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رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
أ.د .فتحى عبد الوهاب
رئيس املهرجان
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إشراف تنفيذى
مي عبد القادر
اإلعداد
إميان عبد العزيز
تصميم البوستر
أحمد بالل
تصميم الكتالوج الداخلى
نرمني أحمد ماهر
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الالئحة التنظيمية
للمهرجان القومي للسينما المصرية
مــادة ()1
ينظم صندوق التنمية الثقافية خالل شهر أكتوبر من كل عام مهرجانا ً قوميا ً سنويا ً للسينما ،يسمى
«املهرجان القومي للسينما املصرية» ،وتقام ضمن فعالياته مسابقتان األولى لألفالم الروائية الطويلة
والثانية لألفالم التسجيلية والقصيرة والتحريك ،ويشار إليه فيما بعد بكلمة «املهرجان».
مــادة ()2
يصدر وزير الثقافة قرارا ً بتعيني رئيس للمهرجان ،ويصدر رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية قرارا ً
بتشكيل جلنة تنفيذية للمهرجان تتضمن العناصر املالية واإلدارية الالزمة ألداء املهرجان ملهمته.
مــادة ()3
يهدف املهرجان إلى دفع عملية تنمية وتطوير السينما املصرية كجزء من عملية التنمية الثقافية
واالجتماعية الشاملة ،وذلك عن طريق:
دعم اإلنتاج املتميز من األفالم املصرية الروائية الطويلة والتسجيلية والقصيرة والتحريك.
تشجيع املبدعني من العاملني في احلقل السينمائي.
إثارة االهتمام بالسينما املصرية داخليا ً وخارجيا ً.
االستثمار الثقافي لألفالم اجليدة.
مــادة ()4

شروط مسابقتي املهرجان:
 يشترط لقبول الفيلم ما يأتي:•أن يكون الفيلم إنتاجا ً مصريا ً خالصاً ،أو إنتاجا ً مصريا ً مشتركا ً.
•أن تكون نسخة الفيلم مقاس 35مللي ،أو ديجيتال ،أو  ،DVDوأن تتعهد جهة اإلنتاج بتقدمي نسخة
صاحلة للعرض.
•بالنسبة لألفالم الروائية الطويلة:
•أن يكون الفيلم قد مت عرضه عرضا ً عاما ً داخل جمهورية مصر العربية خالل العام السابق لعام
املهرجان.
ب  -التقدم لالشتراك في املسابقة يعني قبول التنافس على جميع جوائز املسابقة ما لم يطلب أحد
العناصر الفنية للفيلم إخراجه من التسابق فيستبعد من االشتراك في تخصصه.
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ويجوز أن يتقدم أحد العناصر الفنية للفيلم بطلب املشاركة في اجلائزة موضوع تخصصه في حال عدم
تقدمي الفيلم للمسابقة.
ج -يرفق باستمارة االشتراك في األفالم الروائية الطويلة املرفقة طي هذه الالئحة املستندات اآلتية:
 صورة ترخيص الرقابة على املصنفات الفنية. ملخص وصور للفيلم. نبذة وصور للمخرج. صورة البطاقة الضريبية للشركة املنتجة. شهادة منشأ من غرفة صناعة السينما بأن الفيلم مصري اجلنسية أو إنتاج مشترك.د -يرفق بطلب االشتراك في املسابقة املرفق طي هذه الالئحة تعهد وإقرار من الشركات املنتجة على
النموذج املعد لذلك (في حالة اإلنتاج املشترك ) بتحديد اسم املستحق للجائزة فيما يخص جوائز اإلنتاج
الثالث.
بالنسبة لألفالم التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك:
 أن يكون الفيلم قد مت إنتاجه في العام السابق لعام املهرجان ( من يناير حتى ديسمبر) ،وال يشترط أنيكون قد مت عرضه عرضا ً عاما ً.
 يرفق باستمارة االشتراك في األفالم التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك املرفقة طي هذه الالئحةاملستندات اآلتية:
 صورة ترخيص الرقابة على املصنفات الفنية. ملخص وصور للفيلم. نبذة وصور للمخرج.مــادة ()5

إجراءات تنفيذ املسابقتني :
•يتم نشر إعالن عن مسابقتي املهرجان في صحيفتني يوميتني واسعتي االنتشار وصحيفة أسبوعية.
•يتم تقدمي طلبات االشتراك باسم رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية على النموذج املعد لذلك
مستوفيا ً كل بياناته ومرفقا ً به املستندات املشار إليها باملادة السابقة ،وأية مستندات أخرى ترى جهة
اإلنتاج تقدميها ،وكذا املعلومات الالزمة عن مخرج العمل وصورة شخصية له.
•تبدأ إدارة الصندوق في تلقي الطلبات واستيفاء املستندات خالل أسبوعني من تاريخ اإلعالن (بدون
رسوم) ،ولرئيس املهرجان أن ميد فترة تقدمي الطلبات لألسباب التي يقدرها بحد أقصي أسبوعني آخرين،
وال تقبل الطلبات بعد هذا التاريخ.
•يجوز في حالة الضرورة أن يشكل رئيس املهرجان جلنة مشاهدة الختيار األفالم املناسبة لدخول
املسابقة من بني األفالم املتقدمة.
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مــادة ()6

جلنتي التحكيم:
•يتم تشكيل جلنة حتكيم ملسابقة األفالم الروائية الطويلة من سبعة أعضاء ،وجلنة حتكيم ملسابقة
األفالم التسجيلية والقصيرة والتحريك من خمسة أعضاء ،ويرشح رئيس املهرجان أسماء أعضاء
اللجنتني ويصدر بها قرار من وزير الثقافة ،ويجب أال يكون ألي من أعضاء اللجنتني أو أحد أقربائه من
الدرجة األولى عمل باملسابقة.
•تكون اجتماعات اللجنتني صحيحة بحضور خمسة من بني أعضاء جلنة مسابقة األفالم الروائية
الطويلة وثالثة من بني أعضاء جلنة مسابقة األفالم التسجيلية والقصيرة والتحريك ،ويوقع األعضاء
احلاضرون على نتائج املسابقة اخملتصة بها ظهر اليوم األخير للمهرجان.
•حتدد كل جلنة في أولى جلساتها نظام عملها وضوابط التقييم والطريقة التي يتم بها التصويت.
•يشاهد أعضاء جلنتي التحكيم األفالم كل فيما يخصه في العروض العامة للمسابقة أو في عروض
خاصة.
مــادة ()7
ال يجوز تقسيم أي جائزة إال في حالة وجود كاتب خاص للحوار في السيناريو الفائز باجلائزة فيحصل كاتب
احلوار على ثلث قيمة اجلائزة ،وال يجوز إضافة أية جائزة جديدة ،ويفضل عدم حجب أية جائزة باستثناء
اجلائزة اخلاصة.
مــادة ()8

جوائز مسابقة األفالم الروائية الطويلة:
جوائز األفالم :ومتنح جلهة اإلنتاج احملددة فى استمارة االشتراك -:
		
جائزة أولى
 300ألف جنيه مع شهادة اجلائزة  +شعار املهرجان
 200ألف جنيه مع شهادة اجلائزة  +شعار املهرجان
		
جائزة ثانية
 150ألف جنيه مع شهادة اجلائزة  +شعار املهرجان
		
جائزة ثالثة
جوائز الفنانني والفنيني:
			
جائزة إخراج
 50ألف جنيه
 20ألف جنيه (وتعني الفيلم األول أو الثاني للمخرج)
جائزة إخراج العمل األول
جائزة السيناريو		
 30ألف جنيه
 30ألف جنيه
		
جائزة التصوير
جائزة التمثيل (رجال)
 30ألف جنيه
جائزة التمثيل (رجال) دور ثان
 20ألف جنيه
جائزة التمثيل (نساء)
 30ألف جنيه
جائزة التمثيل( نساء) دور ثان
 20ألف جنيه
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جائزة التصميم الفني
			
جائزة املالبس
			
جائزة املونتاج
			
جائزة الصوت
جائزة املوسيقى		
			
جائزة خاصة
ويبلغ مجموع هذه اجلوائز

 20ألف جنيه
 20ألف جنيه
 20ألف جنيه
 20ألف جنيه
 20ألف جنيه
 20ألف جنيه
( 1000000مليون جنيه)

مــادة ()9
جوائز مسابقة األفالم التسجيلية والقصيرة والتحريك :
وعددها إحدى عشرة جائزة قيمتها  184ألف جنيه ،ومتنح للمخرجني في كل قسم من أقسام املسابقة.
 -1األفالم التسجيلية حتى  15دقيقة :
		
جائزة أفضل فيلم
 24ألف جنيه
 16ألف جنيه
		
جائزة جلنة التحكيم
 -2األفالم التسجيلية أكثر من  15دقيقة :
		
جائزة أفضل فيلم
 24ألف جنيه
		
جائزة جلنة التحكيم
 16ألف جنيه
 -3األفالم الروائية القصيرة :
		
جائزة أفضل فيلم
 24ألف جنيه
 16ألف جنيه
		
جائزة جلنة التحكيم
 -4أفــالم التحـريــك:
		
جائزة أفضل فيلم
 24ألف جنيه
 16ألف جنيه
		
جائزة جلنة التحكيم
 8آالف جنيه.
-5جائزة سعد ندمي للعمل األول عن األفالم التسجيلية 		
 8آالف جنيه.
 -6جائزة شادي عبد السالم للعمل األول عن األفالم الروائية القصيرة
 -7جائزة أنطوان سليم للعمل األول عن التحريك			
 8آالف جنيه.
مــادة ()10
يقوم املهرجان سنويا ً بتكرمي عدد ال يزيد عن خمسة من رموز وأعالم السينما املصرية املتميزين فنانني
وفنيني في مجال السينما الروائية الطويلة والقصيرة والتسجيلية والتحريك وفي مجال النقد السينمائي،
ويصدر كتاب عن كل مكرم ،باإلضافة إلى كتاب في كل دورة حتت عنوان «»اخلالدون» عن أحد رموز وأعالم
السينما املصرية الراحلني ممن لم يتم إلقاء الضوء علي إسهاماتهم املميزة في مجال السينما ،كما يتم
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تقدمي تكرميات شرفية للعاملني خلف الكاميرا من عمال وفنيني باعتبارهم اجلنود اجملهولني في صناعة
السينما.
مــادة ()11
لصندوق التنمية الثقافية أن يقيم عروضا ً لألفالم املشاركة باملهرجان في أي من محافظات جمهورية
مصر العربية حتقيقا ً الستحقاق العدالة الثقافية الوارد بنصوص الدستور.
مــادة ()12
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم املناقصات واملزايدات الصادر بالقانون رقم  89لسنة  1998والئحته التنفيذية
واألسس والضوابط املتبعة ،للصندوق االستعانة برعاة من رجال األعمال وشركات ومنظمات اجملتمع املدني
للمساهمة في متويل نشاط املهرجان.
مــادة ()13
صندوق التنمية الثقافية هو اجلهة الوحيدة املسئولة عن حل اخلالفات التي تنشأ عن تطبيق هذه الالئحة
وذلك وفقا ً للقوانني واللوائح املعمول بها.
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المهرجان القومي للسينما المصرية
يكــرم
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عبد العزيز مخيون

•ممثل مصري ،من مواليد محافظة (البحيرة).
•اسمه بالكامل (عبدالعزيز صالح مخيون).
• تخرج في املعهد العالي للفنون املسرحية.
•بعد تخرجه ،كون عبد العزيز مخيون فرقة
ً
عرضا
مسرحية اسمها الفالحون وبالفعل قدموا
بعنوان الصفقة للكاتب الراحل توفيق احلكيم.
•ومن أهم أدواره تشخيصه للراحل محمد عبد
الوهاب في العديد من األعمال مثل مسلسل أم
كلثوم.
•كانت بدايته سينمائية من خالل أفالم ،مثل:
(الكرنك) ( ،1975إسكندرية ليه) ( ،1978حدوتة
مصرية) .1982
•تتابعت بعد ذلك أدواره السينمائية في أفالم
مهمة ،مثل( :اجلوع) ( ،1986للحب قصة أخيرة)
( ،1986الهروب) ( ،1991فارس املدينة) ( ،1993دم
الغزال) ( ،2005دكان شحاتة)  .. ،2009وغيرها.
•من أهم أدواره في الدراما التليفزيونية ،مسلسالت:
(الشهد والدموع) ( ،1985ليالي احللمية) ،1987
(أنا وأنت وبابا في املشمش) ( ،1989خالتي
صفية والدير) ( ،1995زيزينيا) ( ،1997أم كلثوم)
( ،1999اجلماعة)  ،2010و(بدون ذكر أسماء) ،2013
االختيار (.)2022

•قدم مخيون منوذجً ا متفردًا للممثل املثقف املهموم
بقضايا وطنه ،اجلاد الذي ال يقبل التنازالت أو
أنصاف احللول ،الفاعل في مجتمعه ،دون الفصل
بني قضيته اخلاصة والقضايا العامة ،استطاع أن
ينسج خيوط حلمته من املوهبة والتجربة ،عمل
دائمً ا على أن يغير املنظومة التي ربطت الفن
مبفهومه الراقي ودوره اجملتمعي ،بالسوق التجارية
التي ال هدف لها سوى الربح ،معتبرًا أن الفن يحمل
رسالة تغيير اجملتمع إلى األفضل ،إلى جانب إمتاع
الناس وتوعيتهم وتعريفهم بتاريخهم.
• ً
أيضا في شخصيتيه الفنية واإلنسانية ،ولم
تتبدل أي منهما عبر مراحل تطوره اإلنساني أو
الفني ،بل ظل طيلة حياته ،منذ النشأة والتكوين
ً
قابضا على مفاتيح شخصيته،
إلى اللحظة اآلنية،
لم يسلمها لغيره ،ولم يتركها لتسيرها الظروف.
•ويظل عبد العزيز مخيون ميتعنا بأدواره وأدائه
املتميز ،ممثل ال ميتلك سوى قدراته ،متمكن من
أدواته الفنية ،صوت ال تضعفه “بحة” ،ال يقف
في وجهه عائق ،إحساس فني متدفق يستمسك
بعروة املشاعر ،ما إن تضاء األنوار حتى يصبح جزءًا
منها ،بل سرعان ما يتحول ليصبح شعلة من
األداء ،فوق خشبة املسرح ،يضفي حضورًا قويًا
على كل من حوله ،بإمكانيات هائلة في التعبير،
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رحمة منتصر

•1988أجنى أفالطون -إخراج :محمد شعبان.
•1984أبو العريف -إخراج :أحمد املتني.
• 1984بنك مصر -إخراج :شادى عبد السالم.
•1982الكرسى -إخراج :شادى عبد السالم
• 1982الفيلم التسجيلي«ملنيا شرق»  18ق ألوان
إنتاج املركز القومي للسينما إخراج طارق املرغني
•1978أدفو -إخراج :إبراهيم املوجى
• 1976القاهرة كما لم يرها أحد -إخراج :إبراهيم
املوجى.
•1975مسافر إلى الشمال مسافر إلى اجلنوب-
إخراج :سمير عوف.
•1975جيوش الشمس -إخراج :شادى عبد السالم
• 1972أفاق -إخراج :شادى عبد السالم.
• 1972بيكار  -إخراج :محمد فاضل.
•أشرفت على أفالم تكرمي صندوق التنمية الثقافية
:للمخرجات تغريد العصفورى – ساندرا.
•وأفالم تكرمي صندوق التنمية الثقافية عن حتية
كاريوكا وكمال الشناوى
•مونتاج أفالم روائية:
•1991البحث عن سيد مرزوق  -إخراج :داوود عبد
السيد.
•1991املواطن مصرى  -إخراج :صالح أبو سيف
• 1996إشارة مرور  -إخراج :خيرى بشارة.

•مدرس متفرغ بأكادمية الفنون املعهد العالى
للسينما قسم املونتاج مونتيرة سينمائية.
•أشرفت على ورشة املونتاج بالقسم لعدة
دفعات.
•قامت بتدريس املونتاج مبعهد التليفزيون وقصر
السينما واملركز الثقافى الفرنسى.
•مساعد مونتير :خان اخلليلى  -مونتاج :سعيد
الشيخ ,إخراج :عاطف سالم
•اخملربون  -مونتاج :سعيد الشيخ -إخراج :كمال
الشيخ.
•اخلائنة  -مونتاج :سعيد الشيخ -إخراج :كمال
الشيخ.
•القاهرة  30 -مونتاج :سعيد الشيخ-إخراج:
صالح أبو سيف.
•املومياء  -مونتاج :كمال أبو العال -إخراج :شادى
عبد السالم.
•الفالح الفصيح  -مونتاج :كمال أبو العال،
إخراج :شادى عبد السالم.
•من أعمالها في مونتاج أفالم تسجيلية:
• 2005وقائع الزمن الضائع -إخراج :محمد كامل
القليوبى.
•1993املتحف اليونانى الرومانى -إخراج :أسماء
البكرى.
•1989جدو -إخراج :محمد شعبان.
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رجاء حسين

• ٢٠١٠فيلم (عائلة ميكي) إخراج خالد احلجر.
• ٢٠١٥فيلم ( نوارة ) أخراج هالة خليل.
• ٢٠١٦فيلم (يوم للستات)إخراج كاملة أبو ذكري.
• ٢٠١٧فيلم ( ونس ) فيلم قصير في اول جتاربها
مع هذا النوع .

•ولدت عائشة رجاء حسني ذكي اسماعيل ،في
محافظة القليوبية يوم ٧نوفمبر عام .١٩٣٧
•حصلت علي عدة تكرميات منها :كرمت من
وزارة الثقافة عام ،٢٠٢٠كرمت من املعهد العالي
للمسرح أكادميية الفنون ،كرمت عن فيلم
(أسكندرية كمان وكمان وعودة االبن الضال)،
مسلسل (الشهد والدموع -مسلسل ريا
وسكينة) ،مت تكرمي من السيدة أنتصار السيسي
في يوم املرأة العاملي مارس .٢٠٢٢

•االعمال التليفزيونية:
• ١٩٨٧ع االصل دور ،،إخراج محمد أباظة.
• ١٩٨٧برج االكابر أخراج يوسف مرزوق.
• ١٩٨٨نشاطركم االفراح إخراج محمد
عبد العزيز.
•١٩٨٩حساب السنني ،،إخراج عادل صادق.
•١٩٩٠مخلوق .اسمه املرأة ،،إخراج فايز حجاب.
• ١٩٩٠أخو البنات،،إخراج محمد فاضل .
• ١٩٩١رجل آيل للسقوط .إخراج محمد السيد
عيسي.
• ١٩٩١بني ثالثة،،إخراج أحمد مجدي.
• ١٩٩١اللعبة اجملنونة،،إخراج محمد أباظة.
• ٢٠٠٥زهور شتوية،،إخراج احمد السبعاوي.
• ٢٠٠٥ريا وسكينة  ،،إخراج جمال عبداحلميد.

•من اعمال رجاء حسني:
• ١٩٧٧فيلم (أفواه وارانب)إخراج هنري بركات.
• ١٩٧٩فيلم (املتوحشة) إخراج سمير سيف.
• ١٩٨٢فيلم (حدوتة مصرية) إخراج يوسف
شاهني.
•(١٩٨٧قبل الوصول لسن االنتحار) تليفزيوني
إخراج شفيق شامية .
• ١٩٩٠فيلم (اسكندرية كمان وكمان) إخراج
يوسف شاهني .
•  ١٩٩٢فيلم (أمرأة أيلة للسقوط)إخراج مدحت
السباعي.
• ١٩٩٣فيلم ( أحالم صغيرة ) إخراج خالد احلجر .
•  ٢٠٠١فيلم (أتفرج يا سالم )أخراج محمد كامل
القليوبي
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لجنة تحكيم
مسابقة األفالم
الروائية الطويلة

اخملرجة  /إيناس الدغيدي 		

رئيسا ً

مدير التصوير /محمود عبد السميع عضوا ً
فنان الديكور /فوزي العوامري 		

عضوا ً

			
املوسيقار/هاني شنودة

عضوا ً

				
الفنانة  /لبلبة

عضوا ً

			
الناقدة /ناهد صالح

عضوا ً

			
املونتيرة /دينا فاروق

عضوا ً
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مسابقة
األفالم الروائية الطويلة
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أبو صدام
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
سينـاريــو وحوار :
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

سي سينما النتاج الفني
�
�نادين خان /عمل ثاني
�محمود عزت
�عبد السالم موسي
�باهر رشيد
شريف ثروت
�
�عاصم علي
سامح جمال
�
�رمي العدل
سينرجى للتوزيع السينمائى
�
روتانا للتوزيع  /إن ستار للتوزيع السينمائى

نادين خان:

متثيل:
محمد ممدوح
أحمد داش
سيد رجب
زينة منصور
علي قاسم
هديل حسن
على الطيب
مروة الصاوي

•مخرجة سينيمائية.
• حاصلة علي بكالوريوس املعهد العالي للسينما،
•أخرجت العديد من األفالم الروائية القصيرة واالعالنات
التليفزيونية،
•قامت بإخراج مسلسل سابع جار وكذلك مسلسل (مني
قال)،
•أخرجت فيلمها الروائي الطويل األول (هرج ومرج).
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سائق التريال القدمي ذو اخلبرة (أبو صدام) يحصل أخيرا علي مهمة نقل
على طريق الساحل الشمالي بعد انقطاع العمل دام لسنوات ،يقرر
أن ينجز مهمته على أكمل وجه كما يليق بسمعته ،لكنه يتعرض
�إلي موقف صغير على الطريق فتخرج األمور عن سيطرته.
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أعز الولد
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
سينـاريــو وحوار :
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

ذا بروديوسرز  -الجوني  -الطاهر ميديا برودكشن
سارة نوح (عمل أول)
�
شريف جنيب  -جورج عزمي
�عمر حسام
�محمد بكر
�عادل حقى
سلمي تيمور
�
�عالء عاطف
�مي جالل
�روتانا
�روتانا

سارة نوح:

متثيل:
دالل عبد العزيز
مرفت أمني
شيرين
إنعام سالوسة
سامي مغاوري
محمود الليثي
رجاء اجلداوي
محمد شاهني

•عملت مخرجة منفذة في فيلم الشيخ جاكسون ،2017
•قدمت أولي أعمالها الطويلة اإلخراجية من خالل فيلم
(أعز الولد).
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يتعرض خمسة أطفال لالختطاف من قبل عصابة تطالب بفدية كبيرة ،
وبينما يلجأ األباء واألمهات الي الشرطة تتحد اجلدات السترجاع أحفادهن
من العصابة بأنفسهن في إطار من املفاجأت والكوميديا.
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اإلنس والنمس
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
:
سينـاريــو
:
حوار
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

�املاسة لإلنتاج الفني
شريف عرفة
�
شريف عرفة
�
كرمي حسن بشير
�
�أمين أبو املكارم
�داليا الناصر
�مودي االمام
�باسل حسام
�أحمد أبو السعد
�إيناس عبد اهلل
شركة أحتاد الفنانني
�
�املاسة لإلنتاج الفني

متثيل :
محمد هنيدي
منه شلبي
عمرو عبد اجلليل
بيومي فؤاد
شريف دسوقي
صابرين
محمود حافظ
سليمان عيد
صالح عبد اهلل
محمد جمعه

شريف عرفه:

•مخرج ومؤلف مصري.
•تخرج من املعهد العالي للسينما عام .1982
•عمل مع كبار النجوم مثل سعاد حسنى -أحمد زكي-عادل
أمام.
•أنتج العديد من االعمال السينمائية والتليفزيونية مثل
فيلم(حليم)  -مسلسل) تامر شوقية  -حلظات حرجة(
•أخرج العديد من األفالم السينمائية الهامة مثل (طيور
الظالم  -الناصر صالح الدين  -مافيا  -حليم  -اإلرهاب
والكباب  -اجلزيرة  -املمر  -اجلرمية).
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تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي رعب حول حتسني الذي يعيش
مع والدته وشقيقته املتزوجة ولديها طفل ،يعمل في مدينة مالهي،
�يتعرض حلادث يغير حياته يدخله عامل من اجلن والعفاريت.

21

العارف
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
سينـاريــو وحوار :
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

سينرجي فيلمز إلدارة وتشغيل دور العرض
�
�أحمد عالء الديب
�محمد سيد بشير
�أحمد املرسى
�أحمد حافظ
�هشام نزيه
�محمد عطية
�أحمد أبو السعد
�دينا ندمي
سينرجي فيلمز إلدارة وتشغيل دور العرض
�
�إن ستارز ديجيتال

أحمد عالء الديب:

متثيل :
أحمد عز
أحمد فهمي
كارمن بصيبص
مصطفي خاطر
محمد ممدوح
محمود حميدة

•مخرج مصري.
•تخرج من املعهد العالي للسينما،
•عمل مساعداً مع اخملرج شريف عرفه في فيلمي (عبود علي
احلدود  -الناظر).
• ثم أصبح مساعد مخرج أول للمخرج شريف عرفه في عدد
من األفالم مثل (مافيا  -اجلزيرة)،
•أخرج أحمد عالء أول فيلم روائى طويل له وهو (بدل فاقد)
عام .2009
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يتناول الفيلم اجلرمية اإللكترونية من خالل قصة يونس ،الرجل الذي
يعيش مع زوجته وطفلتهما ،حيث يقرر سرقة بنك عبر األنترنت،
�لكنه بعد ذلك يجد نفسه مطاردا ً من قبل عصابة خطيرة.
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المحكمة
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
سينـاريــو
		
حوار
�
�تصـــــــوير
مونتـــــــاج
موسيــــــقى
تصميم فنــــي
الصـــــوت
		
مالبس
تــوزيع داخلـي
تــوزيع خـارجي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

�السبكي لإلنتاج الفني والتوزيع
�محمد أمني
�أحمد عبد اهلل
�إيهاب محمد على
�مها رشدي
�عمرو إسماعيل
سامح اخلولى
�مصطفي عيسي
�مها بركة  -خالد عبد العزيز
-

محمد أمني:

متثيل:
غادة عادل
يسرا اللوزى
أحمد داش
مايان السيد
صالح عبد اهلل
جميلة عوض
فتحي عبد الوهاب
أحمد خالد صالح
جنالء بدر

•مخرج مصري.
•تخرج من املعهد العالي للسينما قسم اإلخراج عام ،1985
•من أهم أعماله (فيلم ثقافي) ( -فبراير األسود) ( -ليلة سقوط
بغداد) ( -بنتني من مصر) ( -احملكمة) .في إطار اليوم الواحد
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تدور أحداث الفيلم حول مجموعة من القضايا التي تقع أحداثها داخل
�احملكمة ،وكيف يحاول أبطالها التعايش معها ،وحل مشاكلهم.
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النهاردة يوم جميل
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
سينـاريــو وحوار :
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

�فيلم هاوس
�نيفني شلبي (عمل أول)
�دينا السقا  -نيفني شلبي
�أحمد عادل
�أحمد شحم
�عادل حقي
�محمد املعتصم
سيد حامد
�
�مني املراغي  -مني املغربي
شركة فيلم هاوس
�
�ان ستارز
متثيل

متثيل :
باسم سمرة
هنا شيحا
جنالء بدر
أحمد وفيق
محمد حكيم
الفت عمر
محمود الليثي
أمين اسالم
انتصار

نيفني شلبي:

•مخرجة أفالم من مصر.
•تخرجت من أكادميية السينما في القاهرة.
• مت اختيارها في معسكر شباب املوهوبني  2008في مهرجان
برلني السينمائي الدولي.
•عملت كمخرجة أفالم وثائقية مع العديد من املنظمات مثل
منظمة العفو الدولية ،هولندا تي في ،األمم املتحدة للمرأة.
•صنعت العديد من األفالم القصيرة.
•فازت بالعديد من اجلوائز احمللية والدولية.
•انضمت إلى بعض املهرجانات كعضو في جلنة التحكيم.
•في عام  2021أنهت أول فيلم روائي طويل لها (إنه يوم رائع).
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هل هو حقاً يوم رائع؟ يعاني أبطال الفيلم األربعة في قصص متنوعة،
فقط املعاناة وأين يعملون هو الشيء املشترك الوحيد ،وكيف سيواجهون
ً
قصصا عن عالقة الرجل باملرأة،
مشاكلهم ويتعافون منها ،ويتناول الفيلم
ويثير العديد من القضايا مثل البرودة الزوجية ،واالغتصاب الزوجي  ،باإلضافة
إلى تأخر سن الزواج.
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ديدو
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
سينـاريــو
		
حوار
�
�تصـــــــوير
مونتـــــــاج
موسيــــــقى
تصميم فنــــي
الصـــــوت
		
مالبس
تــوزيع داخلـي
تــوزيع خـارجي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

�السبكي لإلنتاج الفني والتوزيع
�عمرو صالح
كرمي فهمي
�
�محمد عكاشة
سالفة نور الدين
�
�محمد شفيق
�أحمد سمير
-

عمرو صالح:

متثيل:
كرمي فهمي
حمد امليرغني
بيومي فؤاد
محمد ثروت
أحمد فتحي
هدى املفتي

•مخرج و مونتير مصري.
• • ولد في القاهرة في عام ،1982
• إلتحق مبعهد السينما العالي في القاهرة في عام ،1999
شعبة اإلخراج واملونتاج وكتابة السيناريو ،تتخصص في
املونتاج ،وتخرج في عام  ،2003بتقدير عام جيد جدا ً.
•�من أعماله فيلم (قلب أمه) وفيلم (أسماء).
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في إطار من الكوميديا ،تدور أحداث الفيلم حول الشاب ديدو
الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد) ،الذي
يكتشف األمر ويتمكن من حتويلهم بتجربة من جتاربه إلى عقالت
�أصابع ،فيقعوا في العديد من املفارقات واملغامرات املثيرة.
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شاومينج
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
:
سينـاريــو
:
حوار
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

�اجلذور لإلنتاج الفني
شادي حسني أبو شادي (عمل أول)
�
�أشرف حسني
�أشرف حسني
�عزمى الرحماني
�مينا فهيم
خالد نبيل
�
رامى أنور
�اوسم
�مايا البياضي
�أوسكار
-

شادي حسني أبو شادي:

متثيل :
بيومي فؤاد
أحمد سلطان
حامد الشراب
صالح عبد اهلل
ساره الدرزاوي
أحمد حالوة
ياسر التوبجي
طاهر أبو ليله
أحمد السلكاوى
سامي مغاوري
�نشوي مصطفي

•مخرج مضري.
• تخرج من اجلامعة الفرنسية قسم سينما ،وكان مشروع
تخرجة فيلم يا مسافر وحدك الذي مثل مصر في مهرجان
اإلسماعيلية وبعدها عدة مهرجانات دولية وحاز علي عدة
جوايز عربية.
•عمل كمساعد مخرج في عده أعمال من أهمها (وادي
امللوك  -خلف اهلل  -خاص جدا ً  -خط ساخن  -الوسواس-
حافة الغضب).
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تناول العمل قصة مجموعة من الشباب خالل مرحلة الثانوية العامة  -حيث
يظهر الغش االلكتروني بشكل كبير على مواقع التواصل االجتماعي أو
ما يعرف باسم شاومينج بيغشش وصراع بني وزارة التربية والتعليم وبني
مجموعة الشباب في إطار كوميدى.
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قابل للكسر
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
سينـاريــو وحوار :
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
:
منتج فنى
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

�درمي برودكشن لإلنتاج الفني
�أحمد رشوان (عمل ثان)
�أحمد رشوان
�محمود لطفي
جيهان مشير
�
خالد شكري
�
خالد الورداني
�
�محمد عبد احلسيب
�غادة يوسف
خالد خطاب
�
شركة جو ميديا للتوزيع
�

متثيل :
حنان مطاوع
عمرو جمال
رانيا شاهني
فاطمة عادل
خالد خطاب
عاصم جناتي
حنان يوسف
كرمي العطار
محمد املوجي
ناجي شحاتة
محمد رضوان

أحمد رشوان:

•مخرج ومنتج وكاتب سيناريو مصري.
•مواليد اإلسكندرية .1969
•تخرج من معهد السينما قسم اإلخراج عام1994.
•قدم حتى األن  4أفالم روائية قصيرة ،و 25فيلماً وثائقيا.
•قدم فيلمه الروائي الطويل األول)بصرة (عام 2008الذي عرض
في  14مهرجان دولي وإقليمي ومحلي وحاز على  6جوائز
•يعتبر فيلم قابل للكسر فيلمه الروائي الطويل الثاني،
والذي عرض حتى اآلن في  7مهرجانات وحاز على  4جوائز.
•شارك رشوان في جلان التنظيم واالختيار في عدد من
املهرجانات ،وأيضاً كعضو جلنة حتكيم ،كما أدار رشوان عدد
من ورشات العمل في عدد من مجاالت صناعة األفالم ،كما
ألف وأعد  4كتب سينمائية.
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نانسي امرأة مصرية مسيحية في أواخر الثالثينات من عمرها تعيش في
مدينة القاهرة مبفردها بعد هجرة أسرتها إلى كندا ،ولم يتبقى أمامها سوى
ثالثة أيام قبل هجرتها لتلحق بعائلتها هناك .قبيل سفرها ،حتاول نانسي أن
تنهي كافة التزاماتها ،وتودع األماكن واألشخاص الذين أحبتهم ،في نهاية
اليوم الثالث ،تتوجه نانسي للمطار بصحبة أصدقائها كرمي ولبنى حتمل
معها حقائبها وذكرياتها ومشاعرها املمزقة بني هنا وهناك.
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قمر14
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
سينـاريــو
�تصـــــــوير
مونتـــــــاج
موسيــــــقى
تصميم فنــــي
الصـــــوت
		
مالبس
تــوزيع داخلـي
تــوزيع خـارجي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

�السبكي لإلنتاج الفني والتوزيع
�هادي الباجورى
�محمود زهران
شيكو
�
�أحمد حافظ
�فهد منيب
عمرو صالح
�أحمد سمير
خالد عزام
�
متثيل :

هادي الباجورى:

متثيل :
غادة عادل
خالد النبوي
أحمد مالك
شيرين رضا
أحمد الفيشاوي
أسماء أبو اليزيد
ياسمني رئيس
بيومي فؤاد
مي الغيطي

ولد في عائلة فنية ،والده هو الصحفي واملنتج التلفزيوني
(جميل الباجوري)،بدأ حياته الفنية كمنتج منفذ ثم اجته
لإلخراج في أواخر التسعينات ،أخرج هادى املئات من اإلعالنات
واألغاني املصورة ألبرز املطربني العرب ،وبلغت عدد األغنيات التي
قام بتصويرها  30أغنية أما اإلعالنات املصورة التي أخرجها فقد
جتاوزت الـ  300إعالناً،في  2011أخرج فيلم (واحد صحيح) وكان
فيلم افتتاح مهرجان دبي السينمائي الدولي في  ،2011حيث
شارك في مسابقة املهر العربي لألفالم الروائية الطويلة ،وفاز
بجائزة أفضل عمل إخراجي أول من املركز القومي للسينما
مبصر،يعتبر مسلسل (عرض خاص) وهو أول مسلسل من إخراج
(هادى الباجوري) والذي مت تصويره على شريط سينمائي قياس
 16ملم هو املسلسل األول الذي يتم تصويره بهذه الطريقة في
الشرق األوسط ،في  2014أخرج فيلم الرعب (وردة) وهو أول فيلم
مصري يتم تصويره بأسلوب (مقاطع فيديو مت العثور عليها)
ويعتمد أن تقوم القصة أو جزء أساسي منها على مجموعة
من مقاطع الفيديو الغامضة ألفراد عايشوا ظاهرة خارقة
�وسجلوا أو حاولوا تسجيل األحداث التي حدثت لهم.
34

تقع أحداث الفيلم حني يعتلي قمر ليلة  14سماء مصر ،فنشهد حتت ضيائه
عدة عالقات عاطفية حتاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها
مبحظورات مختلفة يفرضها عليهم اجملتمع ،لتعوق عالقاتهم وتهددها
�بالفشل .فيحاول أبطالنا مواجهة هذه احملظورات وحتدي طاقة قمر .14
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لإليجار
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
سينـاريــو وحوار :
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

بيرد آي لإلنتاج الفني
إسالم السيد بالل (عمل أول)
إسالم السيد بالل
رامي سالم
حمادة عبد املنعم
إسالم صبري
حسني بكرى
مصطفي عيسي
خالد عبد العزيز
سينرجي فيلمز
ترو ميديا بروديكشن يوسف طاهر

إسالم السيد بالل:

متثيل:
خالد الصاوي
محمد سالم
شيري عادل
ياسر الطوبجي
هايدى رفعت
عصام السقا
أشرف مهدي

•مؤلف ومخرج مصري.
•شارك في صناعة الكثير من اإلعالنات التجارية والبرامج
التلفزيونية.
•قدم أكثر من فيلم قصير.
•صنع أول أفالمه الروائية الطويلة «لإليجار» عام .2021
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تدور أحداث الفيلم عن الوحدة والعزلة وذلك من خالل حياة قبطان علي
املعاش يعيش مبدينة اإلسكندرية بعرض أحدى غرف شقته لاليجار بحثا
عن كسر احلالة النفسية التي يعانيها بسبب الوحده – ويختار لها شخص
تفرض عليه ظروفه أن يحل محل زميله الذي توفى منذ فترة قصيرة في ظروف
يسيطر عليها الكثير من الغموض.
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ماكو
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
سينـاريــو
		
حوار
�
�تصـــــــوير
مونتـــــــاج
موسيــــــقى
تصميم فنــــي
الصـــــوت
		
مالبس
تــوزيع داخلـي
تــوزيع خـارجي

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

�بيراميدز لإلنتاج الفني
�هشام الرشيدي (عمل أول)
�أحمد حليم
�محمد حفناوي
�محمود بشير
�محمد عاشور
�هشام خرما
�رامي جمال
�عمرو عصام
�إسالم متولي
سينرجي
�
سينرجي
�

متثيل:
بسمة
نيكوال معوض
محمد مهران
سارة الشامي
ناهد السباعي
مراد يلدرم
فريال يوسف
منذر رياحنة
عمرو وهبة

هشام الرشيدي:

•مخرج سينمائي مصري،
•مواليد القاهرة،
•نشأ شغفه باإلخراج منذ صغره،
•وصلت أفالمه القصيرة أثناء دراسته في األكادميية
الدولية لعلوم اإلعالم إلي عدة مهرجانات،
•حصدت العديد من اجلوائز احمللية و الدولية.
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سفينة )عبارة سالم اكسبريس(غرقت منذ أكثر من خمسة وثالثون عاماً ،توفى من طاقمها
وركابها مايقارب اخلمسمائة في  ٦دقائق فقط ،خالل الساعات القليلة بعد غرقها إستغل
بعض اللصوص )ثالث لصوص(احلادث ،سرقوا ما سرقوه من أمتعة الركاب وكان هدفهم
الرئيسي سرقة الذهب واحللي التى ترتديها جثث الركاب ،وصل بهم احلال إلى تقطيع
رقاب واذرع اجلثث لكى يحصلون على مرادهم ! بعد مرور بعض الوقت توفى اللصوص
بطرق غريبة مختلفة ومؤملة ! جعل احلادث هذه املنطقة تربة خصبة حلياة أسماك القرش،
وبشكل موازى اصبحت نقطة جذب للصأدين الغير شرعيني ،منعت غفر السواحل رياضة
الغوص باملنطقة ،وإستطاع العديد جتاوز هذا القرار من خالل بعض مدربني الغوص احملترفني
مقابل قيمة مالية كبيرة ،بشهادة جميع من ذهب هناك إنه مكان يصيب باإلكتئاب ،رغم
أن أشعة الشمس تصل إليه وتضيئه نهاراً إال أنه موحش يقبض القلب ويحبس األنفاس،
فأغلبهم يروى أنه مسكون بأرواح الركاب ،وأخرون يحكون عن جتاربهم احلقيقية فى
أنهم شاهدوا امورا ً يشاب لها الشعر من اخلوف ،فأصبحت هذه السفينة هى إختيار رنا
بهجت )ثالثينية مخرجة أفالم وثائقية) لكى تكون قصة فيلمها اجلديد ،قصة تتمحور
حول الطاقة ،وباالخص اجلزء السلبي منها ،الذى يُبث من السفينة ،ومن ارواحها.
�
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موسي
�إنتـــــــاج

:

�إخـــــــراج
:
سينـاريــو وحوار :
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

سينرجي فيلمز إلدارة وتشغيل دور العرض/
�نيو سينشري /أفالم مصر العاملية
�يتر ميمي
�بيتر ميمي
حسني عسر
�
�أحمد حمدي
خالد الكمار
�
�أحمد فايز
طارق علوش
�
�مونيا فتح الباب
�دوالر فيلم
�الطاهر للتوزيع

بيتر ميمي:

متثيل:
كرمي محمود
عبد العزيز
أسماء أبو اليزيد
سارة الشامي
إياد نصار

•كاتب ومخرج مصري،
• تخرج من كلية الطب بجامعة القاهرة وعمل مبجال الطب.
•حصل على دبلومة في السينما وله عدة أفالم قصيرة ،لكنه
سرعان ما أخرج عدد كبير من األفالم الروائية الطويلة منها
(سبوبة ،سعيد كالكيت  -الهرم الرابع -القرد بيتكلم).

40

تدور أحداث فيلم موسي حول طالب بكلية الهندسة يسعى الختراع روبوت يكشف
من خالله عن ابتكاراته ويساعده أيضاً في احلياة اليومية  ،لكن تتطور األمور وتخرج عن
�السيطرة ،وعن الهدف الذي كان يخطط له ،ومن هنا تنقلب األمور رأساً على عقب.
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وش القفص
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
سينـاريــو وحوار :
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

شركة نيو بيكتشر لإلنتاج الفني
�
�دينا عبد السالم (عمل ثان)
�دينا عبد السالم وأشرف مهدي
�أشرف مهدي
�دينا عبد السالم وأشرف مهدي
شادي اجلرف
�
�نيهال غامن
سامح نبيل
�
�نيهال غامن
شركة نيو بيكتشر لإلنتاج الفني
�
شركة نيو بيكتشر لإلنتاج الفني
�

متثيل :
أشرف مهدي  -أمني حجازي
أمينه الزغبي -أنسي اجلندي
حنان حناوي-دعاء الزيني -
راوية همام -سعيد مصطفي -
سمير قنديل -عبير السيد
شريف أبو هميلة-
ماجد عبد الرازق-
مني عبد اهلل  -هنا حمزة.

دينا عبد السالم:

•مخرجة مصرية.
•استطاعت أن تنجز جميع أفالمها املستقلة مبدينة
اإلسكندرية مبيزانيات صغيرة،
•تنتمي جميع أعمالها لسينما املؤلف،
• استقبلت أفالمها (ألف رحمة ونور) ( ،2014كان وأخواتها)
 ،2016و(مستكة وريحان)  ،2017بحفاوة نقدية.
•حصلت على العديد من اجلوائز احمللية والدولية،
•قامت بإطالق فيلمها الروائي الطويل (وش القفص)2021
مبدينة اإلسكندرية ،شارك بعدها الفيلم بالعديد
من املهرجانات الدولية وحصد عددا من اجلوائز ،وهي
أيضاً كاتبة ُنشرت روايتها َ
(ن ُ
ص هجره أبطاله)2012
�ومجموعتها القصصية (إعادة تدوير) .2019
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مجموعة من األشخاص يعملون بشركة لتصنيع املربي باإلسكندرية
ميرون بأزمات مالية وفي خالل سعيهم إليجاد حل ملشاكلهم املادية
تتشابك مصائرهم وتتعقد األمور في إطار من الكوميديا السوداء.
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200جنيه
:
�إنتـــــــاج
�إخـــــــراج
:
سينـاريــو وحوار :
�
�تصـــــــوير
:
مونتـــــــاج
:
موسيــــــقى :
تصميم فنــــي :
:
الصـــــوت
		
مالبس
:
تــوزيع داخلـي :
تــوزيع خـارجي :

متثيل:
إسعاد يونس
ليلي علوي
أحمد السعدني
أحمد السقا
هاني رمزي
خالد الصاوي
بيومي فؤاد
مي سليم
دينا فؤاد
أحمد رزق
ملك قورة
محمود حافظ

�فيردي لإلنتاج الفني
�محمد أمني أبو جبل
�أحمد عبد اهلل
�إيهاب محمد علي
�مها رشدي
�محمد مدحت
سامح اخلولى
�علي السعيد  -طارق علوش
�عبير بدراوي
�الشركة العربية للسينما
شركة جوميديا
�

محمد أمني أبو جبل:

•مخرج مصري.
•تخرج من املعهد العالي للسينما قسم اإلخراج عام
،1985
•من أهم أعماله (فيلم ثقافي)( -فبراير األسود) ( -ليلة
سقوط بغداد) ( -بنتني من مصر) ( -احملكمة).
�
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تدور الفكرة الرئيسية للفيلم حول ورقة نقدية فئة  200جنيه تنتقل بني أمناط مختلفة من
�البشر واستعراض لهذه الشخصيات وكيفية تعاملها من الـ  200جنيه.
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لجنة تحكيم األفالم القصيرة
والتسجيلية والتحريك

ثانيًا :األفالم التسجيلية والقصيرة والتحريك

مدير التصوير /سعيد شيمي 		

رئيسا ً

			
اخملرجة  /زينب زمزم

عضوا ً

			
الناقد /عصام زكريا

عضوا ً

			
الدكتور /ثناء هاشم

عضوا ً

			
املنتج /حسام علوان

عضوا ً
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مسابقة األفالم التسجيلية
أكثر من  15دقيقة
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فارس الكلمة
تـاريـخ الإنتـــاج  22 - 2021 :ق
املركز القومى للم�سرح واملو�سيقى والفنون  
�إنتــــــــاج:
ال�شعبية
كرمي ال�شحرى (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
كرمي ال�شحرى
�سينـــاريــــو :
كرمي ال�شحرى
ت�صـــــــوير :
�أحمد فتحى   -يو�ستينا منري مكرم
مونتــــــــاج:
فادى بول�س
مو�سيـــــــقى :

كرمي ال�شحرى

خريج املعهد العاىل لل�سينما عام   ،2020يعمل معيد يدور الفيلم عن �سرية ال�شاعر الكبري الراحل� /صالح عبد
بق�سم الت�صوير ال�سينمائى باملعهد�  ،شارك فى عدد ال�صبور ويتحدث عنه جمموعة من ال�ضيوف فى �إطار
من الأعمال التليفزيونية وال�سينمائية كم�ساعد� ،سرد �سينمائى ميزج الروائى بالت�سجيلى.
ثم عمل فى عدد من الإعالنات والأفالم الروائية
الق�صرية كمدير ت�صوير   ،يعد فيلم فار�س الكلمة
�أول جتربة �إخراجية له مع الت�صوير ال�سينمائى.

بكون حرة
تـاريـخ الإنتـــاج  26 - 2021 :ق
املرايا للثقافة والفنون
		
�إنتــــــــاج:
�شريف فتحى �سامل
�إخــــــــراج :
�شريف فتحى �سامل
�سينـــاريــــو :
�شريف فتحى �سامل
ت�صـــــــوير :
�شريف فتحى �سامل
مونتــــــــاج:
مكتبة مو�سيقية
مو�سيـــــــقى :
تدور �أحداث الفيلم حول مزيج متمرد من الفنني الفرعوين
�شريف فتحى �سامل
منتج وخمرج وحما�ضر يف �صناعة الأفالم  ،حا�صل والإ�سالمي لفنانة اخلزف هبة حلمي ،والعمل �إنتاج �إيطايل
علي �شهادتي بكالوريو�س ،الأويل يف الهند�سة م�صري م�شرتك بني �سبوت الإيطالية ودار املرايا امل�صرية.
املعمارية  1990والثانية يف الإخراج ال�سينمائى عام
 1994وهو ع�ضو ال�شبكة الأوروبية للفيلم الت�سجيلي
واحتاد املنتجني االيطاليني امل�ستقلني� ،أخرج و�أنتج
العديد من الأفالم الت�سجيلية منها «طليان م�صر»
« - 2011تلك الإ�سكندرية» « - 2013العي�ش  مع
اجلدران» احلا�صل على جائزة خا�صة من مهرجان
 Borders Beyondيف اليونان .2018
"
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أحالم منسية
تـاريـخ الإنتـــاج  90 - 2021 :ق
�إنتاج خا�ص
		
�إنتــــــــاج:
مروه ال�شرقاوى (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
مروه ال�شرقاوى
�سينـــاريــــو :
عمرو �إ�سماعيل   -مروه ال�شرقاوى  -
ت�صـــــــوير :
حممد حجازى
�آيه عبد الكافى
مونتــــــــاج:
فادى طو�سون
مو�سيـــــــقى :

مروه ال�شرقاوى

مواليد الإ�سكندرية  ،خريجة كلية الإعالم جامعة
القاهرة عام   ،2010در�ست �صناعة الأفالم مبدر�سة
�سينا دلتا بالإ�سكندرية  ،وور�شة الفيلم الت�سجيلي
الإبداعى مبهرجان القاهرة الدوىل لأفالم
املر�أه  ،فاز فيلم �أحالم من�سيه بجائزة �أف�ضل فيلم
ت�سجيلى باملهرجان الدوىل للأفالم ب�إيران.

�شاب ثالثينى �شاعر عاميه موهوب يكت�شف فى
و�سط م�سرية ت�ألقه الفنيه �أنه مري�ض  ف�شل كلوى
حاد فتبد�أ رحله يكافح فيها �أثناء حياته اليوميه
التى بق�ضى �أغلب �ساعاتها بني امل�ست�شفيات.

تمساح النيل
تـاريـخ الإنتـــاج  61 - 2021 :ق
�أفالم م�صرالعاملية
�إنتــــــــاج:
نبيل ال�شاذىل
�إخــــــــراج :
نبيل ال�شاذىل
�سينـــاريــــو :
نبيل ال�شاذىل
ت�صـــــــوير :
دعاء فا�ضل
مونتــــــــاج:
		
مو�سيـــــــقى :
ينقل الفيلم �صوره حميمية ل�سباح القرن امل�صرى عبد اللطيف
نبيل ال�شاذىل
�أبو هيف من خالل عيون �صديقه القدمي نبيل ال�شاذىل من
أفالم
 �
�شركة
مع
1990
عام
ال�سينما
بد�أ عمله فى
خالل مقابالت معه ومع �آخرين ومواد �أر�شيفية ثمينة.
م�صرالعاملية كمنتج منفذ على الأفالم الأجنبية
فى م�صر وعمل كمنتج منفذ فى العديد من امل�شاريع
الهامة مع �صانعى �أفالم م�شهورين عاملي ًا مثل
يو�سف �شاهني ور�ضوان الكا�شف و�سبايك ىل.
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العودة
تـاريـخ الإنتـــاج  76 - 2021 :ق
�أفالم م�صرالعاملية
		
�إنتــــــــاج:
�ساره �شاذىل
�إخــــــــراج :
�ساره �شاذىل
�سينـــاريــــو :
�ساره �شاذىل
ت�صـــــــوير :
�ساره �شاذىل
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :

�سارة �شاذىل

بد�أت درا�ستها فى ال�سينما فى كندا   ،تخرجت
من اجلامعة الأمريكية فى باري�س   ،تخ�ص�صت
فى درا�سات الأفالم   ،فى عام  2017التحقت
باملدر�سه الدولية لل�سينما والتليفزيون فى كوبا  ،
وتخ�ص�صت فى �إخراج الأفالم الروائية حيث
كتبت و�أخرجت �أفالم ق�صرية.

يدور الفيلم حول والد �ساره ذى ال 80عاما ،وهو مفعم
باحليويه ،وب�سبب الوباء العاملى تنقلب خطط �ساره
ر�أ�سا على عقب ،وجتد نف�سها عالقه فى منزل طفولتها
مع والديها ،وت�شعر   باحلاجه �إىل التقاط اللحظات
الثمينة التى ق�ضتها مع والدها فى فيلم.

وطن باإلختيار
تـاريـخ الإنتـــاج  38:40 - 2021 :ق
الهيئه الوطنيه للإعالم
�إنتــــــــاج:
حنان را�ضى
�إخــــــــراج :
حنان را�ضى
�سينـــاريــــو :
بوال طلعت
ت�صـــــــوير :
�سامى من�صور
مونتــــــــاج:
�أحمد عاطف
مو�سيـــــــقى :

حنان را�ضى

حا�صله على عدة ور�ش ل�صناعة الأفالم الت�سجيلية  ،
�شاركت ب�أفالمها فى عدة مهرجانات دولية،
ح�صلت على عدة جوائز� ،شاركت فى جلان حتكيم،
وعر�ضت عدد من �أفالمها بقنوات �أجنبية �ضمن
برامج تبادل و�إنتاج م�شرتك بني الهيئة الوطنية
للإعالم واحتاد �إذاعات الدول الأوروبية.
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الإ�سكندرية تلك املدينه امل�صرية التى كانت مركز ثقافى
وجتارى يهاجر �إليه العديد من اجلن�سيات الأجنبية  ،
اليوم ال  يزال �أحفادهم من اجليل الثالث والرابع
فى املدينه التى تغري وجهها كثريا عرب الزمن ،فهل
يرتكونها بحثا عن امل�ستقبل فى مكان �آخر ،عن الأحالم
والتحديات وامل�ستقبل فى عيونهم يدور الفيلم.

األسود العواجيز
تـاريـخ الإنتـــاج  57 - 2021 :ق
�إبراهيم عبا�س
		
�إنتــــــــاج:
�إبراهيم عبا�س (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
�إبراهيم عبا�س
�سينـــاريــــو :
جون ح�سيب
ت�صـــــــوير :
م�صطفى نور
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
باحث م�ستقل يحمل كامريا  ،يذهب فى رحله فى عمق جنوب
�إبراهيم عبا�س
باحث م�ستقل ،عمل فى جمال الإعالن� ،ساعد م�صر�  ،إلتقى خاللها مبجموعات �صغريه من الفنانني املجهولني
كمدير فنى فى �إنتاج العديد من الر�سوم املنت�شرين فى قرى خمتلفه.
املتحركه للأطفال ،منتج فنى ل�سل�سة الأفالم
الوثائقيه (م�ساجد لها تاريخ) ،عمل على جمع
وتوثيق الأ�شكال الفنيه فى �صعيد م�صر.

الترومبون الذى أنقذنى
تـاريـخ الإنتـــاج  22 - 2021 :ق
اال�ستوديو ال�سينمائى للإنتاج
		
�إنتــــــــاج:
�أن�س �صالح الدين (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
�أن�س �صالح الدين
�سينـــاريــــو :
�أن�س �صالح الدين
ت�صـــــــوير :
�أن�س �صالح الدين  -فيكتوريا لوكينا
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
فى بداية انت�شار فريو�س كورونا يجد قائد الأورك�سرت ال�سابق
�أن�س �صالح الدين
كاتب وخمرج ،در�س ال�سيناريو فى املعهد العاىل �ستيفان �سينفتليبني �صعوبة فى ا�ستمراره فى عزف املو�سيقى
لل�سينما  ،ثمانتقلللعملفىقناةجمدبورجاملحليةفى فى ال�شارع كما اعتاد منذ تقاعده فيحاول البحث عن طرق
�أخرى لكى يعزف املو�سيقى من �أجل �أن ي�سعد النا�س.
�أملانيا لكى يعمل فى �صناعة الأفالم الت�سجيلية.
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سوبر داون
تـاريـخ الإنتـــاج  26 - 2021 :ق
كلية الإعالم   -جامعة بنى �سويف
�إنتــــــــاج:
�أ�سامه �شعبان  (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
فهمى ربيع   -رانيا �أحمد
�سينـــاريــــو :
�شروق يو�سف
ت�صـــــــوير :
�أ�سامه �شعبان
مونتــــــــاج:
حممد عبداحلليم
مو�سيـــــــقى :

�أ�سامه �شعبان

خمرج ومونتري ،تخرج من ق�سم الإذاعة
والتليفزيون بكلية الإعالم جامعة بنى �سويف  ،
بد�أ العمل فى جمال �صناعة الأفالم كمونتري حيث
�شارك فى مونتاج العديد من الأفالم والإعالنات
والربامج التليفزيونيه� ،إجته �إىل الإخراج،
و�أخرج �أول فيلم له وهو فيلم �سوبر داون.

يناق�ش الفيلم فكرة دمج �أ�صحاب متالزمة داون فى املجتمع
حيث ينظر �إليهم املجتمع على �أنهم متخلفني عقليا ولي�س
�أ�صحاب قدرات خا�صه ومميزه فمنهم الأبطال والفنانني
وغريهم حمققني �إجنازات وبطوالت عظيمه وهذا ما
�سعى الفيلم لت�أكيده بفكرة الدمج فهم لي�سوا متخلفني بل
لديهم حقوق فى احلياه يجب �أن يحرتمها املجتمع.

باب الدنيا
تـاريـخ الإنتـــاج  64 - 2021 :ق
هاله القو�صى
		
�إنتــــــــاج:
عبد الرحمن حممود (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
عبد الرحمن حممود
�سينـــاريــــو :
عبد الرحمن حممود
ت�صـــــــوير :
عبد الرحمن حممود
مونتــــــــاج:
�أحمد ال�صاوى
مو�سيـــــــقى :
قبل ثمانى �سنوات تعر�ض عدد من امل�سافرين لعا�صفه ثلجيه
عبد الرحمن حممود
خريج املعهد العاىل لل�سينما   ،عمل كمهند�س وهم فى طريقهم �إىل قمة جبل باب الدنيا بوادى جبال
�صوت ومنتج وم�شرف على رحلة ما بعد الإنتاج   ،ب�سانت كاترين فى درجة حراره  13حتت ال�صفر و�شدة
�شاركت �أفالمه فى مهرجانات حملية ودولية العا�صفه �أدت �إىل تفرق املجموعه ،ال�صدفه وحدها تقود بطل
الفيلم �إىل نف�س الطريق الذى خا�ضته نف�س املجموعة.
مثل �أبو ظبى ودبى وروتردام.
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الحلم يقترب
تـاريـخ الإنتـــاج  22 - 2021 :ق
قناة النيل الدولية
		
�إنتــــــــاج:
�أحمد عبد العليم
�إخــــــــراج :
�أحمد عبد العليم
�سينـــاريــــو :
�أحمد زغلول   -فادى حم�سن
ت�صـــــــوير :
عمرو ن�سيم
مونتــــــــاج:
يا�سر فاروق   -تامر كروان  -
مو�سيـــــــقى :
�أ�شرف حمرو�س
مع مئوية اكت�شاف مقربة توت عنخ �آمون ي�شهد هذا العام
اللقاء الأول بني امللك رم�سي�س الثانى قادم ًا من ميت رهينه
مع توت عنخ �آمون قادما من وادى امللوك وذلك باملتحف
امل�صرى الكبري والذى ي�ستعد للإفتتاح تزامن ًا مع املئويه.

�أحمد عبدالعليم

�أخرج العديد من الأفالم وحاز على العديد من
اجلوائز عن �أفالمه و�آخرهم فيلم احللم يقرتب
والذى حاز على عدة جوائز دولية.

المالذ األخير
تـاريـخ الإنتـــاج  34 - 2021 :ق
م�ستقل
�إنتــــــــاج :
يارا توحيد
�إخــــــــراج :
يارا توحيد
�سينـــاريــــو :
ميار توحيد
ت�صـــــــوير :
تيم جوندور
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
يوثق ب�شكل ح�صرى ا�ستقبال م�صر �آالف الالجئني الأوروبيني
يارا توحيد
خمرجة م�ستقلةُ ،تخرج و ُتنتج �أفالم وثائقية بداية من عام  1940حتى عام  1946وكيف كانت م�صر
عن تاريخ م�صر ،خريجة كلية الآداب جامعة هى املالذ الأخري الذى �أنقذ �أرواح �آالف الأوروبيني.
القاهرة ،وحت�ضر للماجي�ستري فى �إدارة
الأعمال ،وتكتب ال�سيناريو بجانب الإخراج
والبحث الوثائقى مبعايري دولية.
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شخوص عالمنا التحتى
تـاريـخ الإنتـــاج  42 - 2021 :ق
املركز القومى لل�سينما
�إنتــــــــاج:
هيثم �شريف (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
هيثم �شريف
�سينـــاريــــو :
هيثم �شريف  -ب�سام فرحات
ت�صـــــــوير :
�سمر ال�شيخ   -نور عماد
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
(موته العفريت) �أو كما اعتاد �أهل منطقته على ت�سميته
هيثم �شريف
خمرج وفنان ،خريج كلية اخلدمة الإجتماعية� ،صنايعى م�صر ونحات وراق�ص  معا�صر ،وطبق ًا ملا ي�سميه
وحا�صل على بكالوريو�س املعهد العاىل لل�سينما الفعل الأكرث جنون ًا فى حياته وكنتيجه له تتغري حياته
ق�سم ر�سوم متحركه ،ودبلوم عاىل فى العلوم ب�شكل تام وللأبد وتتغري معها �أي�ض ًا نظرة كل من حوله.
ال�سينمائية املتخ�ص�صه� ،شارك فى عدة معار�ض 
جماعيه وبعمل خمرج باملركز القومى لل�سينما.

من والى مير
تـاريـخ الإنتـــاج 62 - 2021 :ق
		
The pianola
�إنتــــــــاج:
		
ماجى مرجان (العمل الثاين)
�إخــــــــراج :
ماجى مرجان
�سينـــاريــــو :
زكى عارف � -شادى فكرى
ت�صـــــــوير :
با�سم لبيب
مونتــــــــاج:
يو�سف ح�سن
مو�سيـــــــقى :
تدور �أحداث الفيلم فى �صعيد م�صر فى قرية تدعى مائري
حيث اجرت املخرجة امل�صرية ماجى مورجان مقابالت مع
ماجى مرجان
مواليد الإ�سكندرية ،وخريجة اجلامعة قرويني خمتلفني على مدى اثنى ع�شر عام ًا.
االمريكية   ،تدر�س الآن درا�سات ال�سينما�   ،سبق
و�أن �أخرجت فيلم ( )the pictureعام
   ،2002وعر�ض بالعديد من القنوات الف�ضائية.
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خلف حاجز أسمنتى شفاف
تـاريـخ الإنتـــاج 24- 2021 :ق
ح�صاله
		
�إنتــــــــاج:
عمرو بيومى
�إخــــــــراج :
عمرو بيومى
�سينـــاريــــو :
عمرو بيومى
ت�صـــــــوير :
�أحمد �أ�سامه
مونتــــــــاج:
�إ�سالم �صفوت
مو�سيـــــــقى :

عمرو بيومى

خمرج وكاتب �سيناريو   ،خريج املعهد العاىل
لل�سينما عام   ،1985عمل كم�ساعد خمرج مع ح�سني
كمال وعلى عبد اخلالق�  ،أخرج الفيلم الروائى
الطويل (اجل�سر) و(بلد البنات) حيث حاز فيلم
(اجل�سر) على عدة جوائز ثم اجته �إىل ال�سينما
الت�سجيلية و�أخرج عدة �أفالم ت�سجيلية منها فيلم
(رم�سي�س راح فني) والذى حاز على عدة جوائز.

فى ربيع  2020وجد �سكان الكره الأر�ضيه �أنف�سهم معزولني
وحما�صرين فى منازلهم ب�سبب وباء كوفيد  ،19و�أثناء
�أ�سابيع احلظر ارتبكت عالقة الكثريين منا بالذات وبالعامل
فكان هذا الفيلم هو و�سيلتى التى ا�ستعنت بها على مواجهة
هذه اللحظة املح�صورة فى املكان واملمتده فى الزمن.

حكاية مزاهر
تـاريـخ الإنتـــاج 30- 2021 :ق
املركز امل�صرى للثقافه والفنون
		
�إنتــــــــاج:
عمرو بيومى
�إخــــــــراج :
عمرو بيومى
�سينـــاريــــو :
عمرو بيومى � -أحمد املغربى  � -أحمد حممد
ت�صـــــــوير :
�أحمد حممد
مونتــــــــاج:
خمتارات من �أر�شيف مزاهر
مو�سيـــــــقى :
تكونت فرقة مزاهر ملو�سيقى و�إيقاعات الزار امل�صرى عام   ،2001
عمرو بيومى
خمرج وكاتب �سيناريو ،خريج املعهد العاىل وعلى مدار  20عام ًا حققت الفرقه جناح ًا كبري ًا فى الداخل واخلارج  ،
لل�سينما عام  ،1985عمل كم�ساعد خمرج مع ح�سني يقدم الفيلم من خالل الأر�شيف ال�ضخم مل�شوار الفرقه وثيقه عن هذا
كمال وعلى عبد اخلالق�  ،أخرج الفيلم الروائى الفن ال�شعبى والطق�س الإجتماعى للزار ولفرقة مزاهر.
الطويل (اجل�سر) و(بلد البنات)  ،حيث حاز فيلم
(اجل�سر) على عدة جوائز  ،ثم اجته �إىل ال�سينما
الت�سجيلية  ،و�أخرج عدة �أفالم ت�سجيلية منها فيلم
(رم�سي�س راح فني) والذى حاز على عدة جوائز.
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لحن لم يتم
تـاريـخ الإنتـــاج 30- 2021 :ق
جمعية حمبى املو�سيقار فريد الأطر�ش
		
�إنتــــــــاج:
عادل ال�سيد (العمل الثانى)
�إخــــــــراج :
عادل ال�سيد
�سينـــاريــــو :
حممد عادل ال�سيد
ت�صـــــــوير :
حامد العربى
مونتــــــــاج:
فريد الأطر�ش
مو�سيـــــــقى :

عادل ال�سيد
تدور �أحداث الفيلم عن ق�صة حياة �أ�سمهان الأطر�ش 
آثار،
ل
ل
أعلى
ل
ا
باملجل�س
الوثائقية
أفالم
عمل ب�إدارة ال
منذ �أن ولدت حتى رحيلها فى انقالب �سياره فى
لوزير
إعالمى
ل
ا
باملكتب
للت�صوير
مدير
كما عمل
البحر ويربز الفيلم الدور الوطنى الذى قامت به من
الآثار ،و�أ�س�س جمعية حمبى املو�سيقار فريد الأطر�ش  �أجل ا�ستقالل �سوريا و�أي�ضا م�شوار الغناء والطرب.
عام   ،2009وي�شغل من�صب رئي�س اجلمعية.

رسام العرب
تـاريـخ الإنتـــاج 58 – 2021 :ق
مركز �أفالم املعرفه
�إنتــــــــاج:
�أحمد ف�ؤاد دروي�ش 
�إخــــــــراج  :
�أحمد ف�ؤاد دروي�ش
�سينـــاريــــو  :
مالك الظاهر
ت�صـــــــوير :
�شريف عالء الدين
مونتــــــــاج:
�إعداد �أحمد ف�ؤاد دروي�ش
مو�سيـــــــقى :

�أحمد ف�ؤاد دروي�ش
يحكى الفيلم عن �أعمال الفنان الت�شكيلي حممد حجى الذى
الوثائقية
أفالم
ل
ا
إنتاج
�
و
إخراج
يعمل فى كتابة و�
ارحتل �إىل  11دوله غربيه ور�سمها بالإ�ضافه �إىل وطنه م�صر.
منذ عام � 1969إىل اليوم.
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مسابقة األفالم التسجيلية
حتى  15دقيقة
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نص نعل
تـاريـخ الإنتـــاج  11 / 2021 :ق
املركز القومى لل�سينما
�إنتــــــــاج:
�أحمد حممد �إبراهيم
�إخــــــــراج  :
د .ح�سني عبد اللطيف
�سينـــاريــــو  :
كرمي نادر
ت�صـــــــوير :
نورهان عماد
مونتــــــــاج:
حممد بدرخان
مو�سيـــــــقى :
�شاب فقري يتمزق حذائه وهو فى طريقه للعمل وال  ميلك
�أحمد حممد �إبراهيم
خريج املعهد العاىل لل�سينما عام   ,2011ق�سم مال كاف ل�شراء حذاء جديد وتقوده قدماه ملحل ت�صليح
ال�سيناريو ،م�ساعد خمرج فى عدة �أعمال �أحذيه يعر�ض  عليه عمل ن�ص  نعل للحذاء ب�سعر زهيد
تليفزيونية ،خمرج لعدة �أفالم روائية ق�صرية ونعرف من خالل احلوار الكثري عن �صناعة الأحذيه.
وت�سجيلية(:لياىل) و(كلفتى) روائى ق�صري،
(�ساحر الأوانى) و(بيت جميل) ت�سجيلى.

بيت جميل
تـاريـخ الإنتـــاج  10 / 2021 :ق
املركز القومى لل�سينما
�إنتــــــــاج:
�أحمد حممد �إبراهيم
�إخــــــــراج  :
�أحمد حممد �إبراهيم
�سينـــاريــــو  :
م�صطفى نبيل  -مينا ميني�س
ت�صـــــــوير :
غاده �سراج الدين
مونتــــــــاج:
حممد بدرخان
مو�سيـــــــقى :

�أحمد حممد �إبراهيم

خريج املعهد العاىل لل�سينما عام   ,2011ق�سم يدور الفيلم حول ا�ستعرا�ض مركز احلرف اليدوية بالف�سطاط
ال�سيناريو ،م�ساعد خمرج فى عدة �أعمال والتعر�ض لكل ما يقدمه املركز من فنون وحرف يدوية.
تليفزيونية ،خمرج لعدة �أفالم روائية ق�صرية
وت�سجيلية(:لياىل) و(كلفتى) روائى ق�صري،
(�ساحر الأوانى) و(بيت جميل) ت�سجيلى.
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سحر األوانى
تـاريـخ الإنتـــاج  10 / 2021 :ق
املركز القومى لل�سينما
		
�إنتــــــــاج:
�أحمد حممد �إبراهيم
�إخــــــــراج  :
�أحمد حممد �إبراهيم
�سينـــاريــــو  :
م�صطفى نبيل  -مينا ميني�س
ت�صـــــــوير :
غاده �سراج الدين
مونتــــــــاج:
حممد بدرخان
مو�سيـــــــقى :
ي�ستعر�ض الفيلم مكونات مركز اخلزف بالف�سطاط ومراحل
�أحمد حممد �إبراهيم
خريج املعهد العاىل لل�سينما عام   ,2011ق�سم وجوانب العمل املختلفه باملركز ويلتقى مع الفنانني العاملني
ال�سيناريو ،م�ساعد خمرج فى عدة �أعمال باملركز.
تليفزيونية ،خمرج لعدة �أفالم روائية ق�صرية
وت�سجيلية(:لياىل) و(كلفتى) روائى ق�صري،
(�ساحر الأوانى) و(بيت جميل) ت�سجيلى.

رحلة األلف سنة
تـاريـخ الإنتـــاج  10 / 2021 :ق
�إنتاج ذاتي
�إنتــــــــاج:
ل�ؤي جالل
�إخــــــــراج  :
ل�ؤي جالل
�سينـــاريــــو  :
ل�ؤي جالل
ت�صـــــــوير :
ل�ؤي جالل
مونتــــــــاج:
YT audio library
مو�سيـــــــقى :

ل�ؤى جالل

خمرج م�صري  ,تخرج يف كلية االعالم بجامعة ت�ستطيع املخلفات البال�ستيكية البقاء علي قيد احلياة لأكرث
القاهرة  ،ق�سم الإذاعة والتليفزيون  ،در�س ال�سينما من مائة عام  ،فما الذي تفعله بالبيئة خالل تلك الفرتة.
بالعديد من الور�ش  والدورات املتخ�ص�صة  ,وقام
ب�إخراج عدة �أفالم ق�صرية ت�سجيلية وروائية
�شاركت بالعديد من املهرجانات ,وحازت على جوائز
حملية ودولية .
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وصال
تـاريـخ الإنتـــاج  4 / 2021 :ق
�إنتاج ذاتي
		
�إنتــــــــاج:
ل�ؤي جالل
�إخــــــــراج  :
ل�ؤي جالل
�سينـــاريــــو  :
ل�ؤي جالل
ت�صـــــــوير :
حممد خالد
مونتــــــــاج:
Epidemic sound
مو�سيـــــــقى :

ل�ؤى جالل

خمرج م�صري  ,تخرج يف كلية االعالم بجامعة ي�أتي النا�س كل عام يف م�صر ،من كافة �أنحاء البالد لالحتفال
القاهرة  ،ق�سم الإذاعة والتليفزيون  ،در�س ال�سينما مبولد ال�سيدة زينب من خالل القيام ببع�ض التقاليد
بالعديد من الور�ش  والدورات املتخ�ص�صة  ,وقام ال�صوفية.
ب�إخراج عدة �أفالم ق�صرية ت�سجيلية وروائية
�شاركت بالعديد من املهرجانات ,وحازت على جوائز
حملية ودولية .

رحمه
تـاريـخ الإنتـــاج  14:30 / 2021 :ق
هاما فيلم برودك�شن
		
�إنتــــــــاج:
حممد احلامدى (العمل الثانى)
�إخــــــــراج  :
م�صطفى زوريغ
�سينـــاريــــو  :
حممد احلامدى
ت�صـــــــوير :
حممد الواحاتى
مونتــــــــاج:
�شادى �سليم
مو�سيـــــــقى :
يدور الفيلم عن رحمه �أول مذيعه بالعامل من �أ�صحاب متالزمة
حممد احلامدى
خمرج ومدير ت�صوير ،در�س الإخراج ال�سينمائى داون �ساندروم.
باجلامعة الفرن�سية بالقاهرة ،عمل كم�ساعد خمرج
فى عدة �أعمال �سينمائية ودرامية ،ح�صل على
عدة جوائز عن فيلمه الق�صري (اجلريدى).
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درامز
تـاريـخ الإنتـــاج  11:12 / 2021 :ق
كالكيت عربى
�إنتــــــــاج:
ناهد ن�صر (العمل الثانى)
�إخــــــــراج  :
ناهد ن�صر
�سينـــاريــــو  :
جو�سلني �أبى جربائيل  -ابت�سام خمتار
ت�صـــــــوير :
�سيمون الهرب
مونتــــــــاج:
�إ�سالم �صالح
مو�سيـــــــقى :

ناهد ن�صر

خمرجة م�صرية ،و�صحفيه� ،شارك فيلمها الأول
(البحر) فى العديد من املهرجانات املحلية
والدولية ،عملت �أي�ضا كمنتجه تليفزيونيه لعدد
من الربامج  ،ن�شرت العديد من املو�ضوعات بالعربيه
والإجنليزيه فى �صحيفة الأهرام ويكلى.

هل الرحلة هى تلك التى نقطعها فى املكان �أم تلك التى جترى
داخل الذات وما العالقه بينهما ،رحله فى حياة �شخ�ص 
مدتها � 10سنوات بني مدينتني تبعدان عن بع�ضهما �آالف
الأميال وهل غريته الرحله فى املكان �أم فى الزمان.

أبواب مكة
تـاريـخ الإنتـــاج 10 / 2021 :ق
وزارة الت�ضامن االجتماعى
�إنتــــــــاج:
مهند دياب
�إخــــــــراج  :
مهند دياب
�سينـــاريــــو  :
حممود نا�صر
ت�صـــــــوير :
حممد على
مونتــــــــاج:
حمودي تنوم
مو�سيـــــــقى :
يف رحلة ق�صرية بداخل احلاجة مكه نرى ق�صة كفاح
مهند دياب
خمرج م�صري   ،له العديد من الأفالم الت�سجيلية �سيدة م�صرية ا�ستطاعت ان ت�صل ايل مكانه ومكان
الق�صريةالتي�شاركتيفالعديدمناملهرجاناتالعربية بف�ضل عملها كرائدة اجتماعية من �أ�سوان.
والدولية الهامة وح�صدت العديد من اجلوائز.
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يحكي أن
تـاريـخ الإنتـــاج 9:50 / 2021 :ق
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
عبد الفتاح زيدان (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
عبد الفتاح زيدان
�سينـــاريــــو  :
حممود نا�صر
ت�صـــــــوير :
حممد �أبو ريان
مونتــــــــاج:
		
مو�سيـــــــقى :

عبد الفتاح زيدان
تدور �أحداث الفيلم حول �شاب يف بداية عمره
من
العديد
يف
خمرج
كم�ساعد
خمرج م�صري عمل
تخلى عنه �أهله منذ ال�صغر وبدال  من �أن يتحول
دولية
مهرجانات
يف
�شاركت
التي
الأفالم الت�سجيلية
هذا ال�شاب ايل �شاب منحرف حتول �إىل فنان عبقرى.
وعاملية وحملية   ،ويعد فيلم يحكى �أن اول عمل
ت�سجيلي له وح�صد جائزة �أف�ضل فيلم ت�سجيلي
يف مهرجان �سينمانا الثالث  ،2022وجائزة الفيلم
الت�سجيلي مبهرجان يو�سف �شاهني .2022

أحد عشر يومًا بال إنسانية
تـاريـخ الإنتـــاج 9 / 2021 :ق
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
�أحمد قرمد
�إخــــــــراج  :
�أحمد قرمد
�سينـــاريــــو  :
�أحمد قرمد
ت�صـــــــوير :
�أحمد قرمد
مونتــــــــاج:
وليد �سيف اليزل
مو�سيـــــــقى :
يتناول الفيلم امل�أ�ساه الإن�سانيه والتى حدثت مبدينة غزه
�أحمد قرمد
ع�ضو عامل بنقابة املهن ال�سينمائية�  ،أخرج عدة بدولة فل�سطني طوال  11يوم ًا من جانب قوات جي�ش الإحتالل
�أفالم ق�صرية و�شارك فى مهرجانات �سينمائية الإ�سرائيلى.
دولية وح�صل على عدة جوائز.
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جوى ورهونه
تـاريـخ الإنتـــاج 9:50 / 2021 :ق
م�ستقل
�إنتــــــــاج:
طارق ال�صغري (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
طارق ال�صغري
�سينـــاريــــو  :
طارق ال�صغري
ت�صـــــــوير :
حممد �أحمد
مونتــــــــاج:
		
مو�سيـــــــقى :

طارق ال�صغري

حا�صل على دبلوم الدرا�سات العليا ق�سم مناهج
الفلكلور وتقنيات احلفظ ،له عدة بروموهات
و�أفالم ق�صرية بوزارة الثقافه ،قام بت�صوير
العديد من عمليات اجلمع امليدانى الفلكلورى
وتوثيقه ،عمل كموثق فى ملف ال�سم�سية
لو�ضعها على قائمة الرتاث العاملى باليون�سكو  ،
عمل عدة معار�ض للت�صوير الفوتوغرافى.

الفيلم يوثق ما يحدث فى يوم الأجازه والرتفيه لطائفة �سائقى
عربة الكارو وما يحدث فيه من ت�سابق بالعربات واخليل.

ساره
تـاريـخ الإنتـــاج 8:53 / 2021 :ق
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
عبد اهلل عادل
�إخــــــــراج  :
عبد اهلل عادل
�سينـــاريــــو  :
عبد اهلل عادل
ت�صـــــــوير :
عبد اهلل عادل
مونتــــــــاج:
�شادى فران�سي�س  -هبه ال�صغري
مو�سيـــــــقى :
يحيى املقيم بالإ�سكندرية تلقى ر�ساله من �ساره تخربه
عبد اهلل عادل
�أخرج �ستة �أفالم ت�سجيلية و�شارك بعدة مهرجانات ب�أنها ال  تريد الإ�ستمرار معه ليقرر الذهاب �إليها فى
رحله �سريعه من الإ�سكندرية �إىل القاهرة ليقنعها
�سينمائية وح�صل على عدة جوائز.
بالإ�ستمرار معه لكنها واجهت طلبه بالرف�ض.
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الجولة
تـاريـخ الإنتـــاج 4 / 2021 :ق
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
يحيى خليفه (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
يحيى خليفه
�سينـــاريــــو  :
يحيى خليفه
ت�صـــــــوير :
يحيى خليفه� -إبراهيم خليفه
مونتــــــــاج:
هانى �شنوده  -فرقة امل�صريني
مو�سيـــــــقى :

يحيى خليفه

اجتاز دورة الدرا�سات ال�سينمائية ق�سم �سيناريو
بق�صر ال�سينما بالقاهرة   ،كما ح�ضر عدة ور�ش 
�سينمائية ق�صرية تابعة ملهرجان الإ�سكندرية
الدوىل للأفالم الق�صرية  ،يعمل كاتب �صحفى فنى
وثقافى م�ستقل فى عدة مواقع �إلكرتونيه ون�شر فى
عدة مواقع �أخرى.

وثائقى ق�صري عن مبادرة هدفها التوعية بالتاريخ
والأماكن الرتاثية والأثرية بالإ�سكندرية خ�صو�ص ًا
وحمافظات �أخرى عن طريق عمل زيارات �أ�سبوعيه كل
يوم جمعه �إىل مكان جديد  ،خا�ض املخرج جتربه لعدد من
هذه اجلوالت وكان يوثق لها بينما ن�ش�أت فكرة الفيلم.

رحلة الكراسى
تـاريـخ الإنتـــاج 11:54 / 2021 :ق
املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
ح�صه حممد املال ( العمل الأول )
�إخــــــــراج  :
ح�صه حممد املال
�سينـــاريــــو  :
ب�شاير
ت�صـــــــوير :
ن�صار الن�صار
مونتــاج:
د /حممد عادل
مو�سيــــــقي:
ق�صة كر�سى فى حافلة نقل عام يبد�أ جديد ًا نظيف ًا المع ًا
ح�صه حممد املال
وينتهى به احلال ممزق ًا مهرتءاً ال  ي�صلح للإ�ستعمال ،رحلة
مذيعة
العملية
حياتها
أت
�
بد
�إعالمية كويتية،
الكر�سى هى ذاتها رحلة كل اجلمادات التى نتعامل معها
ومقدمة برامج فى تليفزيون الكويت  ،حا�صلة على با�ستهتار ورعونه دوان اكرتاث في�ؤول بها احلال �إيل النفايات
بكالوريو�س �آداب ق�سم لغه �إجنليزية وماجي�ستري مبكراً.
فى ال�صحافه التليفزيونيه ودكتوراه فى الر�ضا
الوظيفى للإعالميني ،وع�ضو هيئة تدري�س باملعهد
العاىل للفنون امل�سرحيه بالكويت ق�سم التليفزيون
ومتار�س الإعالم والت�أليف ككاتبه ومذيعه حره.
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ألجلك طفلى
تـاريـخ الإنتـــاج 5:22 / 2021 :ق
املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
حممد نعمان
�إخــــــــراج  :
حممد نعمان
�سينـــاريــــو  :
حممد نعمان
ت�صـــــــوير :
حممد نعمان
مونتـــاج:
مو�سيقي:
�سيدة تدفعها �صدمتها با�ستقبال مولود ذو احتياجات خا�صة
حممد نعمان
لت�أ�سي�س مركز رعايه هو الأول من نوعه فى �إقليم مدن
ال�سينما،
فنون
لدرا�سة
اجته
ثم
الهند�سة،
در�س
القناة.
وتخرج من املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون،
�ألف و�أخرج عدد من الأفالم الروائيه الق�صريه حاز
بع�ضها جوائز من مهرجانات دولية.

حمده
تـاريـخ الإنتـــاج13:13 / 2021 :ق
املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
ختام بيطار
�إخــــــــراج  :
ختام بيطار
�سينـــاريــــو :
عبد ال�سالم حممد
ت�صـــــــوير :
م�ؤن�س حممد
مونتـــاج:
مك�ساج /م�ؤن�س حممد
مو�سيــقي:
فيلم توثيقى حلياة �شاعره �إماراتيه لها �أكرث من  15ديوان من
ختام بيطار
كاتبه تعمل بال�صحافه والتليفزيون وال�سينما منذ ال�شعر يتحدث عن معاناتها مع موهبتها ال�شعريه والأدبيه.
� 25سنه ،لها كتاب بعنوان (�آمنت بذنوبى) ،خريجة
املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون.
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الكابتن وأنا
تـاريـخ الإنتـــاج8:20 / 2021 :ق
املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون
�إنتــاج:
�أمين �صبحى ( العمل الأول )
�إخــــــــراج  
�أمين �صبحى
�سينـــاريــــو  
�أمين �صبحى
ت�صـــــــوير :
�أمين �صبحى
مونتـاج:
�أمين �صبحى
مو�سيـقي:

�أمين �صبحى

حا�صل على دكتوراه مبرتبة ال�شرف الأوىل فى
بناء الفيلم الكوميدى من املعهد العاىل للنقد الفنى
ب�أكادميية الفنون عام  ،2016من �أوائل دفعة 2008
ق�سم امل�سرح بكلية الآداب جامعة الأ�سكندريه
وح�صل على ماجي�ستري فى تقنيات امل�سرح الغنائى
من نف�س الكليه ،ع�ضو عامل بنقابة املهن التمثيليه
ونقابة املو�سيقيني.

كرة القدم هى الفن الوحيد الذى يتم بالقدم وهي مثال
لتكامل اجل�سم والروح فمهما كانت الرباعة بال روحه ف�ستبقى
عرجاء ،والق�صه هى ق�صة حب فمن �أحبه اهلل حبب اخللق له
وحبب فيه اخللق والزلت �أتعلم منه حتى بعد �أن مر من عمرى
اثنتني وخم�سني عام ًا� ،إنه اخلطري اخلطيب الذى هو دائم ًا
ب�إذن اهلل حممود.

عظمة األجداد
تـاريـخ الإنتـــاج
�إنتــــــــاج:
�إخــــــــراج  
�سينـــاريــــو  
مونتـــــــاج:
مو�سيــــــقي:

10 / 2021ق
املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون
�سامح �صربى (العمل الأول)
ريهام عادل
�سامح �صربى
كريو

�سامح �صربى
يتحدث الفيلم عن �سر عظمة امل�صرى القدمي التى كانت ال�سبب
خريج
اخلا�صه،
إحتياجات
ل
ا
ذوى
من
وخمرج
مونتري
فى و�صول املومياوات امللكيه �إلينا رغم كل هذه ال�سنني.
املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون.
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المدينه المنوره
تـاريـخ الإنتـــاج 8 / 2021 :ق
املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
ح�سني فرج (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
�سينـــاريــــو :
ح�سني فرج
ت�صـــــــوير :
ح�سني فرج
مونتــــاج:
مو�سيقي:

ح�سني فرج

خريج املدر�سة العربية لل�سينما والتلفزيون ،يعمل كثري من النا�س ال  تعرف عن املدينة املنورة �سوى امل�سجد
مبجال اجلرافيك والتحريك منذ �أكرث من  15عام ،النبوى ال�شريف ،في�ستعر�ض الفيلم جمال املدينة املنورة الذى
�شارك بكثري من الأعمال الدرامية وال�سينمائية ال يراه الكثريين.
والإعالنات مثل م�سل�سل (�سرايا عابدين) وم�سل�سل
(�ساحرة اجلنوب).
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مسابقة الروائي القصير
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خطأ 404

مهند �أحمد الد�سوقي

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
مهند �أحمد الد�سوقي
�إخــــــــراج :
مهند �أحمد الد�سوقي
�سينـــاريــــو :
حممود ال�سيد
ت�صـــــــوير :
مهند �أحمد الد�سوقي
مونتــــــــاج:
مازن على
مو�سيـــــــقى :
زياد جمعة � -أ�شرقت م�ؤمن  -منه ه�شام
متثيل:
3ق
مدة العر�ض:

خمرج م�صري  ،مواليد  ،96بد�أ م�شواره الفني عام
  ،2013قام بعمل �أفالم ق�صرية �أهمها فيلم «كوفيد
 »19و»غرفه  »105و»ترنيد جمهول».

يناق�ش الفيلم ا�ستخدام التكنولوجيا بكل خط�أ يف جميع
االعمار للهاتف املحمول وت�أثريه علي احلياة الطبيعة للب�شر

مفاعل نووي
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
�إنتــــــــاج:
عبد الوهاب جمال حممد (عمل �أول)
�إخــــــــراج :
عبد الوهاب جمال
�سينـــاريــــو :
عبد الرحمن ربيع  -حممود عامر
ت�صـــــــوير :
خالد �سليمان
مونتــــــــاج:
�أحمد �إيهاب
مو�سيـــــــقى :
عبد الوهاب جمال  -عمر زيدان -
متثيل:
حممد �صالح
 48ق
مدة العر�ض:

عبد الوهاب جمال حممد

طالب بكلية حقوق جامعة القاهرة ق�سم اللغة
الإجنليزية  ،ويعترب فيلم مفاعل نووي �أول
�أعماله.

يتحدث الفيلم عن جمموعة من الأ�صدقاء يف املرحلة
الإعداديةيحلمون حلم ًا يحاولون حتقيقه.
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مش بالورقة والقلم
تـاريـخ الإنتـــاج2021 :
املركز القومى لل�سينما
�إنتــــــــاج		:
�أحمد حممد عبده
�إخــــــــراج :
ناجى عبد اهلل
�سينـــاريــــو :
حممد مطر
ت�صـــــــوير :
منار ح�سن
مونتــــــــاج:
يحيى ندمي
مو�سيـــــــقى :
رنا خطاب � -آالء  -م�صطفى �سالمة
		
متثيل:
17ق
مدة العر�ض:

�أحمد حممد عبده

خريج املعهد العايل لل�سينما  ،قام ب�إخراج العديد
من الأفالم الت�سجيلية والق�صرية مب�صر ودول
العامل العربى .

م�ش بالورقة والقلم يفاجئ �أ�سامة املتزوج حديث ًا من مرمي
مبر�ضها بال�سرطان لنعي�ش من خاللهم جتربة داخل عامل
حماربة ال�سرطان.

فليحيا أبو الفصاد
تـاريـخ الإنتـــاج ( 2021 :العمل الأول)
املركز القومى لل�سينما
�إنتــــــــاج:
حازم م�صطفى
�إخــــــــراج :
حازم م�صطفى
�سينـــاريــــو :
نادر جالل
ت�صـــــــوير :
غادة �سراج الدين
مونتــــــــاج:
ح�سن زكى
مو�سيـــــــقى :
منى �أبو �سديرة-يو�سف ح�سام
		
متثيل:
13ق
مدة العر�ض:

حازم م�صطفى
طفل يعانى من اجلفاف العاطفي يحاول التعبري عن احتياجه
العاىل
املعهد
خريج
ومونتريوخمرج،
كاتب �سيناريو
من خالل االحتفال بعيد ميالده لكن جدته تعار�ض طلبه
لل�سينما   ،2021يعترب الفيلم �أول �أعماله الروائية   ،توفري ًا للنفقات .
تر�شح جلائزة�ساوير�س الثقافية . 2021
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العريس

حممد �شريف

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
�إنتاج ذاتي
		
�إنتــــــــاج:
حممد �شريف
�إخــــــــراج :
حممد �شريف
�سينـــاريــــو :
حممد �شريف
ت�صـــــــوير :
حممد �شريف
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
عمرو فرج  -غريب النمر  -حممد عاطف
متثيل:
فادي حم�سن
5ق
مدة العر�ض:

حمرر �صحفي�  ،صانع �أفالم م�ستقلة ،ناقد فنى  ،
م�ستقل  ،م�ؤلف كتاب «�سينما  ،»90وكتاب «ترترات
�سينمائية».

فيلم روائي ق�صري م�أخوذ عن ق�صة العري�س من ت�أليف جنيب
حمفوظ  ,عن �شاب يتقدم لفتاة ويرف�ضه والدها لأ�سباب
�أخالقية   ،ثم حتدث مفاج�أة يف النهاية  ,مت تقدمي الفيلم
يف �شكل فانتازيا وب�سيناريو منا�سب للوقت احلايل.

نحمده
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
�إنتاج م�ستقل
�إنتــــــــاج:
م�صطفي وفيق
�إخــــــــراج :
وليد ي�سرى
�سينـــاريــــو :
مينا مدحت
ت�صـــــــوير :
حممد علي  /حممد عزب
مونتــــــــاج:
خمتارات
مو�سيـــــــقى :
�أمري �أبو زيد  -فاطمة ب�سيوين -
متثيل:
�سامح عزت � -آية �إبراهيم
22 ،15ق
مدة العر�ض:

م�صطفي وفيق

در�س ور�شة�إخراج مع دكتور �سمري �سيف   ،وكذلك
و�شة �سيناريو مع �أ�ستاذ �أحمد مراد عمل كم�ساعد ح�سن �شخ�ص  ع�صبي جد ًا على الرغم من مهنته كطبيب
خمرج يف الفيلم الروائي الق�صري» فابريكاتيد»  ،قام �أمرا�ض نف�سية وع�صبية  ،يتم تكليفه مبتابعه حاله (نحمده)
ب�إخراج �أربع �أفالم ق�صرية هي «يوم الفرح» و «م�سار خالل فرتة غياب زميله  ،ولكن ينتهي الأمر مبعاجلتها له.
حياة» و «غرغرينا» «و نحمده»   ،عمل كم�ساعد
خمرج حتت التدريب يف م�سل�سل « يف كل �أ�سبوع يوم
جمعة» ،وعمل كم�ساعد ثاين يف م�سل�سالت « ليه لأ»-
املو�سم الثاين و «غرفة.»207
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واقع إفتراضى
تـاريـخ الإنتـــاج 2.30 - 2021 :ق
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
وائل �أبو طالب (العمل الثانى)
�إخــــــــراج :
وائل �أبو طالب
�سينـــاريــــو :
حممد خالد
ت�صـــــــوير :
�أمين ال�سنبختى
مونتــــــــاج:
اليوجد
مو�سيـــــــقى :
كرمي عادل  -حممد الغنام -
متثيل:
 �إ�سراء �صبحى
 2.30ق
مدة العر�ض
وائل ابراهيم
كاتب  ،وم�ؤلف م�سرحى  ،و�سيناري�ست  ،وممثل  ،ومعد
برامج  ،قام بالتمثيل فى خمتلف املجاالت الفنية يقوم �أحد اال�شخا�ص بحذف تطبيق هاتفه فيختفى بع�ض النا�س
من حوله ويعد الكره فيبقى وحيدا ويعود اىل فطرته.
فى م�سرح الهناجر وعدد من م�سارح الدولة.

عقدة
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
حممد احل�ضري (العمل الثانى)
�إخــــــــراج :
حممد احل�ضري � /أمين واكد
�سينـــاريــــو :
حممود النمر
ت�صـــــــوير :
حممد التو�شكاوي
مونتــــــــاج:
�أحمد عبد الباقي
مو�سيـــــــقى :
حممد الدقاق  -عبري فاروق  -ع�صام
متثيل:
الدين جالل  -رنا جمدي� -إح�سان الرتك
 29دقيقة
مدة العر�ض:
حممد احل�ضري
تخرج من كلية الهند�سة عام    ،2001در�س
ال�سينما   ،وكان �أول عمل له عام  2016فيلم بعد ارتكابها جرمية قتل بدم بارد تعاين فاتنة من ا�ضطرابات
روائي ق�صري «�صاحبة اجلاللة» الذي �أنتجه نف�سية مما يجعلها تذهب �إيل الدكتور هاين للم�ساعدة.
و�أخرجه و�شارك به يف عدة مهرجانات.
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آدم
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
�إنتــــــــاج:
حممد مرجان (العمل �أول)
�إخــــــــراج :
حممد مرجان
�سينـــاريــــو :
�أحمد عا�شور
ت�صـــــــوير :
كرمي حلمي
مونتــــــــاج:
ح�سام �إدري�س
مو�سيـــــــقى :
وليد �أبو املجد  -حممد جابر -
متثيل:
فطيمه فوازي  -نورهان حافظ
 13:56ق
مدة العر�ض:

حممد مرجان

طبيب ب�شري   ،ا�شرتك يف فيلم وثائقي من �إنتاج �شاب فقري بدون �أي م�ؤهالت يبحث عن وظيفة الأحالم ولكنه
قناة احلرة (متثيل) ،ا�شرتك يف فيلم وثائقي /مل يكن يعرف �إن الوظيفة هي التي تبحث عنه ولكن الثمن
درامي ،دور البطولة عن تطور الكوميديا يف م�صر �سيكون غري اعتيادي فهل �سيقبل.
والوطن العربي   ،و�شارك يف عدة مهرجانات
م�صرية ودولية وح�صد بع�ض اجلوائز ،ويعترب فيلم
�آدم هو �أول جتربه �إخراجية.

إغتيال مالك

�إبراهيم �شحاته عبد اهلل

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
ابراهيم �شحاته عبد اهلل (ب�سام ب�شاري)
�إخــــــــراج :
�أحمد حممد عبد احلميد(�أحمدالعرابي)
�سينـــاريــــو :
حممد حامد �سالمة
ت�صـــــــوير :
�أحمد العرابي
مونتــــــــاج:
م�ؤلفات عاملية
مو�سيـــــــقى :
ب�سام ب�شاري  -روان �أحمد  -عمر �أ�شرف
متثيل:
 14دقيقة
مدة العر�ض»

�شهرته (ب�سام ب�شاري)  ،ممثل  ،و خمرج �سينمائي  ،
وم�سرحي   ،مثل يف العديد من الأدوار املتنوعة
علي م�سارح الثقافة اجلماهريية�  ،أخرج جمموعة
م�سرحيات مثل (ا�سكوريال) و(امل�شخا�صتية)
و(ال�سكوت)  ،كما �أخرج العديد من الأفالم الق�صرية
مثل (حتر�ش  على الهواء)( ،اغتيال مالك)  ،
(املغرورة)(  ،بياع كالم)  ،و (موديل و لكن)  ،ح�صل
فيلمه (اغتيال مالك)على جائزة اجلمهور الكربى
يف مهرجان البوابة الرقمية الدويل باجلزائر
الدورة . 22
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�أرمللديهابن�شابمنذويالهمم،يتزوجمنفتاة�شابةلكيترعى
ابنه و لكنه مع مرور الوقت ين�شغل بعمله و يهمل زوجته عاطفيا
مما يجعلها تتقرب من االبن م�ستغله اعاقته الذهنية و عدم
ادراكه لنواياها  ،حتى ينك�شف �أمر خيانتها �أمام الزوج .

راضية
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
وحدة دعم �سينما ال�شباب (املركز القومي
		
�إنتــــــــاج:
لل�سينما) دعم لوجي�ستي
�شيماء طاف�ش (العمل الثاين)
�إخــــــــراج :
ديانا الفي�شاوي
�سينـــاريــــو :
ف�ؤاد الورداين-مايكل جميل
ت�صـــــــوير :
مديحة حمدي
مونتــــــــاج:
د/حممد عادل
مو�سيـــــــقى :
الطفلة نور رجب-الطفلة �إيلي �أ�شرف
متثيل:
�شيماء فاروق-هبة اخليال�شيماء طاف�ش
ع�شر دقائق و 54ثانية
مدة العر�ض 
دفعة
إخراج،
 �
ق�سم
لل�سينما
العايل
خريجة املعهد
\
ال�شرف  ،تعمل
مرتبة
مع
إمتياز
 �
عام
 2017بتقدير
تدور الأحداث حول الطفلة را�ضية التي حتاول العثور علي
كم�ساعد خمرج�   ،شاركت بالعديد من املهرجانات عرو�سة ل�شقيقتها ال�صغري هناء بالرغم من ال�ضغوط التي
ال�سينمائية ،ح�صلت علي بع�ض  اجلوائز   ،قامت يعي�شان بها.
ب�إخراج الفيلم الروائي الق�صري �سالمة ال�شوف
ورا�ضية .

مملكة الموتى
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
�إنتــــــــاج:
�إنت�صار خليف فرج (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
�سيد رم�ضان فرج اجللداوى
�سينـــاريــــو :
�سيد جاد احلق
ت�صـــــــوير :
طارق ح�سنني
مونتــــــــاج:
حامت النمر
مو�سيـــــــقى :
حممد فوزى  -منار خالد � -أحمد حامت
متثيل:
عبد الرزاق جمال  -فتحى ريا�ض
22ق
مدة العر�ض:

�إنت�صار خليف فرج

دورة �إخراج من ق�صر ثقافة ال�سينما بجاردن
�سيتى  ،ويعترب الفيلم �أول اعمالها.
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رجل يبحث عن الهدف من احلياة طاملا �أن م�صري جميع
الب�شر املوت .

السلم

نهى بظاظو

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
نهى بظاظو (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
عمرو وهبان
�سينـــاريــــو :
حممد وحيد
ت�صـــــــوير :
نهى بظاظو
مونتــــــــاج:
عمرو ذكى
مو�سيـــــــقى :
�سما �شعبان  -منال ال�سلخاوى -
متثيل:
كرمي �صالح  -عمرو وهبان
6ق
مدة العر�ض:

حا�صلة على دبلوم الأفالم الت�سجيلية � ،2014سبق
و�أخرجت فيلم ت�سجيلى ق�صري « هى والزحمة»

ت�صورت مى انها ت�ستطيع مواجهة احد خموفها ،ولكن كان
لل�سلم ر�أى �أخر.

بصرة
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
		
مينى �صالح (العمل الثانى)
�إخــــــــراج :
مينى �صالح
�سينـــاريــــو :
�شيكو
ت�صـــــــوير :
حممد ابو ريان
مونتــــــــاج:
خمتارات من االنرتنت
مو�سيـــــــقى :
على حمى  -جنى معتز  -نوران عبد املنعم
متثيل:
مها �صالح � -آدم �صالح
 42ق
مدة العر�ض
مينى �صالح
لي�سان�س �آداب ودر�ست مادة الإخراج ال�سينمائى
فيلم روائى ق�صري يتناول م�شكلة تناق�ض الأهل عن توجيه
فى املدر�سة العربية لل�سينما و�شاركت فى العديد
من الور�ش ال�سينمائية ويعترب فيلم « ب�صرة» ثانى ابنائهم وان�شغالهم عنهم.
�أعمالها بعد فيلم « فنجان قهوة».
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رمس

عبد الرحمن �صربى عبد العزيز

تـاريـخ الإنتـــاج ( 2021 :العمل الأول)
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
عبد الرحمن �صربى عبد العزيز
�إخــــــــراج :
هايدى �أ�سامة  -نرمينا �سامي
�سينـــاريــــو :
عمر م�صطقى
ت�صـــــــوير :
رانيا ايهاب
مونتــــــــاج:
هايدى �سمري
مو�سيـــــــقى :
حممد جناتى � -سعيد املغربى  -ريهام ر�ضا
متثيل:
9ق
مدة العر�ض:

طالب فى الفرقة الرابعة كلية الإعالم ،حا�صل
على ور�شة الإخراج ال�سينمائى من مدر�سة ال�سينما
اال�ستق�صائية.

تروى احداث الفيلم ق�صة حقيقة حدثت يف قرية من قرى
ال�صعيد ي�سيطر على �أهلها اجلهل واخلرافات.

المحلل الشرعى
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
ابراهيم �شحاته عبد اهلل
�إخــــــــراج :
�أحمد حممد عبد احلميد
�سينـــاريــــو :
حممد حامد �سالمة
ت�صـــــــوير :
�أحمد عرابى
مونتــــــــاج:
خمتارات عاملية
مو�سيـــــــقى :
ب�سام ب�شاى -روان �أحمد  -عمر ا�شرف-
متثيل:
 �أحمد عرابى
16ق
مدة العر�ض
ابراهيم �شحاته عبد اهلل
ممثل وخمرج �سينمائى وم�سرحى و�أخرج العديد
من امل�سرحيات منها «امل�شخا�صتية» «ال�سكوت» مزيج من الفانتازيا والدراما االجتماعية ن�شاهد �أحداث
و�أخرج العديد من الأفالم الق�صرية منها «حتر�ش  الفيلم ق�صة عبري التى يتم طالقها للمرة الثالثة
وتعود اىل زوجها عن طريق حملل �شرعى مما ي�ضعها
على الهواء»«  ،اغتيال مالك»«  ،الأ�صيل».
فى مفارقات بني طليقها واملحلل ال�شرعى.
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الشك

�إبراهيم �شحاته عبد اهلل

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
ابراهيم �شحاته عبد اهلل
�إخــــــــراج :
�أحمد حممد عبد احلميد
�سينـــاريــــو :
حممد حامد �سالمة
ت�صـــــــوير :
�أحمد العرابى
مونتــــــــاج:
خمتارات عاملية
مو�سيـــــــقى :
روان �أحمد  -حممد عالء
متثيل:
11ق
مدة العر�ض:

ممثل ,وخمرج �سينمائى ,وم�سرحى ,و�أخرج العديد �شاب عابث يقرر الزواج ويقطع جميع عالقته الن�سائية
من امل�سرحيات منها «امل�شخا�صتية» «ال�سكوت» ليبداء حياة جديدة.
و�أخرج العديد من الأفالم الق�صرية منها «حتر�ش 
على الهواء»«  ،اغتيال مالك»«  ،الأ�صيل».

خط في دايرة

حم�سن عبد الغني

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
مكتبة الإ�سكندرية -مركز الفنون
		
�إنتــــــــاج:
حم�سن عبد الغني
�إخــــــــراج :
حم�سن عبد الغني
�سينـــاريــــو :
�إ�سالم كمال
ت�صـــــــوير :
حممد ع�صام
مونتــــــــاج:
�شريف الوي�سيمي
مو�سيـــــــقى :
كرمي قا�سم  -منى هال
متثيل:
24:11ق
مدة العر�ض:

خمرج  ،وكاتب �سيناريو  ،وبروديو�سر� ،أخرج عدد ي�ستقل �شاب و�سيلة موا�صالت يف طريق العودة  ،ولكن حماوالته
من الأفالم الت�سجيلية والدراماالت�سجيلية الطويلة متتد يف املدينة املزدحمة بالب�شر واحلكايات طوال اليوم
والق�صرية ،ح�صل على جائزة �أف�ضل �إجناز يف ليجد نف�سه يف نهاية الليل وحيد ًا يف �أحد ال�شوارع ال�ساكنة.
الإخراج يف مهرجان ر�ؤى (مهرجان القاهرة للفيلم
الق�صري عن فيلم (خط يف دايرة) ،ح�صل على جائزة
جلنة التحكيم يف مهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائي
الدويل لدول البحر املتو�سط يف دورته ال 26عام
 2010عن فيلم (�أ�سمي جورج) ،ح�صل على جائزة
�أح�سن �إخراج يف مهرجان ال�صورة احلرة عن فيلمي
(�أ�سمي جورج  -قرار �إزالة)
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ال أنسي البحر
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
Nuta film - cats film - vriza
�إنتــــــــاج:
هالة القو�صي
�إخــــــــراج :
هالة القو�صي
�سينـــاريــــو :
عبد ال�سالم مو�سي
ت�صـــــــوير :
�أدهم يحيي
مونتــــــــاج:
�أحمد ال�صاوي
مو�سيـــــــقى :
منحة البطراوي � -أحمد مالك
متثيل:
10ق
مدة العر�ض

هالة القو�صي

خمرجة ،وفنانة م�صرية� ،أخرجت العديد من يلتقي �شاب ب�سيدة عجوزة يف حديقة مهجورة فتحكى له عن
الأفالم الق�صرية التي عر�ضت يف مهرجانات بحر ال يعرفه غريها وت�صطحبه معها ايل هناك .
�سينمائية عاملية منها فيلم حكايات  ،2005البحث
عن مدينة يف �أوراق �سني   ،2011ويعترب فيلم زهرة
ال�صبار هو فيلمها الروائى الطويل الأول.

هدية لماما

�إ�سالم الد�سوقي

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
انتاج م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
�إ�سالم الد�سوقي (عمل ثاين)
�إخــــــــراج :
�إ�سالم الد�سوقي  -حممد عبد ال�شايف
�سينـــاريــــو :
�إ�سالم الد�سوقي
ت�صـــــــوير :
�إ�سالم الد�سوقي  -م�صطفي غريب
مونتــــــــاج:
		
مو�سيـــــــقى :
ماجدة منري  -عبد الرحمن الرتكي -
متثيل:
عمرو ح�سني  -بريي حممد
14ق
مدة العر�ض:

خمرج م�صري�  ،أخرج فيلمه الأول ع�شانك ،بعد ذلك
قام بعمل فيلمه الثاين وهو هدية ملاما الذي ح�صل
على ثالث جوائز يف مهرجان  AUC filmمنها
اف�ضل فيلم و�أف�ضل خمرج و�أف�ضل ت�أليف.
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�شاب يريد �شراء هدية لوالدته لتكون �سعيدة لكنه يعاين
من متالزمة �أ�سربجي (طيف التوحد) يف �أثناء �سريه يف
ال�شارع يفقد الهاتف واملال اخلا�ص  به وال  ي�ستطيع �أن
مييز م�شاعر النا�س ويدخل يف م�شاكل كثرية.

رسالة إلي صديقى في فرنسا

�أكرم البزاوي

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
انتاج م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
�أكرم البزاوي (عمل �أول)
�إخــــــــراج :
�أكرم البزاوي  -ا�سراء �سيف -
�سينـــاريــــو :
�أحمد م�شرف
ب�سام �إبراهيم
ت�صـــــــوير :
�أحمد عبد الر�ؤوف
مونتــــــــاج:
م�صطفي احللواين
مو�سيـــــــقى :
�صفاء الطوخي  -جون مالك
متثيل:
12ق
مدة العر�ض:

خريج كلية �إعالم جامعة �أكتوبر للآداب والعلوم
احلديثة ،عمل كم�ساعد خمرج يف م�سل�سل �سرايا
عابدين وفيلم �سمري �أبو النيل والفيلم الأمريكي
اخلروج.

ر�سالة �إيل �صديقى يف فرن�سا تدور �أحداث الفيلم حول
طفل وحيد يقرر كتابة ر�سالة ايل �صديقة يف فرن�سا
وهو �صديق خيايل تعرف عليه عن طريق مدر�سته.

شيماء
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
حممود رم�ضان  -دميانة �أ�سحاق
		
�إنتــــــــاج:
عمرو الكا�شف  -طارق �أحمد
�إخــــــــراج :
د� .أ�شرف عو�ض
�سينـــاريــــو :
طارق �أحمد
ت�صـــــــوير :
د .رامي مينا
مونتــــــــاج:
رامي مينا
مو�سيـــــــقى :
هند العبد  -دميانة �أ�سحاق -
متثيل:
 �أ�شرف عو�ض
�ساعة
مدة العر�ض:
عمرو الكا�شف
خمرج   ،و�صحفى   ،و رئي�س حترير جريدة ابداع
َ
حقوق �أبنا ِئهم
ري من الآباء �أن
العرب ،وحمرر بوكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط �آباء يعذبون �أبناءهم :ظنُّا لكث ُ
ق�سم الفن   ،ع�ضو نقابة ال�صحفيني   ،ح�صل عليهم و�إطعامهم وك�سوتهم و�إعطا�ؤهم املال الكثري  ،وت�سجيلهم
على ور�ش  متعددة يف االخراج ال�سينمائي   ،نفذ يف املدار�س ،الذهاب بهم �إىل الطبيب عندما ي�شتكون  ،
أعظم من ت�سمني البدن بالطعام
عدة �أفالم وهى «احلب واالنتقام»،و«�شيماء» ويغف ُلون عن �أمو ٍر هي � ُ
و«�ساره ويارا»   ،و»االنتقام الأ�سود» ،و«حبيبة» وال�شراب� ،إنها:تربيةالوجدان وال�ضمائر ،وتزكيةالأنفُ �س
و«عايزة عري�س» ،و«مدمنون نادمون»   ،والأرواح  ،و�إ�صالح القلوب واخلواطر  ،وهذه الر�سالة حتتوي
و«ح�سونا عنده كورونا»«   ،ف�صل ثالثة خام�س» .علىالعديد من الق�ص�ص الواقعية عن �سوء الرتبية.
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سارة ويارا
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
جمموعه ابتكار -فرقة القا�ضي امل�سرحية
		
�إنتــــــــاج:
عمرو الكا�شف
�إخــــــــراج :
دميانها�سحق
�سينـــاريــــو :
�أحمد �شوبري -طارق �أحمد  -خالد ال�شريف
ت�صـــــــوير :
راميمينا
مونتــــــــاج:
�سامي حمودة
مو�سيـــــــقى :
دميانة �أ�سحاق  -نورهان حممد
متثيل:
�ساعة
مدة العر�ض:

عمرو الكا�شف
ي�سلط ال�ضوء على فتاتني متثالن اخلري وال�شر مع جمموعة من
إبداع
 �
جريدة
حترير
رئي�س
و
و�صحفى  ،
خمرج  ،
الأحداث الدرامية .
العرب  ،وحمرر بوكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط ق�سم
الفن ،ع�ضو نقابة ال�صحفيني ،ح�صل على ور�ش 
متعددة يف االخراج ال�سينمائي ،نفذ عدة �أفالم
منها «�شيماء» و«�ساره ويارا»   ،و»االنتقام الأ�سود»  ،
و«حبيبة» و«عايزة عري�س»   ،و«مدمنون نادمون»  ،
و«ح�سونا عنده كورونا» ،و«ف�صل ثالثة خام�س».

فصل ثالثة خامس
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
جمموعة ابتكار الفنية
�إنتــــــــاج:
عمرو الكا�شف
�إخــــــــراج :
�أحمد البحريى
�سينـــاريــــو :
جوزيف جنيب
ت�صـــــــوير :
جوزيف جنيب
مونتــــــــاج:
مروان كروان
مو�سيـــــــقى :
يو�سف جالل  -رزق رم�ضان
متثيل:
�ساعة
مدة العر�ض:

عمرو الكا�شف

خمرج   ،و�صحفى   ،و رئي�س حترير جريدة �إبداع ي�سلط ال�ضوء حول �شغب طالب املدار�س مع جمموعة من املواقف
العرب  ،وحمرر بوكالة �أنباء ال�شرق الأو�سط ق�سم الكوميدية يتطرقه العديد من امل�شاكل بني الطالب واملدر�سني
الفن   ،ع�ضو نقابة ال�صحفيني ،ح�صل على ور�ش  �إىل �أن ي�أتي مدر�س للف�صل لي�ضع حدا ملهزلة الطالب.
متعددة يف االخراج ال�سينمائي   ،نفذ عدة �أفالم
منها «�شيماء» و«�ساره ويارا» ،و«االنتقام الأ�سود»  ،
و«حبيبة» و«عايزة عري�س» ،و«مدمنون نادمون»  ،
و«ح�سونا عنده كورونا»« ،ف�صل ثالثة خام�س».
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مجهول الهوية

حممد ال�سمان

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
حممد ال�سمان (عمل �أول)
�إخــــــــراج :
حممد حممود
�سينـــاريــــو :
حممد ال�سمان
ت�صـــــــوير :
حممد ال�سمان
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
عبد الرحمن ر�ضا  -مرمي ال�سمان -
متثيل:
حممد حممود
7:36ق
مدة العر�ض:

م�ؤلف وخمرج �أفالم م�ستقلة �شارك يف عدة
مهرجانات حملية وعربية �شارك يف مهرجان
يو�سف �شاهني للأفالم الق�صرية وح�صل فيلم
جمهول الهوية علي �شهادة تقدير .

تدور �أحداث الفيلم عن طفل يذهب ايل رحلة �صيد بحرية -
يعرث على طائر فقد �سربه وتدور بينه وبني الطائر �أحداث .

كان لك معايا

روجينا ب�سايل

حا�صلة علي بكالوريو�س املعهد العايل للفنون
امل�سرحية ق�سم الدراما والنقد   ،2010حا�صلة على
دبلوم الأداب معهد البحوث والدرا�سات العربية
.2012
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تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املركز القومي لل�سينما
�إنتــــــــاج:
روجينا ب�سايل
�إخــــــــراج :
روجينا ب�سايل  -يو�سف وجيه
�سينـــاريــــو :
حممد مطر
ت�صـــــــوير :
مها ر�شدى
مونتــــــــاج:
راجح داوود
مو�سيـــــــقى :
�صفية العمرى  -حممود قابيل -
متثيل:
منة جالل � -أ�سامة �أ�سعد
36:48
مدة العر�ض:
ق�صة حب جتمع بني ليلي و�شريف  ،تعوقها عدة �أ�شياء حتي
يفرتقا عن بع�ضهم وبعد �سنوات طويلة يلتقيان لتجدد ق�صة
احلب وذكريات الفراق.

كورونا 305
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
عريان �سيدهم
�إخــــــــراج :
عريان �سيدهم
�سينـــاريــــو :
ف�ؤاد الوردانى
ت�صـــــــوير :
ايهاب �أحمد
مونتــــــــاج:
وليد �سيف اليزيل
مو�سيـــــــقى :
عريان �سيدهم -اميان م�صطفى -
متثيل:
اح�سان ترك  -امال رمزى
29.29ق
مدة العر�ض
عريان �سيدهم
خمرج �سينمائى  ،در�س الإخراج فى اجنلرتا  ،وله
ق�صة حب تن�ش�أ بني فنانة ت�شكيلية وعامل جر�سون ويتقدم لها
اعمال �سابقة منها �أفالم «حم�ص ال�شام « واك�سري
للزواج ولكن اهل الفنانة يرف�ضوا العري�س ثم يذهب البطل
احلياة».
لل�سفر للخارج للعمل وبرجع مره اخرى ويتقدم للعرو�سة مرة
اخرى.

قهوة فريال
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املعهد العاىل لل�سينما
		
�إنتــــــــاج:
مهند هانى  -م�صطفى الكا�شف (العمل
�إخــــــــراج :
الثانى)
تامر عبد النبى
�سينـــاريــــو :
كرمي جمال الدين
ت�صـــــــوير :
وائل ارباب
مونتــــــــاج:
�أحمد ال�صاوى
مو�سيـــــــقى :
		
متثيل:
15ق
مدة العر�ض
مهند الكا�شف
خريج املعهد العاىل لل�سينما  ،2021قام ب�إخراج
فيلم «ثالث �ساعات بعد منت�صف الليل» عام لقاء �إن�سانى عابر مابني �شاب مثفف العب املو�سيقى واحدى
 ،2018و�شارك مبهرجان اال�سماعيلية الدوىل   ،نزيالت م�ست�شفى الأمرا�ض العقلية.
وفيلم «قهوة فريال» ثانى �أعماله.
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كيلو جرام
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املعهد العاىل لل�سينما
		
�إنتــــــــاج:
�آالء من�صور حممد البهى
�إخــــــــراج :
جابر فراج
�سينـــاريــــو :
م�صطفى حممود
ت�صـــــــوير :
مى ح�سن بدر
مونتــــــــاج:
نور عبا�س
مو�سيـــــــقى :
�أحمد حمارب -احلان املهدى-
متثيل
 �أحمد يحيى -نادين ح�سام
19ق
مدة العر�ض
�آالء من�صور
خريجة املعهد العاىل لل�سينما  2021ق�سم �إخراج  ،
تدور �أحداث الفيلم حول مهند�س تكنولوجيا ي�ست�أجر �شقة
ويعترب فيلم «كيلو جرام» ثالث �أعمالها.
فى القاهرة بجوار عمله ليكت�شف انها م�سكونة ب�أروح ا�شباح.

سكس دول

معتز �أحمد النجار

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املعهد العاىل لل�سينما
		
�إنتــــــــاج:
معتز �أحمد النجار (العمل االول)
�إخــــــــراج :
معتز �أحمد النجار
�سينـــاريــــو :
ح�سن �أمني
ت�صـــــــوير :
حممد ح�سنى يا�سني
مونتــــــــاج:
م�صطفى مالك
مو�سيـــــــقى :
حممود �سعد � -أ�سامة عبد اهلل
متثيل:
10ق
مدة العر�ض:
طارق �شاب خجول يعي�ش مبفرده بعد وفاة والديه وتدفعه
الوحدة اىل �شراء عرو�سة جن�سية رمبا يجد فيها �أني�س له.

خريج املعهد العاىل لل�سينما � ،2021شغوف
بالق�ضايا املجتمعية و�إيجاد �سبل للتعاي�ش.
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عين ثالثة
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املعهد العاىل لل�سينما
�إنتــــــــاج:
دينا رفاعى
�إخــــــــراج :
�أحمد ال�سمني
�سينـــاريــــو :
ح�سن زناتى
ت�صـــــــوير :
�أحمد عبد الغنى
مونتــــــــاج:
فادى بول�س
مو�سيـــــــقى :
مريان عبد الوارث  -طارق ايهاب
متثيل:
16:58ق
مدة العر�ض:

دينا رفاعى

بكالوريوي�س �إعالم ق�سم اذاعة وتلفزيون ،و
بكالوروي�س املعهد العاىل لل�سينما ق�سم اخراج،
قامت ب�إخراج عدة �أفالم ق�صرية وفيلم وثائقى،
و�شاركت بعدة مهرجانات حملية ودولية .

فتاة تعاين من مر�ض نادر ي�سمى « عمه الوجوه « مما يجعلها ال 
ت�ستطيع التميز بني وجوه اال�شخا�ص والتعرف عليهم .

دافنينه سوا
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املعهد العاىل لل�سينما
		
�إنتــــــــاج:
م�صطفى زكى جميد
�إخــــــــراج :
م�صطفى زكى جميد
�سينـــاريــــو :
حممد ابراهيم
ت�صـــــــوير :
ن�سمة ح�سن
مونتــــــــاج:
نور عبا�س
مو�سيـــــــقى :
هدير ال�شريف  -احلان املهدى  -عبد البارى
متثيل:
�سعد  -رامى احلجار
10ق
مدة العر�ض:
م�صطفى زكى جميد
مواليد  1989بغداد  ،عمل فى العديد من القنوات
الف�ضائية كمونتري  ،ودر�س الإخراج باملعهد العاىل حتاول �سارة مب�ساعدة �صديقتها لفت انتباه مدر�سها اجلامعى
ب�سبب حبها له فتلجاء لل�سحرة وال�شعوذين.
لل�سينما  ،وله جتارب �سينمائية عديدة .
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واجب محسن
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املعهد العاىل لل�سينما
�إنتــــــــاج:
مازن �صالح (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
مازن �صالح � -سيف الدين قن�صوه
�سينـــاريــــو :
مى جمال
ت�صـــــــوير :
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
حممود الوكيل  -فاطمة حممد على -
متثيل:
يو�سف د�سوقى
15ق
مدة العر�ض:

مازن �صالح

منتج م�صري   ،عمل كمنتج منفذ  ,ومنتج حمتوى
يف م�سل�سالت و�أفالم م�ستقلة   ،عمل مع منتجني طفل عمره � 8سنوات ي�شارك فى جنازة من خالل عربة نقل
عديدين   ،مثل مارك لطفي وحممدتيمور   ،املوتى.
وعمل كمنتج فني يف تطويرامل�شاريع مع املخرج
�أجمد�أبوالعالء� ،شارك كمخرج يف عدة معامل
وور�ش  تطوير �آخرها ور�شة تطوير الأفالم
الق�صرية حتت رعاية مهرجان اجلونة .٢٠٢٠

أجندة تحت التحقيق
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املعهد العاىل لل�سينما
�إنتــــــــاج:
غادة ال�شارونى (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
عمر �أ�شرف
�سينـــاريــــو :
مينا جورج
ت�صـــــــوير :
حممود عرابى
مونتــــــــاج:
رفيق �سمكرى
مو�سيـــــــقى :
�شادى ماجد  -حممود �سامى
متثيل:
12:54ق
مدة العر�ض:

غادة ال�شارونى

تخرجت من املعهد العاىل لل�سينما ق�سم االخراج
  ،2021ويعترب فيلم «�أجندة حتت التحقيق» هو
م�شروع تخرجها.
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بعد وقوع حادث فى احدى امل�ؤ�س�سات الكبرية يجد ادهم نف�سه
املتهم الرئي�سى فى احلادث ويتم ا�ستخدام �أفكاره اخلا�صة الثبات
االتهام .

فى مهب الريح

فريدة عبيه

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املعهد العاىل لل�سينما
		
�إنتــــــــاج:
فريدة عبيه (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
كرمي �سرور
�سينـــاريــــو :
مهاب جمال
ت�صـــــــوير :
جودى عبيه
مونتــــــــاج:
على القليوبى
مو�سيـــــــقى :
مازن جمال  -اميى رزيق
متثيل:
9ق
مدة العر�ض:

خريجة املعهد العاىل لل�سينما ق�سم الإخراج
  ،2020ويعترب العمل �أول �أعمالها.

�شاب متوحد يحب الكتابة وي�شك فى كل ما هو حوله ،يلتقى
بفتاة حتاول تغيري قكرته وتدخل عامله حتي نكت�شف
احلقيقة.

غطاء رأس
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
�إنتــــــــاج:
مازن حممود �شحاته (عمل �أول)
�إخــــــــراج :
مازن حممود �شحاته
�سينـــاريــــو :
مازن حممود �شحاته
ت�صـــــــوير :
مازن حممود �شحاته
مونتــــــــاج:
مازن حممود �شحاته
مو�سيـــــــقى :
مرمي مازن  -عمر مازن  -ا�شواق وفيق -
متثيل:
 �أحمد ال�شرقاوى
27ف
مدة العر�ض

مازن حممود �شحاته

خمرج ،وكاتب �سيناريو ،ومدير ت�صوير ،كتب تدور �أحداث الفيلم حو �أ�سرة يتعر�ض �أحد طفليها
و�أخرج العديد من ال�سيناريوهات لعدد من للغرق ثم تعر�ض  االم وطفلتها الوحيدة حلادث
الأفالم الت�سجيلية� ،شارك يف ور�شة لإنتاج كبري يغري من حياة هذه اال�سرة.
و�إخراج الأفالم الوثائقية بدعم من االحتاد
الأوروبي   ،ويف عام  2017كان باكورة �إنتاجه
و�إخراجه للفيلم الت�سجيلي «مدي احلياة»  ،و�شارك
يف املهرجان القومي لل�سينما يف نف�س العام.
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مابعد منتصف الليل

عاطف �أمني

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املعهد العاىل لل�سينما
		
�إنتــــــــاج:
عاطف �أمين
�إخــــــــراج :
�أحمد ال�سمني
�سينـــاريــــو :
�أحمد احل�سينى
ت�صـــــــوير :
حممد ممدوح
مونتــــــــاج:
حممد متوىل
مو�سيـــــــقى :
		
متثيل
16ق
مدة العر�ض:

خريج املعهد العاىل لل�سينما ،عمل كم�ساعد خمرج
فى العديد من امل�سل�سالت .

عامل دليفريى يحدث له �أمور �أثناء عمله فى وردية مابعد
منت�صف الليل.

لما كان البحر أزرق

عمرو ال�سيوفى

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
عمرو ال�سيوفى (عمل ثاين)
�إخــــــــراج :
حممد زايد
�سينـــاريــــو :
جوزيف كرم
ت�صـــــــوير :
حممد ممدوح
مونتــــــــاج:
		
مو�سيـــــــقى :
�أحمد على  -دونا �إمام
متثيل:
17ق
مدة العر�ض

خمرج م�صرى  ،حا�صل على بكالوروي�س فى الإعالم
من جامعة القاهرة  ،در�س �صناعة الأفالم فى
�أكادميية رافت امليهى  ،لديه العديد من الأفالم
الق�صرية والروائية والوثائقية.
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ملا كان البحر �أزرق مرمي �أمراة فى االربعينات من عمرها
ت�شعر بامللل والروتني اليومى ي�ضع اال�ستخدام املفرط
للتكنولوجيا من قبل اال�شخا�ص  بها حاجز ًا بينها وبني �أى
�شخ�ص.

يوم موت الرجل

حممد مالك

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
حممد مالك (العمل الأول)
�إخــــــــراج :
�أحمد �سامى
�سينـــاريــــو :
حممد خالد
ت�صـــــــوير :
حممد ف�ؤاد
مونتــــــــاج:
يو�سف ح�سن
مو�سيـــــــقى :
�أحمد على  -دونا �إمام
متثيل:
17ق
مدة العر�ض:

حا�صل على بكالوريو�س فى الهند�سة املعمارية بعد عامني من الزواج  ،يعي�ش املحامي خالد حياة مزدحمة
والت�صميم البيئى ،ح�صل على دبلوم االخراج مع زوجته فريدة حتى و�صلته ر�سالة من جمهول ي�شكك يف
خيانة زوجته.
من �أكادميية كاليرب وبدرخان .

يوكو وياسمين

كوثر يون�س

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
		
�إنتــــــــاج:
كوثر يون�س (العمل الثانى)
�إخــــــــراج :
كوثر يون�س
�سينـــاريــــو :
روبريت ماىل
ت�صـــــــوير :
�ساندرو كنعان
مونتــــــــاج:
		
مو�سيـــــــقى :
�سارة عبد الرحمن  -هرمينا فاتيول
متثيل:
11ق
مدة العر�ض:

خريجة املعهد العاىل لل�سينما �  ،2017سبق
و�أخرجت فيلم ت�سجيلى «هدية من املا�ضى»  ،
وعملت م�ساعد خمرج ملدة � 10سنوات  ،وحالي ًا
تعمل كمخرجة ومنتجة.
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فى �أعقاب و�ضع �سيا�سى حرج يا�سمني �شابة م�صرية تتلقى
مكاملة من �صديقتها املجرية يوكو لت�أتى لها م�سرعة لتكت�شف
�أن يوكو وزوجها م�ضطرين الرجوع لبلدهم فورا نتيحة الو�ضع
املتوتر .

الحفرة
تـاريـخ الإنتـــاج 16 2021 :ق
كرمي قا�سم
�إنتــــــــاج:
عمرو عابد  (عمل �أول)
�إخــــــــراج  :
عمرو عابد
�سينـــاريــــو  :
ماجد نادر
ت�صـــــــوير :
�سارة عبد اهلل
مونتــــــــاج:
�شريف ثروت
مو�سيـــــــقى :
�صدقي �صخر � -أحمد بنهاوي
متثيل:
16ق
مدة العر�ض

عمرو عابد
يف منطقة نائبة على �أطراف القاهرة ،حتدث مواجهة بني
من
العديد
يف
كممثل
عمل
أفالم،
 �
و�صانع
ممثل م�صري
رجلني تتبدل بها ال�شخ�صيات وتدفعهما للحافة كا�شفة اجلانب
«فر�ش وغطا»،
فراغ»،
أوقات
�
«
مثل
امل�صرية
الأفالم
املظلم يف عالقتهما.
«ليل خارجي»« ،ملا بنتولد»� ،شارك يف العديد من
رو�ش العمل اخلا�صة بالإخراج وكتابة ال�سيناريو.

ماالنعرفه عن مريم
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
�شركة افالم افريقيا
�إنتــــــــاج:
مراد م�صطفى (العمل الثانى)
�إخــــــــراج  :
مراد م�صطفى
�سينـــاريــــو  :
م�صطفى الكا�شف
ت�صـــــــوير :
حممد ممدوج
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
دعاء عريقات  -عماد غنيم � -أ�سامة عبد اهلل
متثيل:
21ق
مدة العر�ض:

مراد م�صطفى

عمل كم�ساعد خمرج فى عدة �أفالم م�ستقلة ,وعمل تذهب مرمي الجراء فح�ص دورى بامل�ست�شفى هى وزوجها وطفلتها
كم�ساعد خمرج منفذ فى فيلم «�سعاد» �إخراج لتكت�شف ان عالقتها بزوجها اكرث ه�شا�شة مما كانت تت�صور.
�آينت �أمني� ،أخرج فيلمه الأول الق�صري «حنة ورد»،
�شاركت �أفالمه فى عدة مهرجانات كربى ويغترب
فيلمه « ماالتعرفه عن مرمي» عمله الثانى.
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نيكتوفوبيا

مينا حازم

يدر�س بكلية التجارة ،جامعة �سوهاج ،وتخرج من
مدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون  ، 2021ويعد
الفيلم �أول �أعماله.

تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
مينا حازم (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
مينا حازم
�سينـــاريــــو  :
فادى �سمري كامل
ت�صـــــــوير :
فادى �سمري كامل
مونتــــــــاج:
حممود وجيه
مو�سيـــــــقى :
مارتينا ر�ؤوف -جمدى عبد الفتاح -
متثيل:
تريزا �صربى -ناردين نور
11.32ق
مدة العر�ض
تعانى فتاة تدعى مرمي من ا�ضطرابات نف�سية وخوف من
الظالم نتيجة تربية اهلها اخلاطئة لها وحتاول ان تعالج
نف�سها بنف�سها مب�ساعدة �صديقتها.

صاحب الحكايات
تـاريـخ الإنتـــاج (  2021 :العمل الأول)
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
مارينا ابراهيم م�سيحة
�إخــــــــراج  :
مارينا ابراهيم م�سيحة
�سينـــاريــــو  :
مينا ا�سحق حنا
ت�صـــــــوير :
مينا ا�سحق حنا
مونتــــــــاج:
خمتارات من مو�سيقى عمر خريت
مو�سيـــــــقى :
كريل�س امري  -ابراهيم يو�سف  -اوليفيا
متثيل:
عاطف  -جرج�س �سامح  -نورا نبيل
10ق
مدة العر�ض:

مارينا ابراهيم م�سيحة

مذيعة براديو عني (عرب االنرتنت) ،ع�ضو
احتاد الكتاب،خريجة املدر�سة العربية لل�سينما
والتليفزيون.
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تدور �أحداث الفيلم حول �شخ�صية كرمي نبيل الذى يختفى فج�أة
وت�سمع عائلته بعد �سنة من اختفائه ق�ص�ص غريبة عنه.

خوخا أجمل بنت
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
راندا جاد (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
راندا جاد
�سينـــاريــــو  :
االء ح�سنى
ت�صـــــــوير :
االء ح�سنى
مونتــــــــاج:
ح�سن فا�ضل
مو�سيـــــــقى :
نورين ا�شرف
متثيل:
8ق
مدة العر�ض:

راندا جاد

خمرجة م�صرية ،وكاتبة روائية ،در�ست لدى
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون ،وخريجت
كلية الهند�سة ق�سم كيمياء .

تتعر�ض الطفلة خوخا للتنمر فى حفلة عيد ميالدها من قبل
�صديقات �أمها ب�سبب �شكلها وتتمنى ان تختفى كل �صديقات
�أمها يوم عيد ميالدها.

الدروج
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
حميد بن �سعيد العامرى
�إخــــــــراج  :
حميد بن �سعيد العامرى
�سينـــاريــــو  :
حممد العجمى
ت�صـــــــوير :
حممد الرقي�شى
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
حبيبة ال�صلتى -دليلة الدرعى-
متثيل:
ميمونة املعمرى
7ق
مدة العر�ض:

حميد بن �سعيد العامرى

طالب مبدر�سة ال�سينما والتلفزيون من �سلطنة
عمان ،هاوى للكتابة والإخراج ال�سينمائى.

يتناول الفيلم ق�ضية املر�أة من خالل نظرة املجتمع اىل
امراة �شابة جتد نف�سها �أرملة وم�س�ؤولة عن طفل من ذو
االحتياجات اخلا�صة.
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ترنيمة العصفور
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
ا�سالم ريان (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
راندا جاد
�سينـــاريــــو  :
عمر ال�شريف
ت�صـــــــوير :
ح�سام فاروق
مونتــــــــاج:
ا�سالم ريان
مو�سيـــــــقى :
ب�شري فهد
متثيل:
4.59ق
مدة العر�ض:

�إ�سالم ريان

خريج املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
� ،2022شارك كم�ساعد خمرج مل�سرحية عفركو�ش.

يو�ضح الفيلم حماولة و�صول فتى العا�شرة من عمره �إىل
اخلروج لل�سالم اخلارجىفى ظل حتدياته بني دراما امل�سرح
وعبثية احلياة.

الشاشة الزرقاء
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
�أحمد داود (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
�أحمد داود
�سينـــاريــــو  :
م�صطفى مرزوق
ت�صـــــــوير :
�أحمد داود
مونتــــــــاج:
منار على
مو�سيـــــــقى :
حممد �سعيد  -امرية ح�سني �-أحمد املالح
متثيل:
م�صطفى حممد
8ق
مدة العر�ض:

�أحمد داود

در�س باملدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون،
ويعمل قبطان بحرى.
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يناق�ش الفيلم ق�ضية �إدمان ال�شباب م�شاهدة الأفالم الإباحية
وتاثريتها ال�سلبية.

أحالم ياقظة
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
�إنتــــــــاج:
امين رجب (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
امين رجب
�سينـــاريــــو  :
�إ�سالم حممد
ت�صـــــــوير :
حممد حامت
مونتــــــــاج:
حممد حامت
مو�سيـــــــقى :
حممد يكرى  -ا�سراء اجلمل -
متثيل:
عمرو عفيفى -حممد غ�صفور
8ق
مدة العر�ض:

�أمين رجب

طالب بالفرقة الرابعة كلية �إعالم بنى �سويف،
مولع بال�سينما ،در�س باملدر�سة العربية لل�سينما
والتليفزيون.

�شاب ع�شرينى ال يعرف اى قدم �سيخطو بيها ليح�صل على كل
مايريد فى �آن واحد.

موطنى
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
لواء �سامى جواد حممد اخلفاجى
�إخــــــــراج  :
لواء �سامى جواد حممد اخلفاجى
�سينـــاريــــو  :
على حم�سن
ت�صـــــــوير :
حممد كارا
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
حم�سن االزرق
متثيل:
8.37ق
مدة العر�ض:

لواء �سامى جواد حممد اخلفاجى

مواطن يتطلع اىل العي�ش فى هذه الظروف ال�صعبة ب�سبب
االو�ضاع احلالية من فقر وظلم وجوع وي�صاب ب�شبه حالة
نف�سية.

خريج املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون.
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أوهام الغرفة الموصدة
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
با�سم الرتكى
�إخــــــــراج  :
با�سم الرتكى
�سينـــاريــــو  :
�إ�سالم كمال
ت�صـــــــوير :
با�سم الرتكى
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
حممد ال�ش -خلود عي�سى  -باهى بالل
متثيل:
9ق
مدة العر�ض:

با�سم الرتكى

بكالوريو�س خدمة اجتماعية � ،2001شارك فى
العديد من الور�ش فى �صناعة الفيلم ،وقام بت�أليف
و�إخراج العديد من الأفالم الرواية الق�صرية،
والت�سجيلية والتحريك.

تدور الفكرة حول �شخ�ص يبحث عن اقرار تنازل عن مكتب
تركه له والده ويجد نف�سه غارق ًا يف هواج�س وخماوف
تطارده منذ الطفولة.

بكل هدوء

حممد حماد حمزة البحريى

كيميائى ببنك الدم ،خريج املدر�سة العربية
لل�سينما والتليفزيون.
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تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
حممد حماد حمزة البحريى  (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
حممد حماد حمزة البحريى
�سينـــاريــــو  :
ف�ؤاد الوردانى
ت�صـــــــوير :
�ضياء حممد  -عبد الرحمن جمدى
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
حممود مر�سى -ابانوب كمال -
متثيل:
�آيات عبد الر�شيد
6ق
مدة العر�ض:
دراما اجتماعية كوميدية بني �أب وابنه.

جزمة
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
حممد القر�شى  (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
حممد القر�شى
�سينـــاريــــو  :
كامل البوهى
ت�صـــــــوير :
كامل البوهى
مونتــــــــاج:
حممد طلعت
مو�سيـــــــقى :
حممد القر�شى -فريدة عمرو -
متثيل:
عمر نور  -بردي�س خالد
5.44ق
مدة العر�ض:

حممد القر�شى

مواليد  ،1994وخريج املدر�سة العربية لل�سينما
والتليفزيون.

ق�صة حذاء ممدوح الذى ير�صد رحلته فى �إيجاد طريقه
للو�صول حلبيبته التي تنتهي بزواجهما.

رهاب الحب
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
حامت �صالح قناوى  (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
حامت �صالح قناوى
�سينـــاريــــو  :
حامت �صالح قناوى
ت�صـــــــوير :
حامت �صالح قناوى
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
نهلة من�صور  -حممود بطاح -
متثيل:
تريزا �صربى
7.40ق
مدة العر�ض:

حامت �صالح قناوى

خريج املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون،
وحا�صل على كور�سات فى فن اجلرافيك.

يناق�ش الفيلم مر�ض نف�سى ا�سمه الفيلوفوبيا الهروب من
اجلواز .
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لعنة كوردر
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
م�ستقل
�إنتــــــــاج:
�أحمد رم�ضان ر�شاد
�إخــــــــراج  :
�أحمد خالد توفيق
�سينـــاريــــو  :
رامى الع�شماوى
ت�صـــــــوير :
�إ�سالم فرجانى
مونتــــــــاج:
خمتارات مو�سيقية
مو�سيـــــــقى :
وليد العدوى  -وفاء دروي�ش -
متثيل:
را�شيل حيدر
مدة العر�ض:

�أحمد رم�ضان ر�شاد

قام ب�إخراج العديد من الأعمال الفنية.

فتاة تنقلب حياتها ر�أ�سا ً على عقب ب�سبب جمجمه تدر�س
عليها الطب.

سم وعسل
تـاريـخ الإنتـــاج 2021 :
ملدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
�إنتــــــــاج:
�صالح عبد املنعم  (العمل الأول)
�إخــــــــراج  :
�صالح عبد املنعم
�سينـــاريــــو  :
م�صطفى طلعت
ت�صـــــــوير :
�صالح عبد املعنم
مونتــــــــاج:
مو�سيـــــــقى :
ب�سمة  -مهاب عالم  -منى وليد
متثيل:
15ق
مدة العر�ض:

�صالح عبد املنعم

خريج املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون.
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زوج وزوجته يعانون من معاملة اخت الزوج ذو ال�شخ�صية
املت�صلته.

مسابقة أفالم التحريك
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أنتيكة
تـاريـخ الإنتـــاج  :مايو 7 - 2021ق
املركز القومي لل�سينما
		
�إنتــــــــاج:
زكريا عبد العال على
�إخــــــــراج  :
�أحمد عبد الرحيم
�سينـــاريــــو  :
�أكرم م�صطفي
ت�صـــــــوير :
طارق نظري
مونتــــــــاج:
حممد بدرخان
مو�سيـــــــقى :
ر�شا علي � -أكرم م�صطفي
حتريك:
ي�صحوموظفاملتحف  علي�ضو�ضاءوع�شوائيةال�شارعحولهحتي
زكريا عبد العال على
ي�صل لعمله منهك  -وي�صدم برئي�سة يف العمل منوذج للع�شوائية
الر�سوم
ق�سم
86
لل�سينما
خريج املعهد العايل
�أي�ض ًا يف �إدارة العمل والتعامل مع الآثار يف املتحف حتي يتحول
الق�صرية
أفالم
ل
ا
من
عدد
املتحركة� ،أخرج
ملوظف يف النهاية ليجل�س مكان �أحد التماثيل املفقودة  .
وامل�سل�سالت (ر�سوم متحركة)  ،نال عدد من جوائز
منهما ذهبية مهرجان الإ�سماعيلية  ،87م�سل�سل �شرب
ون�صف ف�ضية مهرجان القاهرة للأطفال   ،2001
وذهبية مهرجان تون�س ل�سينما الأطفال.

لما أكبر
تـاريـخ الإنتـــاج 6:36 - 2021 :ق
املركز القومي لل�سينما
		
�إنتــــــــاج:
�سامح ال�شرقاوي
�إخــــــــراج  :
خالد جمال
�سينـــاريــــو  :
مينا مرزوق
ت�صـــــــوير :
�سامح ال�شرقاوي
مونتــــــــاج:
حممد بدرخان
مو�سيـــــــقى :
ر�شا علي � -سامح ال�شرقاوي
حتريك:

�سامح ال�شرقاوى

خريج املعهد العايل ال�سينما ق�سم ر�سوم متحركة ,نال
العديد من اجلوائز منهاجائزة ذهبية من مهرجان
الإذاعة والتليفزيون عن اغنية حرف احلاء  ,1991
جائزة برونزية من مهرجان الأطفال عن فيلم
�أ�صحاب الفيل � ,1996أخرج فيلم قابيل وهابيل
   ،1997م�سل�سل نور الدين يف مدينة النحا�س.
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يف الأغلب تتخبط �أحالم الطفل مب�ستقبلة يف هذا
ال�سن املبكر  ...ولي�صل ايل هدفه عليه االهتمام
بدرا�سته .ولتج�سيد هذه الفكره من خالل طفل يحلم
ويتخيل نف�سه يف عده وظائف خمتلفة.

الهرم
تـاريـخ الإنتـــاج 7 - 2021 :ق
�ستوديو غزالة
		
�إنتــــــــاج:
حممد غزالة
�إخــــــــراج  :
حممد غزالة
�سينـــاريــــو  :
اريفالدو دى اوليفيريا
مونتــــــــاج:
نيك فيلب�س
مو�سيـــــــقى :
اريفالدو دى اوليفيريا
حتريك:

حممد غزالة

خمرج ر�سوم متحركة و�أ�ستاذ م�ساعد فى ق�سم
الر�سوم فى كلية الفنون اجلميلة� ،أخرج عدة
�أفالم حتريك من  2001وحتى الآن فاز فيلمه
(خف حنني) من انتاج ق�صر ثقافة ق�صر
ال�سينما عام  2009بجائزة �أح�سن فيلم حتريك
افريقى فى م�سابقة الأكادميية للأفالم.

م�صرى قدمي يحاول �إقامة هرم مقلوب ي�ستظل بظله من حر
ال�شم�س.

عزيز مصر
تـاريـخ الإنتـــاج 15 - 2021 :ق
كارتونيل
		
�إنتــــــــاج:
د .م�صطفي الفرماوي
�إخــــــــراج  :
�إبراهيمكوكي  ،م�صطفي الفرماوي
�سينـــاريــــو  :
حممد �صالح � -أمري �شلباية-
ت�صـــــــوير :
�سايل حمدي
وائل عمر
مونتــــــــاج:
�شريف نور
مو�سيـــــــقى :
عبري �أبو املجد حممد ح�سام  -وفاء يحيي
حتريك:
لقاء �سويدان � -أ�شرف عبد الغفور
متثيل:
م�صطفي الفرماوي
حا�صل على دكتوراة الفنون اجلميلة عام ،2007
وعمل منذ التخرج مع املخرجة مني �أبو الن�صر  ،ايل يحكي الفيلم ق�صة نبي اهلل يو�سف �أثناء كيد
�أن �أن�ش�أ ا�ستديو كارتونيل  ،1999و�أخرج العديد �أخوته له وكيف دبروا املكيدة لأخيهم من
من الأعمال و�أهمها (يوميات الأ�ستاذ �سحالوي  -خالل �أحداث درامية داخل م�صر وخارجها.
ق�ص�ص القر�آن � -صدق ر�سول اهلل) .
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فرسان الجنة (الشهيد النقيب أحمد
فؤاد شعبان)

�أحمد على �أحمد الرتجمان

تـاريـخ الإنتـــاج 9:35 - 2021 :ق
�إدارة ال�شئون املعنوية بالقوات امل�سلحة
		
�إنتــــــــاج:
امل�صرية
�أحمد على �أحمد حممود الرتجمان
�إخــــــــراج  :
امين �سالمة
�سينـــاريــــو  :
جيهان حممد حبيب
مونتــــــــاج:
وفاء يحيى  -عمرو عبد املح�سن-
		
حتريك:
وليد ابراهيم

خمرج ر�سوم متحركة�   ،صاحب ومدير �ستوديو رتاج
للر�سوم املتحركة  ,االمني العام للجمعية امل�صرية
للر�سوم املتحركة  ,ح�صل على اجلائزة الت�شجيعية
يف مهرجان القاهرة ال�سينمائي ال�سابع ل�سينما
الطفل  ،1997اجلائزة الذهبية مبهرجان الإذاعة
والتلفزيون التون�سى ،2005اجلائزة الف�ضية
مبهرجان الإذاعة والتلفزيون التون�سى . 2009
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تدور الأحداث حول الإرهاب فى �سيناء ودور القوات امل�سلحة
امل�صرية فى مكافحة الإرهاب  ،و�سرية ال�ضباط واجلنود الذين
بذلوا ارواحهم فداء ًا للوطن وي�ستعر�ض  الفيلم �سرية النقيب
�أحمد ف�ؤاد �شعبان دفعة  103حربية ابن مركز كفر �شكر مبحافظة
القليوبية والذي ا�ست�شهد فى حادث هجوم �إرهابى على كمني
برفح ب�شمال �سيناء بعد مطاردته ل�سيارة الدفع الرباعى قامت
مبهاجمة الكمني وا�ست�شهد اثر الق�ضاء على الإرهابيني.
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بيان بالأفالم الروائية الطويلة عر�ض 2021
�إ�سم الفيلم

�إ�سم املخرج

اجلهة املنتجة

قابل للك�سر

�أحمد ر�شوان
(عمل ثان)

درمي برودك�شن للإنتاج الفني

مو�سي

بيرت ميمي

العارف

�أحمد عالء الديب

لاليجار
و�ش القف�ص
�أعز الولد
�أبو �صدام
ماكو
النهاردة يوم جميل

�سينريجي فيلمز الدارة وت�شغيل دور العر�ض
نيو �سين�شري� /أفالم م�صر العاملية
�سينريجي فيلمز الدارة وت�شغيل دور العر�ض

�إ�سالم ال�سيد بالل
(عمل �أول)
دينا عبد ال�سالم
(عمل ثان)
�سارة نوح
(عمل �أول)
نادين خان
(عمل ثان)
ه�شام الر�شيدي
(عمل اول)
نيفني �شلبي
(عمل اول)

بريد اى للإنتاج الفني
�شركة نيو بيكت�شر للإنتاج الفني
ذا بروديو�سرز – الجوين – الطاهر ميديا
برودك�شن
�سي �سينما للإنتاج الفني
برياميدز لالنتاج الفني
فيلم هاو�س

 200جنيه

حممد �أمني �أبو جبل

فريدي للإنتاج الفني

ديدو

عمرو �صالح

ال�سبكي للإنتاج الفني والتوزيع

قمر 14

هادي الباجورى

ال�سبكي للإنتاج الفني والتوزيع

املحكمة

حممد �أمني

ال�سبكي للإنتاج الفني والتوزيع

الأن�س والنم�س

�شريف عرفة

املا�سة للإنتاج الفني

�شاومينج

�شادي ح�سني �أبو �شادي
(عمل �أول)

اجلذور للإنتاج الفني
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الأفالم الت�سجيلية �أكرث من  15ق �إنتاج 2021
�إ�سم الفيلم

املخرج

املدة

جهة الإنتاج

فار�س الكلمه

كرمي ال�شحرى
( العمل الأول )

 22ق

املركز القومى للم�سرح واملو�سيقى
والفنون ال�شعبيه

بكون حرة

�شريف فتحى �سامل

 26ق

املرايا للثقافة والفنون

�أحالم من�سيه

مروه ال�شرقاوى
( العمل الأول )

 90ق

�إنتاج خا�ص

العوده

�ساره �شاذىل

 76ق

�أفالم م�صر العامليه

مت�ساح النيل

نبيل ال�شاذىل

 61ق

�أفالم م�صر العامليه

وطن بالإختيار

حنان را�ضى

38:40ق

الهيئه الوطنيه للإعالم

57ق

�إبراهيم عبا�س

22ق

الأ�ستوديو ال�سينمائى للإنتاج

26ق

كلية الإعالم – جامعة بنى �سويف

64ق

هاله القو�صى

املالذ الأخري

يارا توحيد

34ق

م�ستقل

احللم يقرتب

�أحمد عبد العليم

22ق

قناة النيل الدوليه

�شخو�ص عاملنا التحتى

هيثم �شريف
( العمل الأول )

42ق

املركز القومى لل�سينما

خلف حاجز �أ�سمنتى �شفاف

عمرو بيومى

24ق

ح�صاله

حكاية مزاهر

عمرو بيومى

30ق

املركز امل�صرى للثقافه والفنون

حلن مل يتم

عادل ال�سيد
( العمل الثانى )

30ق

جمعية حمبى املو�سيقار فريد الأطر�ش

من و�إىل مري

ماجى مرجان

62ق

The Pianola

ر�سام العرب

�أحمد ف�ؤاد دروي�ش

58ق

مركز �أفالم املعرفه

الأ�سود العواجيز
الرتومبون الذى �أنقذنى
�سوبر داون
باب الدنيا

�إبراهيم عبا�س
( العمل الأول  )
�أن�س �صالح الدين
( العمل الأول )
�أ�سامه �شعبان
( العمل الأول )
عبد الرحمن حممود
( العمل الأول )
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الأفالم الت�سجيلية حتى  15ق �إنتاج 2021
�إ�سم الفيلم

املخرج

املدة

جهة الإنتاج

ن�ص نعل

�أحمد حممد �إبراهيم

11ق

املركز القومى لل�سينما

بيت جميل

�أحمد حممد �إبراهيم

10ق

املركز القومى لل�سينما

�سحر الأوانى

�أحمد حممد �إبراهيم

10ق

املركز القومى لل�سينما

14:30ق

هاما فيلم برودك�شن

11:12ق

كالكيت عربى

�أبواب مكه

مهند دياب

10ق

وزارة الت�ضامن االجتماعي

يحكى �أن

عبد الفتاح زيدان
( عمل �أول )

9:50ق

م�ستقل

�أحد ع�شر يوم ًا بال �إن�سانيه

�أحمد قرمد

9ق

م�ستقل

جوى ورهونه

طارق ال�صغري
( العمل الأول )

9:50ق

م�ستقل

رحلة الألف �سنه

ل�ؤى جالل

10ق

م�ستقل

و�صال

ل�ؤى جالل

4ق

م�ستقل

�ساره

عبد اهلل عادل

8:53ق

م�ستقل

اجلوله

يحيى خليفه
( العمل الأول )

4ق

م�ستقل

حمده

ختام بيطار

13:13ق

املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون

8:20ق

املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون

10ق

املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون

رحمه
درامز

الكابنت و�أنا
عظمة الأجداد

حممد احلامدى
( العمل الثانى )
ناهد ن�صر
( العمل الأول )

�أمين �صبحى
( العمل الأول )
�سامح �صربى
( العمل الأول )
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�إ�سم الفيلم
املدينه املنوره
رحلة الكرا�سى
لأجلك طفلى

املخرج
ح�سني فرج
( العمل الأول )
ح�صه حممد املال
( العمل الأول )
حممد نعمان

املدة

جهة الإنتاج

8ق

املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون

11:54ق

املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون

5:22ق

املدر�سه العربيه لل�سينما والتليفزيون

الأفالم الروائية الق�صرية �إنتاج 2021
�إ�سم الفيلم

املخرج

املدة

جهة الإنتاج

م�ش بالورقه والقلم

�أحمد حممد عبده

 17ق

املركز القومى لل�سينما

فليحيا �أبو الف�صاد

حازم م�صطفى
( العمل الأول )

 13ق

املركز القومى لل�سينما

العري�س

حممد �شريف

5ق

�إنتاج م�ستقل

نحمده

م�صطفي وفيق

واقع �إفرتا�ضى
عقدة
ادم
اغتيال مالك
را�ضية
مملكة املوتى
ال�سلم
ي�صرة
رم�س

15:22ق

وائل �أبو طالب
( العمل الثانى )
حممد احل�ضرى
( العمل الثانى )
حممد مرجان
( العمل الأول )
ابراهيم �شحاته (ب�سام
ب�شارى)
�شيماء طاف�ش
( العمل الثانى )
�إنت�صار خليف
( العمل الأول  )
نهى بظاظو
( العمل الأول )
مينى �صالح
( العمل الثانى )
عبد الرحمن �صربى
( العمل الأول )
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�إنتاج م�ستقل

2.30ق

م�ستقل

 29ق

�إنتاج م�ستقل

 13:56ق

م�ستقل

14ق

م�ستقل

10:54ق

وحدة دعم �سينما ال�شباب (املركز
القومي لل�سينما) دعم لوجي�ستي

22ق

م�ستقل

6ق

م�ستقل

42ق

م�ستقل

9ق

م�ستقل

�إ�سم الفيلم

املخرج

املدة

جهة الإنتاج

املحلل ال�شرعى

ابراهيم �شحاته عبد اهلل

16ق

م�ستقل

ال�شك

ابراهيم �شحاته

11ق

م�ستقل

خط يف دايرة

حم�سن عبد الغنى

11:24ق

مكتبة الإ�سكندرية– مركز الفنون

ال �أن�سي البحر

هالة القو�صى

10ق

 Nuta film – cats filmvriza

14ق

انتاج م�ستقل

12ق

انتاج م�ستقل
حممود رم�ضان – دميانة �أ�سحاق

ر�سالة �إىل �صديقى
فى فرن�سا

�إ�سالم الد�سوقي
( العمل اثانى )
�أكرم البزاوى
( العمل الأول  )

�شيماء

عمرو الكا�شف

�ساعة

�سارة ويارا

عمرو الكا�شف

�ساعة

جمموعه ابتكار– فرقة القا�ضي
امل�سرحية

ف�صل ثالثة خام�س

عمرو الكا�شف

60ق

م�ؤ�س�سة ال�سالم

جمهول الهوية

حممد ال�سمان
( العمل الأول  )

7:36ق

م�ستقل

كان لك معايا

روجينا ب�ساىل

36:48ق

املركز القومي لل�سينما

كورونا 305

عريان �سيدهم

29.29ق

م�ستقل

عني ثالثة

دينا رفاعى

16:58

املعهد العاىل لل�سينما

�سك�س دول

معتز �أحمد النجار

10ق

املعهد العاىل لل�سينما

كيلو جرام

�آالء من�صور حممد البهى

19ق

املعهد العاىل لل�سينما

قهوة فريال

مهند هانى  +م�صطفى
الكا�شف

15ق

املعهد العاىل لل�سينما

غطاء ر�أ�س

مازن حممود �شخاته

27ث

م�ستقل

فى مهب الريح

فريدة عبية

9ق

املعهد العاىل لل�سينما

�أجندة حتت التحقيق

غادة ال�شارونى

12:54ق

املعهد العاىل لل�سينما

واجب حم�سن

مازن �صالح

15ق

املعهد العاىل لل�سينما

دافنينه �سوا

م�صطفى زكى جميد

10ق

املعهد العاىل لل�سينما

هدية ملاما
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�إ�سم الفيلم

املخرج

املدة

جهة الإنتاج

ملا كان البحر �أزرق

عمرو ال�سيوفى

17ق

م�ستقل

يوم موت الرجل

حممد مالك

17ق

م�ستقل

يوكو ويا�سمني

كوثر يون�س

11ق

م�ستقل

خط�أ 404

مهند �أحمد

3ق

م�ستقل

16ق

كرمي قا�سم

 48ق

م�ستقل

ما بعد منت�صف الليل

عاطف �أمين

16ق

املعهد العاىل لل�سينما

ماالتعرفه عن مرمي

مراد م�صطفى
(العمل الثانى)

21ق

�شركة افالم افريقيا

�سم وع�سل

�صالح عبد املنعم

15ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

لعنة كوردر

�أحمد رم�ضان ر�شاد

احلفرة
مفاعل نووي

عمرو عابد
عمل �أول
عبد الوهاب جمال حممد
( العمل الأول  )

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

رهاب احلب

حامت �صالح

7.40ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

خزمة

حممد القر�شى

5.44ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

بكل هدوء

حممد حماد حمزة

6ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

اوهام الغرفة املو�صدة

با�سم الرتكى

9ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

موطنى

�سامى جواد

8.37ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

�أحالم ياقظة

امين رجب على

8ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

ال�شا�شة الزرقاء

احمد داود

8ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

ترنيمة الع�صفور

ا�سالم ريان

4.59ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

الدروج

حميد بن �سعيد

7ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

خوخا اجمل بنت

راندا جاد

8ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

�صاحب احلكايات

مارينا ابراهيم

10ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون

نيكتوفوبيا

مينا حازم

11.32ق

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون
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�أفالم التحريك �إنتاج 2021
�إ�سم الفيلم

املخرج

املدة

جهة الإنتاج

�أنتيكة

زكريا عبد العال على

7ق

املركز القومي لل�سينما

ملا �أكرب

�سامح ال�شرقاوي

 6:36ق

املركز القومي لل�سينما

الهرم

حممد غزالة

7ق

�ستوديو غزالة

عزيز م�صر

د .م�صطفي الفرماوي

15ق

كارتونيل

9:35ق

�إدارة ال�شئون املعنوية بالقوات
امل�سلحة امل�صرية

فر�سان اجلنة (ال�شهيد النقيب احمد على احمد حممود
الرتجمان
�أحمد ف�ؤاد �شعبان)
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المتسابقون فى األفالم الروائية الطويلة
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مخرجو أفالم المسابقة

بيرت ميمي

مو�سي

�أحمد عالء الديب

العارف

عمرو �صالح

ديدو

هادي الباجورى

قمر 14

حممد �أمني

املحكمة  200 -جنيه
الأن�س والنم�س           

�شريف عرفة
اإلخراج (العمل األول)

ه�شام الر�شيدي

ماكو

�إ�سالم ال�سيد بالل

للإيجار

�سارة نوح

�أعز الولد

�شادي �أبو �شادي

�شاومينج

نيفني �شلبي

النهاردة يوم جميل

اإلخراج (العمل الثاني)

نادين خان

�أبو �صدام

�أحمد ر�شوان

قابل للك�سر

دينا عبد ال�سالم

و�ش القف�ص
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سيناريو وحوار

بيرت ميمي

مو�سي

حممد �سيد ب�شري

العارف

�أحمد حليم  -حممد حفناوي

ماكو

�إ�سالم ال�سيد بالل

للإيجار

حممود عزت

�أبو �صدام

�أحمد ر�شوان

قابل للك�سر

�أحمد عبد اهلل

 200جنيه  -املحكمة

�شريف عرفة  -كرمي ح�سن ب�شري

الأن�س والنم�س

�شريف جنيب  -جورج عزمى

�أعز الولد

�أ�شرف ح�سنى

�شاومينج

دينا عبد ال�سالم � -أ�شرف املهدي

و�ش القف�ص

كرمي فهمي

ديدو

حممود زهران

قمر 14

دينا ال�سقا – نيفني �شلبى

النهاردة يوم جميل
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التصوير

ح�سني ع�سري

مو�سي

�أحمد املر�سي

العارف

حممود ب�شري

ماكو

رامي �سامل

للإيجار

عبد ال�سالم مو�سى

�أبو �صدام

حممود لطفى

قابل للك�سر

�إيهاب حممد على

 200جنيه

�أمين �أبو املكارم

الأن�س والنم�س

عمر ح�سام

�أعز الولد

عزمى الرحمانى

�شاومينج

�أ�شرف مهدى

و�ش القف�ص

حممد عكا�شة

ديدو

�شيكو

قمر 14

�إيهاب حممد علي

املحكمة

�أحمد عادل

النهاردة يوم جميل
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تصميم فنى

�أحمد فايز

مو�سي

حممد عطية

العارف

رامي جمال

ماكو

ح�سني بكرى

للإيجار

عا�صم على

�أبو �صدام

خالد الوردانى

قابل للك�سر

با�سل ح�سام

الأن�س والنم�س

�سلمي تيمور

�أعز الولد

رامي �أنور

�شاومينج

نيهال غامن

و�ش القف�ص

عمرو �صالح

قمر 14

�سامح اخلوىل

املحكمة  200 -جنيه

حممد املعت�صم

النهاردة يوم جميل
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الصوت

طارق علو�ش

مو�سي  200-جنيه

�أحمد �أبو ال�سعد

العارف  -الأن�س والنم�س

عمرو ع�صام

ماكو

م�صطفي عي�سي

للإيجار  -املحكمة

�سامح جمال

�أبو �صدام

حممد عبد احل�سيب

قابل للك�سر

على ال�سعيد

 200جنيه

عالء عاطف

�أعز الولد

�أو�سم

�شاومينج

�سامح نبيل

و�ش القف�ص

�أحمد �سمري

ديدو  -قمر 14

�سيد حامد

النهاردة يوم جميل
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موسيقى

خالد الكمار

مو�سي

ه�شام نزية

العارف

ه�شام خرما

ماكو

�إ�سالم �صربى

للإيجار

�شريف ثروت

�أبو �صدام

خالد �شكرى

قابل للك�سر

حممد مدحت

 200جنيه

مودى الأمام

الأن�س والنم�س

عادل حقى

�أعز الولد-النهاردة يوم جميل

خالد نبيل

�شاومينج

�شادي اجلرف

و�ش القف�ص

حممد �شفيق

ديدو

فهد منيب

قمر 14

عمرو �إ�سماعيل

املحكمة
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شركات اإلنتاج

�سيرنجى فيلمز

مو�سي  -العارف

نيو �سين�شرى � -أفالم م�صر العاملية

مو�سي

برياميدز للإنتاج الفني

ماكو

بريد �آي للإنتاج الفني

للإيجار

�سي �سينما للإنتاج الفني

�أبو �صدام

درمي برودك�شن للإنتاج الفني

قابل للك�سر

فريدي للإنتاج الفني

 200جنيه

املا�سة للإنتاج الفني

الأن�س والنم�س

ذا بروديو�سرز  -الجوين  -الطاهر ميديا برودك�شن

�أعز الولد

اجلذور للإنتاج الفني

�شاومينج

نيو بيكت�شر للإنتاج الفني

و�ش القف�ص

ال�سبكي للإنتاج الفني والتوزيع

ديدو  -قمر - 14املحكمة

فيلم هاو�س

النهاردة يوم جميل
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المونتيرون

�أحمد حمدي

مو�سي

�أحمد حافظ

العارف  -قمر 14

حممد عا�شور

ماكو

حمادة عبد املنعم

للإيجار

باهر ر�شيد

�أبو �صدام

جيهان م�شري

قابل للك�سر

مها ر�شدي

 200جنيه  -املحكمة

داليا النا�صر

الأن�س والنم�س

حممد بكر

�أعز الولد

مينا فهيم

�شاومينج

دينا عبد ال�سالم � -أ�شرف املهدى

و�ش القف�ص

�سالفة نور الدين

ديدو

�أحمد �شحم

النهاردة يوم جميل
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المالبس

مونيا فتح الباب

مو�سي

دينا ندمي

العارف

ا�سالم املتوىل

ماكو

خالد عبد العزيز

للإيجار  -املحكمة

رمي العدل

�أبو �صدام

غادة يو�سف

قابل للك�سر

عبري بدراوي

 200جنيه

�إينا�س عبد اهلل

الأن�س والنم�س

مي جالل

�أعز الولد

مايا البيا�ضي

�شاومينج

نيهال غامن

و�ش القف�ص

خالد عزام

قمر 14

مها بركة

املحكمة

مني املراغي

النهاردة يوم جميل
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وقائع المهرجان القومي الثالث والعشرون للسينما المصرية مارس 2021

المكرمون :

الفنان  /لطفي لبيب
امل�صور � /سمري بهزان
املو�سيقار  /هاين �شنوده
اإلصدارات:

 كتالوج املهرجان القومي الثالث والع�شرون.�سل�سلة اخلالدون (عن املخرج /ح�سن الإمام) بقلم الدكتور /وليد �سيف
 كتاب البارع ذو الألف قناع ( الفنان /لطفي لبيب)   ت�أليف :الأ�ستاذ /ماهر زهدي
 كتاب م�سافر يف وجدان ال�ضوء (امل�صور� /سمري بهزان)    ت�أليف  :الأ�ستاذ /حممد ال�شوربجي  
 كتاب املغامر الزاهد (املو�سيقار /هاين �شنوده)       ت�أليف  :الأ�ستاذة  /ناهد �صالح
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لجنتا التحكيم
مسابقة األفالم الروائية الطويلة

الأ�ستاذ  /ب�شري الديك     رئي�س ًا
الأ�ستاذ � /سمري فرج        ع�ضوا
الدكتورة  /ثناء ها�شم    ع�ضو ًا
الأ�ستاذ  /جمدى الطيب    ع�ضو ًا
الدكتورة  /غادة جبارة    ع�ضو ًا
مسابقة األفالم التسجيلية والروائية القصيرة

الأ�ستاذ  /ابراهيم املوجى     رئي�س ًا
الدكتور  /حممد ع�سر        ع�ضو ًا
الدكتورة � /آمنة احل�ضرى    ع�ضو ًا
الأ�ستاذة  /ماريان خورى    ع�ضو ًا
اال�ستاذ  /ع�صام زكريا     ع�ضو ًا
الأ�ستاذ  /طارق الزرقانى   ع�ضو ًا
الأ�ستاذة  /نادين خان       ع�ضو ًا
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