شرقة و هذا ما اوقعهم يف م�شاكل مع 

.  اهل القرية 

رحاب علي عبد احلليم :

خريجة املعهد العايل لل�شينما ق�شم ر�شوم متحركة لعام 2013.

خمرجة فيلم جزرة و توكتوك و فيلم خليك يف حالك .

ح�شل فيلم جزرة و توكتوك علي جائزة مبهرجان املن�شورة الثاين لالأفالم الق�شرية 

 دورة �شعد الدين وهبة.

  DVD               2013         مدة العر�س 4.23ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 رحاب علي عبد احلليم )عمل اول( 

 رحاب علي  

 عمرو علي  

 اأمنية د�شوقي  

 نا�شر �شعبان 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

جزرة وتوكتوك



118119

يتكلم عن اخلالفات وامل�شاكل الأ�شرية وتاأثريها على 

حياة الطفل خا�شة اأن الطفل غري خمري يف اأختيار عائلته 

 والبيئة املحيطه به. 

�شارة نبيل حممد حافظ:

حا�شلة على بكالوريو�س الرتبية النوعية ق�شم فنون.

حا�شلة على بكالوريو�س املعهد العايل لل�شينما ق�شم ر�شوم املتحركة.

 الفيلم حائز على جائزة املركز الثاين مبركز الهناجر بالأوبرا امل�شرية واملركز الثاين 

يف بلد )�شوفاكيا(.

 �شاركت يف العديد من الور�س الفنية منذ 2008 وقبلها. 

  DVD             2012          مدة العر�س 2.15 ق 

 املعهد العايل لل�شينما 

)عمل اأول(   �شارة نبيل حممد   

 �شارة نبيل حممد  

 - 

 �شارة نبيل حممد  

 خمتارات مو�شيقية 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

يوم �شعيد لالآخرين

اأفعالك تدور لتوؤثر يف الآخرين واحدًا تلو الآخر لرتجع 

 اإليك يف النهاية 

اأحمد عادل عبد احلميد:

خريج املعهد العايل لل�شينما لعام 2012.

 يعترب فيلم »بتنجان » ثاين اأفالمه بعد فيلم تفاح. 

  DVD              2012          مدة العر�س 2.16 ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 اأحمد عادل عبد احلميد  )عمل ثان( 

 - 

 - 

 - 

 يو�شف الإمام 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

بتنجان



120121

تدور الأحداث حول حماولة بطل الفيلم اإ�شرتجاع زوجته 

في�شنع  ثمالته  نتيجة  ال�شيارة  قيادته  اأثناء  فقدها  التي 

بالفعل  وينجح  احلياة  منه  حماوًل  ال�شمع  من  متثال  لها 

اأن ال�شمع غري قادر على  ولكن مع توايل الأحداث يكت�شف 

الإ�شتمرار وين�شهر على حرارة اجلو فيحتفظ بزوجته يف 

يف  احلاجز  كان  املوت  اأن  فيجد  اأقل  حرارته  درجة  جهاز 

 املره الأوىل بينهم ويف املره الثانية اجلهاز املربد. 

ماريو ممدوح تامر:

تخرج من املعهد العايل لل�شينما بعد اأن اأكمل درا�شته بكلية الرتبية الفنية.

عمل كم�شمم ل�شخ�شيات الر�شوم املتحركة واجلرافيك لدى �شركات .

قام بت�شميم العديد من اأغلفة الكتب.

كان له دور اأ�شا�شي يف تطوير نظم تدري�س الر�شوم املتحركة مبعهد )قيثاره( .

هو الآن القائم على اإدارة ق�شم الر�شوم املتحركة با�شتوديوهات )اأيكون( اأنتج فيلمان 

هما )َمَنِفله( و )برواز( .

ح�شل فيلم )برواز( على جائزة مهرجان املن�شورة ال�شينمائي لالأفالم الق�شرية كما 

ح�شل اأي�شًا على املركز الثاين مبهرجان الأفالم الق�شرية يف دولة �شلوفاكيا. 

 

  DVD             2013         مدة العر�س 6.23 ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 ماريو ممدوح تامر  )عمل اأول( 

 ماريو ممدوح تامر  

 - 

 معتز ال�شحري  

 رميون فايق 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

 برواز

ُيظهر الفيلم معاناة وم�شاعر فتاة لتعر�شها للتحر�س 

الدائم ، وكيف ت�شعر نحو هوؤلء املتحر�شني، ثم ما قررته 

من تعامل مع من يرتب�شوا بها ، لعلهم يفهمون ، ويتوقفوا 

 عن حتر�شهم . 

ندى مهيب :

تخرجت من اأكادميية الفنون - املعهد العاىل لل�شينما – ق�شم الر�شوم املتحركة . 

حفيدة الفنان » على مهيب » رائد الر�شوم املتحركة امل�شرية . 

اأخرجت ثالثة اأفالم ، فيلم » خرب�س« هو ثانى اأعمالها وميثل م�شروع ال�شنة الرابعة 

باملعهد. 

  DVD            2013        مدة العر�س 3.18 ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 ندى علي مهيب  )عمل ثان( 

 - 

 - 

 ندى مهيب  

 - 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

خرب�س



120121

فرخة ولكن  يحكي الفيلم ق�شة فرخة تقع �شحية 

للتحر�س اجلن�شي يف املجتمع امل�شري.

حممود حميده – اأحمد ثابت – اإ�شالم مظهر :

 تخرجوا من املعهد العايل لل�شينما عام 2013.

  

  DVD            2013           مدة العر�س 9:24 ق 

 املعهد العايل لل�شينما  

 حممود حميده – اأحمد ثابت – اإ�شالم مظهر  

 - 

 - 

 ممحمود حميده – اأحمد ثابت – اإ�شالم مظهر  

 خمتارات 

تاريخ الإنتاج     :

اإنتــــــــــــــاج         :

اإخـــــــــراج          :

�شيناريــــو           :

ت�شويـــــــر           :

مونتــــــــاج           :

مو�شيقــــــى         :

فرخة ولكن



122123

متثال جوائز م�شابقة لأفالم الروائية الطويلة

ت�شميم وتنفيذ: م�شنع �شكرى للميداليات والأعالم



123

املت�شابقون فى الأفالم الروائية الطويلة



124125

خمرجو اأفالم امل�شابقة                      

فر�س وغطااأحمد عبد اهلل 

حلم عزيز – �شمري اأبو النيل عمرو عرفه 

حفلة منت�شف الليل حممود كامل 

فرباير الأ�شود حممد اأمني 

عبده موته اإ�شماعيل فاروق 

تتح – حالوة روح – تيتة رهيبة �شامح عبد العزيز 

احلرامي والعبيط حممد م�شطفى 

�شاعة ون�س وائل اإح�شان 

باب �شرقي اأحمد عاطف 

بعد املوقعه ي�شري ن�شر اهلل 

فتاه امل�شنع حممد خان

غ�س الزوجيةاأحمد البدري 

مراتي وزوجتي معتز التوين 



124125

الإخراج )العمل الأول(

قلب الأ�شد كرمي ال�شبكي 

فيال 69 اأينت اأمني 

اخلروج للنهار هالة لطفي 

ع�شم ماجي مرجان 

هاتويل راجلحممد �شاكر 

علي جثتي حممد بكري

اأ�شرار عائلية هاين فوزي 

م�شور قتيل كرمي العدل 

الإخراج )العمل الثاين(



126127

 كتاب ال�شيناريو واحلوار                      

فر�س وغطا – احلرامي والعبيط – �شاعة ون�س اأحمد عبد اهلل ال�شيد 

حلم عزيز نادر �شالح الدين 

حفلة منت�شف الليل حممد عبد اخلالق 

فرباير الأ�شود حممد اأمني 

عبده موته حممد �شمري مربوك 

تتح �شامح �شر اخلتم – حممد نبوي 

قلب الأ�شد ح�شام مو�شى غطا�س 

فيال 69 حممد احلاج – حممود عزت 

باب �شرقي اأحمد عاطف – الأخوين مل�س 

اخلروج للنهار هالة لطفي 

ع�شم ماجي مرجان 

هاتويل راجل كرمي فهمي 

م�شور قتيل عمرو �شالمة 

بعد املوقعة عمرو �شامه – ي�شري ن�شر اهلل

على جثتي تامر اإبراهيم 

اأ�شرار عائلية حممد عبد القادر 

حالوة روح علي اجلندي 

�شمري اأبو النيل اأمين بهجت قمر 

فتاة امل�شنع و�شام �شليمان 

غ�س الزوجية – مراتي وزوجتيلوؤي ال�شيد

تيتة رهيبة يو�شف معاطي 



126127

مديرو الت�شوير                                   

فر�س وغطا طارق حنفي 

حلم عزيز وائل دروي�س 

حفلة منت�شف الليل – تتح �شادي علي 

فرباير الأ�شود – عبده موته حممد �شفيق 

احلرامي والعبيط – �شاعة ون�س �شامح �شليم 

قلب الأ�شد حممد عزمي 

فيال 69 ح�شام �شاهني 

باب �شرقي ح�شام حبيب 

اخلروج للنهار حممود لطفي 

ع�شم روؤوف عبد العزيز 

هاتويل راجل – مراتي وزوجتي نزار �شاكر 

م�شور قتيل مو�شى عبد ال�شالم 

بعد املوقعة �شمري بهزان 

علي جثتياأحمد جرب 

اأ�شرار عائلية عمرو فاروق 

حالوه روح – غ�س الزوجية جالل الذكي 

�شمري اأبو النيل حم�شن اأحمد 

فتاة امل�شنع حممد لطفي

تيتة رهيبةمازن املتجول 



128129

مهند�شو الديكور                             

فر�س وغطا نيهال فاروق 

حلم عزيز اأحمد �شليمان 

حفلة منت�شف الليل امين فتحي 

فرباير الأ�شود �شامح اخلويل 

عبده موته – قلب الأ�شد تامر فريد 

تتح عا�شم اخل�شريي 

احلرامي والعبيط – م�شور قتيلحمدي عبد الرحمن 

�شاعة ون�شف علي ح�شام 

فيال 69 �شهريه منري 

باب �شرقي اأحمد عاطف 

اخلروج للنهار �شهريه نا�شف 

هاتويل راجل اأحمد �شاكر 

بعد املوقعة حممد عطية 

علي جثتي رامي دراج 

اأ�شرار عائلية رم�شي�س �شليم 

�شامر اجلمال
حالوة روح – �شمري اأبو النيل– 

غ�س الزوجية – مراتي وزوجتي 

فتاة امل�شنعاأحمد عبا�س 

تيته رهيبةا�شالم يو�شف
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ال�شوت

فر�س وغطا اأحمد م�شطفى 

حلم عزيز – فرباير الأ�شوداأحمد �شليمان 

حفلة منت�شف الليل – م�شور قتيلاأحمد �شمري 

عبده موته اإ�شالم جوده 

اأحمد جابر 
تتح – احلرامي والعبيط – �شاعة ون�س-ع�شم – 

تيتة رهيبة–فتاة امل�شنع

فيال 69 – اخلروج للنهار عبد الرحمن حممود 

باب �شرقي علي ال�شعيد 

هاتويل راجل حممد فوزي 

بعد املوقعة اإبراهيم د�شوقي 

على جثتي جمعة عبد اللطيف 

اأ�شرار عائلية عبد العزيز عماره 

�شمري اأبو النيل طارق علو�شي

غ�س الزوجية – مراتي وزوجتيحممد ح�شيب
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فر�س وغطا حممود حمدي 

حلم عزيز حممود طلعت 

حفلة منت�شف الليل – بعد املوقعة تامر كروان 

عمرو اإ�شماعيل 
فرباير الأ�شود – احلرامي والعبيط –

 غ�س الزوجية – مراتي وزوجتي

عبده موته – قلب الأ�شد عمرو عا�شم 

تتح �شريف الو�شيمي-  �شادي حم�شن

�شاعة ون�س يا�شر عبد الرحمن 

فيال 69�شمري نبيل ن�شر 

باب �شرقي – حالوة روح خالد داغر 

ع�شم خالد الكمار - اأحمد م�شطفى

هاتويل راجل م�شطفى احللواين 

م�شور قتيل هاين عادل 

على جثتي اأمري هداية 

اأ�شرار عائلية راجح داوود

�شمري اأبو النيل حممود طلعت 

فتاة امل�شنعجورج كازازيان

تيتة رهيبةحممد نزيه

مو�شيقى
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فر�س وغطا �شركة فيلم كلينك و�شركة م�شروع 

حلم عزيز – حفلة منت�شف الليل–فرباير الأ�شودال�شركة العربية لالإنتاج والتوزيع ال�شينمائي 

ال�شبكي فيديو فيلم 
عبده موته-تتح–احلرامي والعبيط–

�شاعة ون�شف–قلب الأ�شد 

فيال 69 فيلم كلنيك-اأفالم ميديل وي�شت

باب �شرقي اإيجيبت فيلم 

اخلروج للنهار ح�شالة فيلم 

ع�شمفيلم كلينك

هاتويل راجل ميدنايت �شن لالإنتاج الفني 

م�شور قتيل – بعد املوقعة نيو�شن�شري لالإنتاج الفني 

نيو�شن�شري لالإنتاج الفني – 

�شادوز لالإنتاج الفني والتوزيع
على جثتي

اأ�شرار عائلية �شركة الأمل لالإنتاج الفني 

حالوة روح- �شمري اأبو النيل ال�شبكي لالإنتاج ال�شينمائي 

داي درمي لالإنتاج الفني 

الخوة املتحدين لل�شينما 

فتاة امل�شنع -غ�س الزوجية - 

مراتي وزوجتي - تيتة رهيبة 

�شركات الإنتاج
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فر�س وغطا ه�شام �شقر 

معتز الكاتب 
حلم عزيز - �شمري ابو النيل- غ�س الزوجية-

مراتي وزوجتي 

حفلة منت�شف الليل - فرباير ال�شود مها ر�شدي 

عبده موته - احلرامي والعبيط - قلب ال�شد عمرو عا�شم 

تتح اأحمد �شحم 

اخلروج للنهار هبة عثمان 

ع�شم اأحمد عبد اهلل ال�شيد – ه�شام �شقر

هاتويل راجل وائل فرج 

م�شور قتيل �شالفة نور الدين 

بعد املوقعة مني ربيع 

على جثتي اأحمد حافظ 

ا�شرار عائلية دعاء فتحي 

حالوة روح�شريف عابدين 

فتاة امل�شنعدينا فاروق 

تيتة رهيبة �شريف عايق

املونتريون
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مدة العر�سمتثيلمو�شيقي�شوتديكور مونتاجت�شوير�شيناريو وحواراإخراج�شركة الإنتاجا�شم الفيلم م

88 قاآ�شر ي�س – عمرو عابد – لطيفة فهمي – حممد ممدوححممود حمدياأحمد م�شطفينيهال فاروق ه�شام �شقر طارق حفنياأحمد عبد اهلل ال�شيداأحمد عبد اهلل فيلم كلينيك و�شركة م�شروعفر�س وغطا 1

حلم عزيز2
ال�شركة العربية لالنتاج 

والتوزيع ال�شينمائي
82 قاأحمد عز – مى ك�شاب – �شالح عبد اهلل  - حممد اإمام  - �شريف منري – �شادي خلف – مرييت – منة �شلبيحممود طلعت اأحمد �شليمان اأحمد �شليمان معتز الكاتب وائل دروي�سنادر �شالح الدين عمرو عرفة 

حفلة منت�شف الليل 3
ال�شركة العربية لالنتاج 

والتوزيع ال�شينمائي 
85 قرانيا يو�شف – اأحمد وفيق – اإدوارد  - حنان مطاوع  - رامي وحيد – عبري �شربي – درة – عمرح�شن يو�شفتامر كروان اأحمد �شمري اأمين فتحي مها ر�شدي�شادي عليحممد عبد اخلالق حممود كامل 

فرباير ال�شود 4
ال�شركة العربية لالنتاج 

والتوزيع ال�شينمائي
105 قخالد �شالح – طارق عبد العزيز – ميار الغيطي – األفت اإمام  - اأمل رزق – اإدوارد – اأحمد زاهرعمرو ا�شماعيل اأحمد �شليمان �شامح اخلويل مها ر�شدي حممد �شفيقحممد اأمنيحممد اأمني 

100 قحممد رم�شان – حورية فرغلي – دينا – �شيد رجب – بدرية طلبه – كمال جمدي – رحاب اجلملعمرو عا�شم اإ�شالم جودهتامر فايد عمرو عا�شم حممد �شفيق حممد �شمري مربوك اإ�شماعيل فاروق ال�شبكي فيديو فيلمعبده موته5

اأحمد �شحم �شادي علي �شامح �شر اخلتم – حممد نبوي �شامح عبد العزيز ال�شبكي فيديو فيلم تتح6
عا�شم 

اخل�شريي
اأحمد جابر 

�شريف الو�شيمي 

حم�شن – �شادي 
110 ق حممد �شعد – دوللي �شاهني  - �شمري غامن – هيامت – عمر متويل – �شيد رجب – نبيل عي�شي – �شامح مغاوري  

عمرو عا�شم �شامح �شليم اأحمد عبد اهللحممد م�شطفي ال�شبكي فيديو فيلم احلرامي والعبيط 7
حمدي عبد 

الرحمن
عمرو اإ�شماعيل اأحمد جابر 

خالد �شالح  - خالد ال�شاوي – روبي – عايدة عبد العزيز – �شياء املريغني – �شيد رجب – جمدي بدر – 

حممد فريد – حممد درديري – علي حمدي   
110 ق

يا�شر عبد الرحمناأحمد جابر على ح�شام �شريف عابدين �شامح �شليم اأحمد عبد اهلل وائل اإح�شان ال�شبكي فيديو فيلم �شاعة ون�س 8
فتحي عبد الوهاب – حممد رم�شان – كرمي عبد العزيز – اإياد ن�شار  – هاله فاخر –اأحمد الفي�شاوي – 

اأحمد ال�شعدين – اأحمد عزمي – ي�شرا اللوزي – اأينت عامر – �شمية اخل�شاب – حممد اإمام – عمرو متويل
105 ق 

ال�شبكي فيديو فيلم قلب ال�شد 9
كرمي ال�شبكي 

)عمل اول(
عمرو عا�شم ـــتامر فريد عمرو عا�شم حممد عزمي ح�شام مو�شي غطا�س 

حممد رم�شان  - ح�شن ح�شني – حورية فرغلي – حم�شن من�شور – �شبحي فوزي – �شربي عبد املنعم –

 حممد متويل – ماهر ع�شام
105 ق 

فيال 1069
فيلم كلينيك – افالم ميدل 

وي�شت

اأينت اأمني 

)عمل اول (
�شهرية منري عماد ماهر ح�شام �شاهني حممد احلاج– حممود عزت

عبد الرحمن 

حممود
114 قخالد اأبو النجا – لبلبة – اأروى جودة – هبة ي�شري – عمر الغندور�شمري نبيل ن�شر

اأحمد عاطفحممد ال�شامي ح�شام حبيباأحمد عاطف – الخوين مل�ساأحمد عاطفايجيبت فيلم باب �شرقي 11
على ال�شعيد

77 قاأحمد مل�س – حممد مل�س – لويز عبد الكرمي – فرحان مطر – ناتايل مطر – م�شطفى يو�شفخالد داغر

ح�شالة فيلم اخلروج للنهار 12
هالة لطفي 

) عمل اأول (
�شهرية نا�شف هبة عثمان حممود لطفي هالة لطفي 

عبد الرحمن 

حممود 
96 ق دنيا ماهر – �شلمى النجار – اأحمد لطفي – دعاء ُعريقاتـــ

بيان بالأفالم الروائية املتقدمة مل�شابقة املهرجان القومي الثامن ع�شر لل�شينما امل�شرية 
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88 قاآ�شر ي�س – عمرو عابد – لطيفة فهمي – حممد ممدوححممود حمدياأحمد م�شطفينيهال فاروق ه�شام �شقر طارق حفنياأحمد عبد اهلل ال�شيداأحمد عبد اهلل فيلم كلينيك و�شركة م�شروعفر�س وغطا 1

حلم عزيز2
ال�شركة العربية لالنتاج 

والتوزيع ال�شينمائي
82 قاأحمد عز – مى ك�شاب – �شالح عبد اهلل  - حممد اإمام  - �شريف منري – �شادي خلف – مرييت – منة �شلبيحممود طلعت اأحمد �شليمان اأحمد �شليمان معتز الكاتب وائل دروي�سنادر �شالح الدين عمرو عرفة 

حفلة منت�شف الليل 3
ال�شركة العربية لالنتاج 

والتوزيع ال�شينمائي 
85 قرانيا يو�شف – اأحمد وفيق – اإدوارد  - حنان مطاوع  - رامي وحيد – عبري �شربي – درة – عمرح�شن يو�شفتامر كروان اأحمد �شمري اأمين فتحي مها ر�شدي�شادي عليحممد عبد اخلالق حممود كامل 

فرباير ال�شود 4
ال�شركة العربية لالنتاج 

والتوزيع ال�شينمائي
105 قخالد �شالح – طارق عبد العزيز – ميار الغيطي – األفت اإمام  - اأمل رزق – اإدوارد – اأحمد زاهرعمرو ا�شماعيل اأحمد �شليمان �شامح اخلويل مها ر�شدي حممد �شفيقحممد اأمنيحممد اأمني 

100 قحممد رم�شان – حورية فرغلي – دينا – �شيد رجب – بدرية طلبه – كمال جمدي – رحاب اجلملعمرو عا�شم اإ�شالم جودهتامر فايد عمرو عا�شم حممد �شفيق حممد �شمري مربوك اإ�شماعيل فاروق ال�شبكي فيديو فيلمعبده موته5

اأحمد �شحم �شادي علي �شامح �شر اخلتم – حممد نبوي �شامح عبد العزيز ال�شبكي فيديو فيلم تتح6
عا�شم 

اخل�شريي
اأحمد جابر 

�شريف الو�شيمي 

حم�شن – �شادي 
110 ق حممد �شعد – دوللي �شاهني  - �شمري غامن – هيامت – عمر متويل – �شيد رجب – نبيل عي�شي – �شامح مغاوري  

عمرو عا�شم �شامح �شليم اأحمد عبد اهللحممد م�شطفي ال�شبكي فيديو فيلم احلرامي والعبيط 7
حمدي عبد 

الرحمن
عمرو اإ�شماعيل اأحمد جابر 

خالد �شالح  - خالد ال�شاوي – روبي – عايدة عبد العزيز – �شياء املريغني – �شيد رجب – جمدي بدر – 

حممد فريد – حممد درديري – علي حمدي   
110 ق

يا�شر عبد الرحمناأحمد جابر على ح�شام �شريف عابدين �شامح �شليم اأحمد عبد اهلل وائل اإح�شان ال�شبكي فيديو فيلم �شاعة ون�س 8
فتحي عبد الوهاب – حممد رم�شان – كرمي عبد العزيز – اإياد ن�شار  – هاله فاخر –اأحمد الفي�شاوي – 

اأحمد ال�شعدين – اأحمد عزمي – ي�شرا اللوزي – اأينت عامر – �شمية اخل�شاب – حممد اإمام – عمرو متويل
105 ق 

ال�شبكي فيديو فيلم قلب ال�شد 9
كرمي ال�شبكي 

)عمل اول(
عمرو عا�شم ـــتامر فريد عمرو عا�شم حممد عزمي ح�شام مو�شي غطا�س 

حممد رم�شان  - ح�شن ح�شني – حورية فرغلي – حم�شن من�شور – �شبحي فوزي – �شربي عبد املنعم –

 حممد متويل – ماهر ع�شام
105 ق 

فيال 1069
فيلم كلينيك – افالم ميدل 

وي�شت

اأينت اأمني 

)عمل اول (
�شهرية منري عماد ماهر ح�شام �شاهني حممد احلاج– حممود عزت

عبد الرحمن 

حممود
114 قخالد اأبو النجا – لبلبة – اأروى جودة – هبة ي�شري – عمر الغندور�شمري نبيل ن�شر

اأحمد عاطفحممد ال�شامي ح�شام حبيباأحمد عاطف – الخوين مل�ساأحمد عاطفايجيبت فيلم باب �شرقي 11
على ال�شعيد

77 قاأحمد مل�س – حممد مل�س – لويز عبد الكرمي – فرحان مطر – ناتايل مطر – م�شطفى يو�شفخالد داغر

ح�شالة فيلم اخلروج للنهار 12
هالة لطفي 

) عمل اأول (
�شهرية نا�شف هبة عثمان حممود لطفي هالة لطفي 

عبد الرحمن 

حممود 
96 ق دنيا ماهر – �شلمى النجار – اأحمد لطفي – دعاء ُعريقاتـــ
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فيلم كلينيكع�شم 13
ماجي مرجان 

)عمل اول(
ماجي مرجان 

روؤوف عبد 

العزيز

اأحمد عبد اهلل 

ال�شيد – ه�شام 

�شقر

اأحمد جابر 
خالد الكمار – 

احمد م�شطفي
90 قحممد خان – �شلوي حممد على – حممود اللوزي – �شلمي �شامل

ميدنايت �شن لالإنتاج الفنيهاتويل راجل 14
حممد �شاكر خ�شري 

)عمل اول (
م�شطفي احللواين حممد فوزياأحمد �شاكر وائل فرجنزار �شاكر كرمي فهمي 

مرييت – �شريف رمزي – كرمي فهمي – اإميي �شمري غامن – ي�شرا اللوزي – اأحمد راتب – عزت اأبو عوف – 

رجاء اجلداوي – دينا – �شمري غامن )�شيف �شريف( – �شريين )�شيف �شرف( – نيكول �شابا )�شيف �شرف(– 

كرمي حممود عبد العزيز

105 ق 

نيو�شين�شري لالنتاج الفنيم�شور قتيل 15
كرمي العدل 

)عمل ثان(
عمرو �شالمة

مو�شي عبد 

ال�شالم
�شالفة نور الدين 

حمدي عبد 

الرحمن 
95 ق اإياد ن�شار – دره – اأحمد فهمي – حورية فرغليهاين عادل اأحمد �شمري 

126 قمنه �شلبي – با�شم �شمره – �شلوى حممد علي – ناهد ال�شباعي – فرح – نعيم عبده – �شلمى الديبتامر كرواين اإبراهيم د�شوقي حممد عطية مني ربيع �شمري بهزان عمر �شامه – ي�شري ن�شر اهللي�شري ن�شر اهلل نيو�شن�شريي لالنتاج الفني بعد املوقعة 16

علي جثتي 17
نيو�شن�شري لالإنتاج الفني – 

�شادوز لالنتاج الفني والتوزيع

حممد بكري 

)عمل اول(
رامي دراج اأحمد حافظاأحمد جربتامر اإبراهيم

جمعة عبد 

اللطيف
109 قاأحمد حلمي – غادة عادل – خالد اأبو النجا – ح�شن ح�شني – اإدوارد – �شامي مغاورياأمري هداية 

�شركة المل لالنتاج ال�شينمائي اأ�شرار عائلية 18
هاين فوزي 

)عمل اول(
106 قحممد مهران – �شلوى حممد علي – ب�شنت �شوقي – عماد الراهب – اأحمد عبد الوهاب راجح داوودعبد العزيز عمارة رم�شي�س �شليم دعاء فتحيعمرو فاروقحممد عبد القادر 

100 قهيفاء وهبي – حممد لطفي – با�شم �شمره – �شالح عبد اهلل – اأحالم اجلريتلي – اأحمد فتحي – جنوي فوؤادخالد داغر –�شامر اجلمال �شريف عابدين جالل الذكي على اجلندي �شامح عبد العزيز ال�شبكي لالنتاج ال�شينمائي حالوة روح 19

حممود طلعت طارق علو�س �شامر اجلمال معتز الكاتب حم�شن اأحمد امين بهجت قمر عمرو عرفة ال�شبكي لالنتاج ال�شينملئي �شمري ابو النيل 20
اأحمد مكي – حممد لطفي – نيكول �شابا – ح�شني الإمام – يو�شف عيد – دينا ال�شربيني – عالء مر�شي – 

عفاف ر�شاد – عبد اهلل م�شرف- اإدوارد – منه �شلبي
107 ق 

90 ق يا�شمني رئي�س – هاين عادل – �شلوى خطاب – �شلوى حممد علي – ابتهال ال�شريطي – لنا م�شتاقجورج كازازياناأحمد جابراأحمد عبا�سدينا فاروق حممد لطفي و�شام �شليمان حممد خان داي درمي لالنتاج الفني فتاة امل�شنع 21

�شامر اجلمال معتز الكاتب جالل زكيلوؤي ال�شيد اأحمد البدري الخوة املتحدين لل�شينما غ�س الزوجية 22
حممد عبد 

احل�شيب
عمرو ا�شماعيل 

رامز جالل  - اإميي �شمري غامن – ح�شن ح�شني – اإداورد- مها اأبو عوف – يو�شف فوزي – رجاء اجلداوي –

 مى القا�شي – جيهان اأنور – �شمري جابر 
106 ق 

حممد نزيه اأحمد جابر ا�شالم يو�شف �شريف عايق مازن املتجول يو�شف معاطي �شامح عبد العزيزالخوة املتحدين لل�شينما تيتة رهيبة 23
حممد هنيدي – �شميحة اأيوب – اأميي �شمري غامن – با�شم �شمرة – حممد فراج – عبد الرحمن اأبو زهرة – 

خالد �شرحان – فايق عزب – دويل �شاهني – عمر ال�شعيد 
100 ق 

90 ق رامز جالل – �شرين عادل – ح�شن ح�شني – رجاء اجلداوي  واآخرونعمرو ا�شماعيل حممد ح�شيب �شامر اجلمال معتز الكاتب نزار �شاكر لوؤي ال�شيد معتز التوين الخوة املتحدين لل�شينما مراتي وزوجتي 24



136137

مدة العر�سمتثيلمو�شيقي�شوتديكور مونتاجت�شوير�شيناريو وحواراإخراج�شركة الإنتاجا�شم الفيلم م

فيلم كلينيكع�شم 13
ماجي مرجان 

)عمل اول(
ماجي مرجان 

روؤوف عبد 

العزيز

اأحمد عبد اهلل 

ال�شيد – ه�شام 

�شقر

اأحمد جابر 
خالد الكمار – 

احمد م�شطفي
90 قحممد خان – �شلوي حممد على – حممود اللوزي – �شلمي �شامل

ميدنايت �شن لالإنتاج الفنيهاتويل راجل 14
حممد �شاكر خ�شري 

)عمل اول (
م�شطفي احللواين حممد فوزياأحمد �شاكر وائل فرجنزار �شاكر كرمي فهمي 

مرييت – �شريف رمزي – كرمي فهمي – اإميي �شمري غامن – ي�شرا اللوزي – اأحمد راتب – عزت اأبو عوف – 

رجاء اجلداوي – دينا – �شمري غامن )�شيف �شريف( – �شريين )�شيف �شرف( – نيكول �شابا )�شيف �شرف(– 

كرمي حممود عبد العزيز

105 ق 

نيو�شين�شري لالنتاج الفنيم�شور قتيل 15
كرمي العدل 

)عمل ثان(
عمرو �شالمة

مو�شي عبد 

ال�شالم
�شالفة نور الدين 

حمدي عبد 

الرحمن 
95 ق اإياد ن�شار – دره – اأحمد فهمي – حورية فرغليهاين عادل اأحمد �شمري 

126 قمنه �شلبي – با�شم �شمره – �شلوى حممد علي – ناهد ال�شباعي – فرح – نعيم عبده – �شلمى الديبتامر كرواين اإبراهيم د�شوقي حممد عطية مني ربيع �شمري بهزان عمر �شامه – ي�شري ن�شر اهللي�شري ن�شر اهلل نيو�شن�شريي لالنتاج الفني بعد املوقعة 16

علي جثتي 17
نيو�شن�شري لالإنتاج الفني – 

�شادوز لالنتاج الفني والتوزيع

حممد بكري 

)عمل اول(
رامي دراج اأحمد حافظاأحمد جربتامر اإبراهيم

جمعة عبد 

اللطيف
109 قاأحمد حلمي – غادة عادل – خالد اأبو النجا – ح�شن ح�شني – اإدوارد – �شامي مغاورياأمري هداية 

�شركة المل لالنتاج ال�شينمائي اأ�شرار عائلية 18
هاين فوزي 

)عمل اول(
106 قحممد مهران – �شلوى حممد علي – ب�شنت �شوقي – عماد الراهب – اأحمد عبد الوهاب راجح داوودعبد العزيز عمارة رم�شي�س �شليم دعاء فتحيعمرو فاروقحممد عبد القادر 

100 قهيفاء وهبي – حممد لطفي – با�شم �شمره – �شالح عبد اهلل – اأحالم اجلريتلي – اأحمد فتحي – جنوي فوؤادخالد داغر –�شامر اجلمال �شريف عابدين جالل الذكي على اجلندي �شامح عبد العزيز ال�شبكي لالنتاج ال�شينمائي حالوة روح 19

حممود طلعت طارق علو�س �شامر اجلمال معتز الكاتب حم�شن اأحمد امين بهجت قمر عمرو عرفة ال�شبكي لالنتاج ال�شينملئي �شمري ابو النيل 20
اأحمد مكي – حممد لطفي – نيكول �شابا – ح�شني الإمام – يو�شف عيد – دينا ال�شربيني – عالء مر�شي – 

عفاف ر�شاد – عبد اهلل م�شرف- اإدوارد – منه �شلبي
107 ق 

90 ق يا�شمني رئي�س – هاين عادل – �شلوى خطاب – �شلوى حممد علي – ابتهال ال�شريطي – لنا م�شتاقجورج كازازياناأحمد جابراأحمد عبا�سدينا فاروق حممد لطفي و�شام �شليمان حممد خان داي درمي لالنتاج الفني فتاة امل�شنع 21

�شامر اجلمال معتز الكاتب جالل زكيلوؤي ال�شيد اأحمد البدري الخوة املتحدين لل�شينما غ�س الزوجية 22
حممد عبد 

احل�شيب
عمرو ا�شماعيل 

رامز جالل  - اإميي �شمري غامن – ح�شن ح�شني – اإداورد- مها اأبو عوف – يو�شف فوزي – رجاء اجلداوي –

 مى القا�شي – جيهان اأنور – �شمري جابر 
106 ق 

حممد نزيه اأحمد جابر ا�شالم يو�شف �شريف عايق مازن املتجول يو�شف معاطي �شامح عبد العزيزالخوة املتحدين لل�شينما تيتة رهيبة 23
حممد هنيدي – �شميحة اأيوب – اأميي �شمري غامن – با�شم �شمرة – حممد فراج – عبد الرحمن اأبو زهرة – 

خالد �شرحان – فايق عزب – دويل �شاهني – عمر ال�شعيد 
100 ق 

90 ق رامز جالل – �شرين عادل – ح�شن ح�شني – رجاء اجلداوي  واآخرونعمرو ا�شماعيل حممد ح�شيب �شامر اجلمال معتز الكاتب نزار �شاكر لوؤي ال�شيد معتز التوين الخوة املتحدين لل�شينما مراتي وزوجتي 24
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 بيان بالأفالم الت�شجيلية اأكرث من 15 ق

نوع الفيلماجلهة املنتجةاملدةا�شم املخرجا�شم الفيلم

DVDاإنتاج ذاتي 32 قحممد ع�شام اأبو العيننيبورتريه ... َح�َشن ال�شرق

DVDرحالة لالإنتاج والتوزيع 25قناجى اإ�شماعيلاأم اأمرية

 29قاأ�شماء اإبراهيمالكعكة احلجرية  .. ميدان التحرير
قطاع قنوات النيل املتخ�ش�شة – 

التليفزيون امل�شري
DVD

DVDاأن – كت 27 قروجينا ب�شايل�شهيد ثورة

DVDهيثم اخلمي�شى96قاأمري رم�شي�س عن يهود م�شر 

DVDاملركز القومى لل�شينما17قجمال قا�شمال�شجينى .. فار�س النهر

20ق�شاىل اأبو با�شااأونى
م�شتقل – حا�شل علي دعم وحدة ال�شينما 

امل�شتقلة باملركز القومي لل�شينما
DVD

DVDهاند ميد �شتوديوز26 قاأحمد �شوقيذات مكان

DVDاملركز القومي لل�شينما 20 قنهاد الع�شري�شد احلبل

DVDاأفالم ا�شكندرية امل�شتقلة30 قموين حممودالعيد

DVDاملركز القومي لل�شينما32 قوحيد خميمرعبده داغر
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نوع الفيلماجلهة املنتجةاملدةا�شم املخرجا�شم الفيلم

DVDاملركز القومي لل�شينما25 قطارق الزرقاينرغيف العي�س واحلرية

DVDاإنتاج م�شتقل38 قنيفني �شلبياأنا والأجنده تون�س

DVDهيئة الأمم املتحدة للمراأة17 قنيفني �شلبين�شاء من م�شر

DVDقناة اأون�شت50قاأحمد عبد العليمالهجرة اإىل اهلل

دليل ال�شحراء
عاطف �شعبان 

) العمل الأول (
DVDقناة النيل الدولية 20:25Nile TV ق

DVDاجلامعة الفرن�شية24قمايكل مراديا حمام

23H – H - MDVD قعبد الروؤوف ربيعم�شر تبكي عيدها

DVDاملعهد العايل لل�شينما22 قحممود ي�شريموود

DVD�شركة هاند ميد �شتوديوز52 ق�شالح اجلزارالبدين

DVD�شعد هنداوي ) م�شتقل (88 ق�شعد هنداويدعاء عزيزه

–
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   بيان بالأفالم الت�شجيلية حتى 15 ق

   

نوع الفيلماجلهة املنتجة املدة ا�شم املخرج ا�شم الفيلم

DVDم�شتقل – تقدمي املعهد العايل لل�شينما10 قهيثم عبد احلميدالنداهة .. اأ�شطورة م�شرية

اأمل دنقل
م�شطفي حمفوظ

) العمل الأول (
DVDاملعهد العايل لل�شينما10 ق

DVD�شركة �شمات لالنتاج 14:16قنهى املعداوىفى الليل

15 قوحيد خميمراأ�شرار الأحجار
م�شتقل – دعم وحدة ال�شينما امل�شتقلة 

باملركز القومي لل�شينما
DVD

DVDاإنتاج م�شتقل13:24قنيفني �شلبيحقيقة اإعت�شام رابعة العدوية

العي�س املر
م�شطفي ال�شايح

) العمل الأول (
8:10ZONE ARTDVD ق

DVDهيئة الأمم املتحدة للمراأة5 قنيفني �شلبي�شكوي اإيل البحر

DVDمهند دياب8 قمهند دياب حياة طاهره

DVDاملعهد العاىل لل�شينما8:30 ق�شامى حنا الدمغة

ليبيدو
يو�شف الإمام

) العمل الأول (
DVDاملعهد العاىل لل�شينما15ق

خمبوط
عمر نايف

) العمل الأول (
DVDاملعهد العاىل لل�شينما14ق

DVDالعدل جروب12قاأحمد عبد العليم القرار

القاهره من 5 ل 7
اأحمد حممد اأبو الف�شل

) العمل الأول (
DVDاملعهد العايل لل�شينما12 ق

10 قهاديه عثمان �شوت احلب وال�شالم
قناة النيل الدولية – قطاع الأخبار – 

التليفزيون امل�شري
DVD

معركة اإ�شماعيلية
اآيات علي طه

) العمل الأول (
DVDقناة النيل الدولية 14Nile TV ق

DVDاملعهد العايل لل�شينما 8 ق�شاره ُرزيقحركه
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بيان بالأفالم الروائية الق�شري

نوع الفيلماجلهة املنتجةاملدةا�شم املخرجا�شم الفيلم

 3 �شمعات
اأحمد فوؤاد

 ) العمل الأول (
DVDاأحمد فوؤاد 15:53ق

طقو�س م�شائيه
اأ�شرف حامد

) العمل الأول (
DVDاملعهد العايل لل�شينما19:46 ق

DVDاملركز القومي لل�شينما23:27 قروجينا ب�شايلجنم كبري

اإفرتا�شي
ندي ريا�س

) العمل الأول (
11 ق

�شركة م�شر العاملية ) يو�شف �شاهني و�شركاه( 

بالتعاون مع ال�شفاره الربيطانية يف القاهرة
DVD

12 قاأمين الأمرياحلب واحللم واجلنة
اأمين الأمري بالتعاون مع معهد البحر الأحمر 

للفنون ال�شينمائية
DVD

اإ�شود ملون
ح�شن البال�شي

) العمل الأول (
DVDاملعهد العايل لل�شينما27 ق

احلرامى
اأحمد ال�شيد الكيابى

)العمل الول (
DVD�شركة ايزمي للخدمات العالمية11ق

DVDعبري املفتى8:14 قعبري املفتىالع�شرة و�شنينها

DVDاأفالم م�شر العاملية12قمافى ماهربهية

DVDانتاج خا�س4قجمدى حممد كاملحوار

DVDم�شتقل + وحدة ال�شينما امل�شتقلة23قطارق احلاي�سالقرار

DVDمهند دياب7قمهند دياباأو�شة و�شالة
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نوع الفيلم اجلهة املنتجةاملدةا�شم املخرج ا�شم الفيلم

DVDم�شتقل12 قعمرو حممود بدرالفائز

DVDم�شتقل7 قاأحمد دروي�سثمانية وخم�شة ) 8:05 (

DVDمكتبة الأ�شكندريه - روفيز15 قحممد احلديدياألبان وادي النيل

DVDكلية ولزيل - روفيز11 قمي زايدبي�س عيون

DVDم�شتقل18قم�شطفى اأمينثمن زوجة 

DVDم�شتقل15.40قحممود ا�شماعيلاإىل الأبد

DVD املركز القومى لل�شينما20قتامر ال�شعدنىاإنقطاع

DVD�شركة اأفالم ال�شكندرية امل�شتقلة6قحممد حممودمدينة دنيارى

6ClimaxDVDقحممد �شعدون�شكر ولد

DVD�شركة اأفالم ال�شكندرية امل�شتقلة4قمونى حممودحلم طري

عود كربيت
حممد ممدوح

 ) العمل الأول (
DVD�شركة اأفالم ال�شكندرية امل�شتقلة 2:34 ق

DVDم�شتقل5:29 قاأحمد عبد القادرحلظة �شعف

DVDاملركز القومي لل�شينما20 قعاطف �شكريهاج�س

م�شريه
�شادي احلكيم

) العمل الأول (
10:14 ق

�شركة اأفالم م�شر العامليه ) يو�شف �شاهني 

و�شركاه (
DVD

البنت
�شند�س �شبايك

) العمل الأو ل (
5 ق

�شركة اأفالم م�شر العامليه ) يو�شف �شاهني 

و�شركاه (
DVD
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نوع الفيلم اجلهة املنتجةاملدةا�شم املخرج ا�شم الفيلم

رمادي
ان نعمه ح�شَّ

 ) العمل الأول (
DVDوزارة الثقافه15 ق

�شته
بهاء اجلمل

) العمل الأول (
DVDوزارة الثقافه18 ق

DVDاإنتاج م�شتقل3 قعمر زكرياغري متاح

DVDاإنتاج م�شتقل10 قعمر زكريانقطة �شعف

DVD�شات 207قالبري مكرمف�شتان

Plan Dاإنتاج م�شتقل10قموؤمن عبد ال�شالمDVD

DVDاملعهد الكندى العاىل 18CICقروبري عونىورد �شناعى

DVDاملعهد العاىل لل�شينما6ق�شارة ُرزيقفردة �شمال 

DVDاملعهد الكندى العاىلCIC   10قعفت ع�شاماملر�شودة

DVDاملعهد الكندى العاىل 22CICقم�شطفى يحياأَُدمَية

DVDاملعهد الكندى العاىل 4CICقلوؤى حمودةُيحكى اأن

DVDاملعهد العاىل لل�شينما8قيو�شف المام�شرعة ال�شوء

DVDمهرجان الق�شر لل�شينما الفريقية9:5قحمادة خليل خلف اهللاملوعد

جميله والوح�س
اأحمد ناجي كيوان

 ) العمل الأول (
DVDاجلامعه الفرن�شيه12 ق

DVD�شتوديو 13 بدعم من وزارة الثقافة40قعال عز الدينمربي لرجن
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  بيان باأفالم الر�شوم املتحركة

نوع الفيلمجهة الإنتاجمدة الفيلم ا�شم املخرجا�شم الفيلم

DVDقطاع الإنتاج – اإحتاد الذاعة والتليفزيون9قماآثر عبد القادر الكيالنى�شر الهرم ) احللقة الأويل(  

DVDقطاع الإنتاج – اإحتاد الذاعة والتليفزيون 6:22ق�شمية اأحمد حممد عبد اجلواد�شجرة التوت

DVDاملركز القومى لل�شينما8:37 قحممد ربيع حممدزمبلك

DVDاملركز القومي لل�شينما9:50 قمن�شور ال�شريفمفاتيح

DVDقطاع الإنتاج – اإحتاد الإذاعة والتليفزيون10:50 قمنال ال�شاكتتيتا حكايه

DVDقطاع الإنتاج - اإحتاد الإذاعة والتليفزيون 11 قدعاء حممد اأحمد �شلبيعلمني

8قاأحمد فوزى حممد عطية من مذكرات عال
الهيئة القبطية الإجنيلية للخدمات 

الإجتماعية
DVD

DVDاملعهد العاىل لل�شينما2:41قنور اأبي�ساإ�شكت�شاتى بتاكلنى

فرخة ولكن
حممود حميدة – اأحمد ثابت – 

اإ�شالم مظهر
DVDاملعهد العاىل لل�شينما9:24ق

DVDاملعهد العاىل لل�شينما2:38قندى مهيب  ) العمل الأول (ُلك ُلك ) النميمة (

DVDاملعهد العاىل لل�شينما3:18 قندى مهيب  ) العمل الثاين (خرب�س

DVDاملعهد العاىل لل�شينما4:23قرحاب على عبد احلليمجزرة وتوكتوك

بتنجان
اأحمد عادل عبد احلميد

) العمل الثاين (
DVDاملعهد العاىل لل�شينما2:16ق

DVDاملعهد العاىل لل�شينما2:15ق�شارة نبيل حممديوم �شعيد لالآخرين

DVDاملهد العاىل لل�شينما3:24ق�شارة نبيل حممد اأ�شدقاء حتى املوت

DVDاملعهد العاىل لل�شينما6:23قماريو ممدوح تامر ) العمل الثاين (برواز

Good Errorموؤمن عبد ال�شالم1:40قموؤمن عبد ال�شالمDVD

�شكارف
اأحمد عماد

) العمل الأول (
DVDاملعهد العايل لل�شينما 15:16 ق

Just Engaged) اإنتاج �شخ�شي2:55 قاأحمد عبد الفتاح  ) العمل الأولDVD

Crazy Fishاملعهد العايل لل�شينما2:30 قن�شرين عبد احلليمDVD

DVDموؤمن عبد ال�شالم3 قموؤمن عبد ال�شالمالعنكبوت
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بيان باألفالم الروائية المنتجه عام 2012 -2013 
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 عام2012

اجلهة املنتجةا�شم الفيلم

الزغبي لالإنتاج الفني غلطة عمري 

الفيلم املا�شي دي جي 

نيو�شن�شري بابا 

اأم ات�س لالإنتاج ال�شينمائي هجوم منت�شف الليل 

نيو�شن�شري م�شرت اأند م�شز عوي�س 

ويكا – نادين خان حالة هرج ومرج 

كوميديا هاو�س بنطلون جوليت 

ال�شبكي فيديو فيلم ح�شل خري 

ال�شركة العربية لالإنتاج حلم عزيز 

اآرت متبلت لالإنتاج الفني الأملاين 

كورنيت لالإنتاج الفني البار 

الأخوه املتحدين لل�شينما تيته رهيبة 

ال�شبكي فيديو فيلمكلبي دليلي 

ال�شبكي فيديو فيلمناين 2 

ال�شبكي فيديو فيلماحلرامي والعبيط 

ال�شبكي فيديو فيلمعبده موته 

املجموعة املتحده 7 اإجرام 

فينك�س فيلم وبعد الطوفان 

ال�شبكي لالإنتاج ال�شينمائي جيم اأوفر 

رويال لالإنتاج الفني �شبوبه 

نيو�شن�شري 30 فرباير 

ال�شبكي لالإنتاج ال�شينمائي مهمة يف فيلم قدمي 

�شادوز لالإنتاج الفني – نيو�شن�شري على جثتي 

ال�شبكي فيديو فيلم تتح 

اأو�شكار للتوزيع ودور العر�س احلفلة 
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 عام2013

اجلهة املنتجةا�شم الفيلم

ال�شركة العربية لالإنتاج والتوزيع فرباير الأ�شود 

احل�شيني لالإنتاج الفني هو فيه كده 

كيبايل لالإنتاج والتوزيع متعب و�شادية 

اإيجي وود توم وجيمي 

ميدنايت �شن �شتة لواحد 

ميدنايت �شن الراهب 

ال�شبكي لالإنتاج ال�شينمائي اأبو النيل 

الباترو�س الفيلم الأزرق 

اآرت متبليت بو�شي كات 

زاد  لالإنتاج ال�شتا اللي فات 

اآر برودك�شن �شمال يا دنيا 

ميديا جروب 12/31 

نيو متبو امللحد 

ميديا جروب جر�شونريه 

الغرام لالإنتاج الربن�شي�شه 

فيلم كلينيك فر�س وغطا 

فيلم كلينيكل موؤاخده )احل�شه الأوىل(

فيلم كلينيك69 ميدان امل�شاحة 

فيلم كلينيكع�شم 

نيو �شن�شري الق�شا�س 

نيو �شن�شرينظرية عمتي 
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اجلهة املنتجةا�شم الفيلم

ال�شبكي فيديو فيلم قلب الأ�شد 

H2Oاإعدام برئ
دلتا جروب %8 

اإيجيبت فيلم باب �شرقي

اإيجيبت فيلمقبل الربيع 

فوراتيج – ميوزيك داي حافية على كوبري اخل�شب 

نيو جينريي�شنخطة جيمي 

فيلم كلينيكهويدا اأو النحات 

ال�شبكي فيديو ع�س البلبل 

نيو�شن�شريديكور 

نيو�شن�شريعنرت بن �شعبان 

نيو�شن�شريقدرات غري عادية

اأم جي بي املهرجان 

كارا�س نهاية �شيف 

اأفالم امل�شرية جرح �شطحي 

اأوفر�شيز نا�شط يف حركة عيال 
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وقائع املهرجان القومي ال�شابع ع�شر لل�شينما امل�شرية 

18-26 نوفمرب 2013 

املكرمون 

•الفنانة / اإلهام �شاهني  	

•الأ�شتاذ / �شعيد مرزوق  	

•الأ�شتاذ / طارق التلم�شاين   	

•الأ�شتاذ / علي اأبو �شادي   	

الإ�شدارات

•كتالوج املهرجان القومي ال�شابع ع�شر.  	

• بانوراما ال�شينما امل�شرية 2008	

•كتاب الهام �شاهني واقنعتها ال�شبعة ) للفنانة / اإلهام �شاهني  (          تاأليف : الناقد / ع�شام زكريا  	

•كتاب فيل�شوف ال�شورة ) الأ�شتاذ  / �شعيد مرزوق (                               تاأليف :الناقد / جمدي الطيب  	

•كتاب ال�شوء هو احلياة ) الفنان/  طارق التلم�شاين(                                        تاأليف : الناقد / �شعيد �شيمي   	

•كتاب على ابو �شادي ناقدًا )الأ�شتاذ  / على اأبو �شادي (                                   تاأليف : الناقد / كمال رمزي       	
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 لجنتا التحكيم 

م�شابقة الأفالم الت�شجيلية والروائية الق�شريةم�شابقة الأفالم الروائية الطويلة 

رئي�سًاالأ�شتاذة / �شويكار خليفة رئي�سًاالأ�شتاذ / وحيد حامد

ع�سوًاالأ�شتاذ / حممود عبد ال�شميعع�سوًاالفنانة / ليلي علوي  

ع�سوًاالأ�شتاذ / اإبراهيم املوجيع�سوًاالأ�شتاذ / ابراهيم عبد املجيد 

ع�سوًاالأ�شتاذ  / �شعد هنداوي ع�سوًاالأ�شتاذ / �شمري فرج 

ع�سوًاالأ�شتاذة / نهاد اإبراهيم ع�سوًاالدكتور / هاين �شنوده

ع�سوًاالأ�شتاذ  / طارق ال�شناوي ع�سوًاالأ�شتاذ / علي اإدري�س

الأ�شتاذة / غادة جبارة

الدكتور/ وليد �شيف 

الأ�شتاذ / حممود حم�شن 

ع�سوًا

ع�سوًا

ع�سوًا

ع�سوًاالأ�شتاذة / �شناء ال�شيخ 
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