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رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
أ.د. فتحى عبد الوهاب
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إشراف تنفيذى 
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الالئحة التنظيمية
للمهرجان القومي للسينما المصرية

مــادة )1(
ينظم صندوق التنمية الثقافية خالل شهر أكتوبر من كل عام مهرجاناً قومياً سنوياً للسينما، يسمى »املهرجان 
لألفالم  والثانية  الطويلة  الروائية  لألفالم  األولى  مسابقتان  فعالياته  ضمن  وتقام  املصرية«،  للسينما  القومي 

التسجيلية والقصيرة والتحريك، ويشار إليه فيما بعد بكلمة »املهرجان«.

مــادة )2(
يصدر وزير الثقافة قراراً بتعيني رئيس للمهرجان، ويصدر رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية قراراً 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 داخلياً وخارجياً.

االستثمار الثقافي لألفالم اجليدة.

مــادة )4(

شروط مسابقتي املهرجان:
- يشترط لقبول الفيلم ما يأتي:

• أن يكون الفيلم إنتاجاً مصرياً خالصاً، أو إنتاجاً مصرياً مشتركاً.	
• أن تكون نسخة الفيلم مقاس 35مللي، أو ديجيتال، أو DVD، وأن تتعهد جهة اإلنتاج بتقدمي نسخة صاحلة 	

للعرض.
• بالنسبة لألفالم الروائية الطويلة:	
• أن يكون الفيلم قد مت عرضه عرضاً عاماً 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 أن يكون قد 

مت عرضه عرضاً عاماً.
- يرفق باستمارة االشتراك في األفالم التسجيلية والروائية القصيرة والتحريك املرفقة طي هذه الالئحة املستندات 

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 مستوفياً 	

كل بياناته ومرفقاً به املستندات املشار إليها باملادة السابقة، وأية مستندات أخرى ترى جهة اإلنتاج تقدميها، 
وكذا املعلومات الالزمة عن مخرج العمل وصورة شخصية له.

• )بدون رسوم(، 	 إدارة الصندوق في تلقي الطلبات واستيفاء املستندات خالل أسبوعني من تاريخ اإلعالن  تبدأ 
تقبل  وال  آخرين،  أسبوعني  أقصي  بحد  يقدرها  التي  لألسباب  الطلبات  تقدمي  فترة  ميد  أن  املهرجان  ولرئيس 

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 
عمل  األولى  الدرجة  من  أقربائه  أحد  أو  اللجنتني  أعضاء  من  ألي  يكون  أال  ويجب  الثقافة،  وزير  من  قرار  بها 

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   300 ألف جنيه مع شهادة اجلائزة + شعار املهرجان
200 ألف جنيه مع شهادة اجلائزة + شعار املهرجان جائزة ثانية   
150 ألف جنيه مع شهادة اجلائزة + شعار املهرجان جائزة ثالثة   

جوائز الفنانني والفنيني:
جائزة إخراج              50 ألف جنيه 

جائزة إخراج العمل األول               20 ألف جنيه )وتعني الفيلم األول أو الثاني للمخرج(
جائزة السيناريو                      30 ألف جنيه

جائزة التصوير                        30 ألف جنيه 
جائزة التمثيل )رجال(                 30 ألف جنيه 
جائزة التمثيل )رجال( دور ثان           20 ألف جنيه 

جائزة التمثيل )نساء(                  30 ألف جنيه 
جائزة التمثيل) نساء( دور ثان             20 ألف جنيه 
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جائزة التصميم الفني    20 ألف جنيه
20 ألف جنيه  جائزة املالبس   
20 ألف جنيه جائزة املونتاج    

20 ألف جنيه  جائزة الصوت   
20 ألف جنيه  جائزة املوسيقى    
20 ألف جنيه  جائزة خاصة    

ويبلغ مجموع هذه اجلوائز                   1000000 )مليون جنيه(

مــادة )9(

جوائز مسابقة األفالم التسجيلية والقصيرة والتحريك :
وعددها إحدى عشرة جائزة قيمتها 184 ألف جنيه، ومتنح للمخرجني في كل قسم من أقسام املسابقة.

1- األفالم التسجيلية حتى 15 دقيقة :
24 ألف جنيه  جائزة أفضل فيلم   
16 ألف جنيه  جائزة جلنة التحكيم   

2- األفالم التسجيلية أكثر من 15 دقيقة :
24 ألف جنيه  جائزة أفضل فيلم   
16 ألف جنيه  جائزة جلنة التحكيم   

3- األفالم الروائية القصيرة :
24 ألف جنيه  جائزة أفضل فيلم   
16 ألف جنيه  جائزة جلنة التحكيم   

4- أفــالم التحـريــك: 
24 ألف جنيه  جائزة أفضل فيلم   
16 ألف جنيه  جائزة جلنة التحكيم   

5-جائزة سعد ندمي للعمل األول عن األفالم التسجيلية               8 آالف جنيه.
6- جائزة شادي عبد السالم للعمل األول عن األفالم الروائية القصيرة            8 آالف جنيه.

7- جائزة أنطوان سليم للعمل األول عن التحريك            8 آالف جنيه.

مــادة )10(
يقوم املهرجان سنوياً 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 
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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 تقدمي تكرميات شرفية للعاملني 

خلف الكاميرا من عمال وفنيني باعتبارهم اجلنود اجملهولني في صناعة السينما.

مــادة )11(
لصندوق التنمية الثقافية أن يقيم عروضاً لألفالم املشاركة باملهرجان في أي من محافظات جمهورية مصر العربية 

حتقيقاً الستحقاق العدالة الثقافية الوارد بنصوص الدستور.

مــادة )12(
التنفيذية  والئحته   1998 لسنة   89 رقم  بالقانون  الصادر  واملزايدات  املناقصات  تنظيم  قانون  أحكام  مراعاة  مع 
املدني  اجملتمع  ومنظمات  وشركات  األعمال  رجال  من  برعاة  االستعانة  للصندوق  املتبعة،  والضوابط  واألسس 

للمساهمة في متويل نشاط املهرجان.

مــادة )13(
صندوق التنمية الثقافية هو اجلهة الوحيدة املسئولة عن حل اخلالفات التي تنشأ عن تطبيق هذه الالئحة وذلك 

وفقاً للقوانني واللوائح املعمول بها.



1011

المهرجان القومي للسينما المصرية

يكــرم



11

سمير بهزان

املقام  أصحاب  من   - صورة  كفنان  بهزان،  سمير  عالم  أن 

الرفيع - لهو عالم، بحق يستحق أن نتوقف عنده بالفحص 

والدراسة و البوح مبا يكتنفه من أسرار حرفية وإبداعية، لكل 

دارسى الفن السابع ... ففيه سنجد تناغماً فريداً بني منحة 

اإللهام و وعبقرية التنفيذ ... وسنجد ايضاً، إخالصاً وتوارى 

َخِجل، من فنان، يَُبدى فنه عن متجيد ذاته ! و يحمل دائماً 

فى جيبه - ذاك اجملاور للقلب - جواز سفر جاهز التأشيرات 

اإلبداعية واحلرفية ... حتى إذا ما أذن سيناريو فيلم - ملهم 

- برحلة ساحرة، جديدة، غنية بالعوالم والشخوص، أنطلق 
على الفور واستأنف، السفر محققاً وجوده كمواطن أصلى 

فى تلك العوالم، بإنارتها، كى يراها الناس .

- أنه حقاً » سمير بهزان« ... املسافُر فى وجداِن الضوء ...

قائمة بأعمال مدير التصوير » سمير بهزان«

أوالً : أعمال كمساعد مصور:

األخوة   - جيبي  في  تزال  ال  الرصاصة   - الشمس  جيوش 

األعداء - أزواج طائشون - توحيدة - أنا ال عاقلة وال مجنونة 

- سونيا واجملنون - ال تظلموا النساء - أذكياء لكن أغبياء - 
فتوة اجلبل - دندش - من يطفئ النار - خمسة باب - الذئاب 

الناس  فتوة   - اخلارج  في  بناتنا   - العربجي   - الغازية  وداد 

)دنيا اهلل( -  املر  عسل احلب   - الشوارع  مالئكة   - الغالبة 

التوت والنبوت - االختالط ممنوع - بيت الكوامل -  أنغام.

ثانياً : أعمال كمصور:

اجملنون   - سرقات صيفية   - والوحش  نوارة   - أنا   - اخلرتيت 

اليانصيب  فى  عريس   - العمارة  صاحب   - النخل  طالع   -
- القاهرة  -  36- اسكندرية كمان و كمان  - إعدام قاضي 
 - وما يعشق  القلب   - الليل  شاويش نص   - بأهلها  منورة 

شحاذون ونبالء - كله بيلعب على كله - سمارة األمير - ليه 

يا بنفسج - تووت تووت - مرسيدس - حتقيق مع مواطنة - 

فرسان آخر زمن .

ثالثاً : أفالم كمدير تصوير:

أحالم صغيرة - أرض األحالم - البحر بيضحك ليه - صبيان 

وبنات - ميت فل - رومانتيكا - القبطان - مجرم مع مرتبة 

الشرف - نور ونار-  شروع فى قتل - األبواب املغلقة - رجل 

 - الكلوب  فى  كرسى   - املدينة   - اخلوف  أرض   - ماضى  له 

مواطن و مخبر و حرامي - أسرار البنات- حب البنات - باب 

مشروعة  خيانة   - عمري  إنت   - ويجا   - العودة  الشمس: 

بعد   - شكراً  كلمني   - شهرزاد  يا  احكي   - فراغ  أوقات   -
دهشة   - القصر  في  مكان   - عفريت  كف  على   - املوقعة 

-  ونوس - املاء واخلضرة والوجه احلسن .
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هاني شنودة

نفس  وفي  للكلمة  احلرفي  باملعنى  مغامر  شنودة  هاني 

الوقت زاهد، متعفف، مستكف.. ليس من منطلق نكران 

الذات أو االنقطاع عن الدنيا، إمنا كفنان حقيقي، يستمتع 

بقلب التوقعات التقليدية واخلروج عن املألوف، يعيش في 

بتواصله  يستمده  إلهامه  من  جزء  باحلياة،  نابض  عالم 

بالتجريب  التواصل  هذا  وتفسير  واألفكار،  الناس  مع 

أهم  من  كان  هذا  لعل  جديدة،  آفاق  فتح  في  والشروع 

خالل  من  املصرية  الهوية  إبراز  في  مساهماته  أسس 

بطريقة  »شنودة«  يزاوله  النمط  هذا  أن  أفترض  أحلانه، 

مذهلة، يصوغه نصياً بشكل كبير من عفويته الظاهرة 

شحن  ويعيد  عواطفه  يعزز  يجعله  ما  املتوقعة،  وغير 

قدراته حني يختلي بنفسه ليؤلف مقطوعته اجلديدة.

إرتبط الذوق املوسيقي عند هاني شنودة، بأسلوب عصٍر 

الستينيات  فترة  اشتهرت  عاشته مصر حينذاك، حيث 

التي  الغنائية  الفرق  من  العديد  بظهور  والسبعينيات 

مؤسسي  من  واحد  هو  كان  الطرب،  أسلوب  من  غيرت 

فرق اجلاز املصرية بعد رحيل األجانب، نقلة عصرية كانت 

لكنها  مصر،  في  املوسيقى  تاريخ  في  وضرورية  مهمة 

شنودة  هاني  لها  تصدى  من  أول  مسئولية؛  أيضاً  كانت 

حني أسس فرقته »املصريني«، فراح يؤلف ويعزف ويجدد 

ابن  أنه  التاريخ  قبل  أوالً  لنفسه  يثبت  كأنه  ويعصرن، 

التطور  جاذبية  من  لديه  مبا  األشمل،  اإلنساني  التراث 

مبوسيقاه  صنع  هنا  العاملية،  املوسيقى  على  واالنفتاح 

حالة مصرية مبتكرة ومعاصرة، بتأليف ما تعداده األلف 

حيوية  رومانسية،  شخصيته،  في  أبعاداً  أظهرت  حلن 

وخفيفة الظل، مشروع هو سنده كموسيقار يسعى إلى 

مبعان  بجمهوره،  جتمعه  التي  اللطيفة  الكيمياء  ارتقاء 

وأشكال موسيقية مختلفة: اجتماعية، شعبية وصلت 

أحمد  غناها  التي  زحمة«  دنيا  يا  »زحمة  مع  أوجها  إلى 

العاطفي،  الكيميائي،  التواصل  هذا  أن  رأيي  في  عدوية، 

هو ما حدث بقوة عندما صعد املمثل املصري األصل رامي 

يوسف يتسلم جائزته في حفل »جولدن جلوب« األخير، 

موسيقى  إلى  االشتياق  من  وميضاً  اجلميع  استعاد  إذ 

سكنت وجدانهم، يعزز ذلك ما قالته له املطربة الكبيرة 

جناة ذات يوم:« يا هاني، كل الناس بتلحن على األرض وأنت 

بتلحن على السحاب«، وما قالته أيضاً النجمة الكبيرة 

»وال  فاتن حمامة حني إختارته ليضع موسيقى فيلمها 

عزاء للسيدات« )1979( إخراج هنري بركات: »احلياة تقفز 

في موسيقى هاني شنودة«.

صائد النساء - وال عزاء للسيدات - البيت القدمي - قانون 

ساكسونيا - نادي األصدقاء - عالم بط بط بط - رحلة 

العذاب  - أصيل في السيرك الكبير - ما نستغناش - وال 

في النية أبقى  - أمواج الغضب - حتت الربع بجنيه وربع - 

بهاريز - الكاشي ماشي  - )املضيفات الثالثة( - لن أتزوج 

زميلي - حلم الغلبان - فخفخينو - بيت العيلة 1 .
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لطفي لبيب

عندما تفكر في الكتابة عن فنان معاصر، ال بد أن تستدعي كل 

إلى  تعود  ثم  أواًل،  بالذاكرة  املوجودة  الفنية  أدواره ومشاركاته 

لتستقر  الوقت على مشاهدتها،  لم يساعدك  التي  األعمال 

تسير  أن  ميكن  التي  اخلطوات  وحتدد  الفنان،  هذا  وجهة  على 

ميكن  وغالًبا  عليها،  سار  التي  اخلطوط  إلى  للوصول  عليها، 

املالمح  يكونان  األكثر،  على  اثنني  أو  بخط  احلظ  يسعدك  أن 

العامة التي ميكن من خاللها أن تتناول رحلة هذا الفنان.

فنان،  أمام  نفسك  جتد  عندما  تفعله  أن  ميكن  الذي  ما  لكن 

وضع بصمة قوية في كل اخلطوط الفنية التي قد تخطر- أو 

رحلته  أن  تكتشف  عندما  تفعله  الذي  ما  ببالك؟  تخطر-  ال 

سار  حيث  والقوية؟  املتوازية  اخلطوط  من  شبكة  عن  عبارة 

ما  الفنية،  واألدوار  األلوان  التي تشكل كل  االجتاهات  في كل 

السوية،  االجتماعية  األدوار  قدم  والكوميدي،  التراجيدي  بني 

وغير السوية، قدم الشرير، والطيب، األرستقراطي وابن البلد، 

املركبة  الشخصية  والقوي،  الضعيف  واملسالم،  النصاب 

أيًضا  تطرق  أنه  واملفاجأة  والصديق،  واألب  الزوج  والبسيطة، 

إلى شخصيات  للرومانسي، وفي كثير من األحيان كان يلجأ 

فريدة من نوعها، ميزج خاللها بني الكثير من هذه األلوان في 

شخصية واحدة.

يرى  أن  املتفرج مبجرد  جعل  »التركيبة«  الفنان  ما فعله هذا 

أن  الذي ميكن  »اجلوكر«،  الفور شخصية  على  يتذكر  وجهه، 

كثرة  من  البكاء  إلى حد  يسعدك  أو  البكاء،  إلى حد  يحزنك 

متلبًسا  أخرى،  حلظات  في  جتده  أنك  واملدهش  الضحك، 

شخصية ساخرة، يسخر معها من نفسه ومن ظروف، بعدها 

ميكنك أن تضبطه يخدع املتفرج ويأخذه بعيًدا، في طريق ال 

معه،  يتعاطف  يجعله  وفجأة  خالله،  عليه  فينقم  يتوقعه، 

مازًجا بني كل هذه املشاعر واألحاسيس في تركيبة إنسانية 

وانفعاالت  حركة  من  املمثل  أدوات  كل  مستخدًما  واحدة، 

حلظاته  كل  صبغ  على  قادر  ممثل،  ذكاء  وقبلها  وصوت، 

التمثيلية، مبجموعة ألوان خاصة به، لم يكتف خاللها بتلك 

األلوان األساسية املتعارف عليها، بل جنح في مزجها ببراعة، 

ليخرج منها كل ألوان الطيف الفني، مدعمة مبخزون إنساني 

أمام  املتفرج، ليقف مشدوها  دائًما ما يفاجئ بها  ال ينضب، 

اإلنسانية  التركيبات  مخزون  عبر  »البارع«،  هذا  يقدمه  ما 

بعشرات، بل مئات األقنعة التي يرتديها، والتي ال يشبه أحدها 

اآلخر.

يقدم  قناع«  »األلف  صاحب  »البارع«  هذا  أن  األمر  في  املثير 

مرحلة  يتجاوز  أن  استطاع خاللها  نادرة،  ببساطة  كله  ذلك 

عبر  لقاء،  كل  في  إدهاشه  على  حرص  بل  له،  املتفرج  توقع 

تركيبات شخصياته التي ال تشبه بعضها البعض، حتى لو 

حاضًرا  لتجده  ذلك،  ندرة  على  أحيانًا،  شخصياته  تشابهت 

دائًما بكل جديد ومختلف، فال متلك سوى أن تصفق له طوياًل، 

ويجبرك على أن تبحث عن لقب يليق بتوصيف هذه املوهبة 

النادرة، التي حتمل لغز »املمثل النجم«، وهي صفة نادرة، لم 

يستطع كثيرون- في تاريخ الفن املصري والعربي- أن يتحلوا 

»املمثل«  الفارق اجلوهري بني  بها، مع األخذ في االعتبار ذلك 

و»النجم«، وأنه هناك »ممثل« وهناك »جنم« وصنف ثالث نادر 

املميزة،  الفئة  تلك  النجم«،  »املمثل  عليه  يطلق  التحقق، 

التي استطاع »لطفي لبيب« أن يحجز بينهم مكانة مميزة.
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ً رئيسا االستاذ/ بشير الديك   

عضواً الدكتورة/ غادة جبارة   

عضواً  الدكتورة/ ثناء هاشم   

عضواً األستاذ/ سمير فرج   

عضواً األستاذ/ مجدي الطيب   

عضواً  االستاذ/ عمر عبد العزيز  

لجنة تحكيم 
مسابقة األفالم 

الروائية الطويلة 
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مسابقة
 األفالم الروائية الطويلة
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بيت ست 

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

ديجيتال أي لإلنتاج والتوزيع السينمائى 
أحمد عادل عقل / عمل أول

شادي املسلمي 
مينا مرزوق

رانيا املنتصر باهلل 
سامي سيد
أحمد فاروق

إبراهيم عبد العزيز 
مني عبد السالم  

شركة أفالم النصر
ديجيتال أي لالنتاج والتوزيع السينمائى  

متثيل :
عبد  مصطفي   – حداد  مارغو 
السالم – رانيا اخلطيب – سلمي 
مروان   – عبيد  طارق   – الديب 
إيالف   – محمد  نيجار   – مسلم 
شريف   – ونس  لبني   – محمد 
مبروك – هيثم جنم – ممدوح صالح 
– كرم السيد – معتز السويفي – 

عبير الطوخي –  ممدوح سالم.

أحمد عادل عقل
• دراسات 	 بعمل  قام  أعمال،  إدارة  قسم  التجارة  كلية  من  تخرج 

السيناريو  بدراسة  وتبعه  االخراج  قسم  السينما  مبعهد  حرة 
واملونتاج.

• ثم 	 مخرج  كمساعد  عمل  ثم  القصيرة  األفالم  من  عدد  إخرج 
من  عدد  في  مساعد  ثم  املسلسالت  من  عدد  في  أول  مساعد 
األفالم الروائية الطويلة )احلرامية – املمالية – منطقة محظورة 

– قصر البارون(.
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تبدأ سلمي في حتقيق صحفى عن بيت قدمي قد إنهار في أحد املناطق األثرية في منقة الهرم وأثناء 
التحقيق يقع في يد سلمي كاميرا داخل أنقاض هذا املنزل به تسجيل لـ عاطف صاحب املنزل ليتضح 
أن عاطف يعمل سمسار لصالح باشا كبير لشراء املنازل القدمية في املناطق االثرية وأنه أشترى ذلك 

املنزل وأن الباشا أمره بالعيش فيه لفتره .
وأن  الرواية كلها كذب  تلك  أن  ليتضح  املنهار  البيت  الي  تذهب سلمي  رواية عاطف  تزامنا مع سرد 
عاطف مجرد عفريت لبس سلمي ويحاول دفع سلمي لدخول املقبرة لفتحها النها ترتدي سلسلة 
بها عني حورس ومن يرتديها يستطيع فك التعويذة السحرية الي ألقتها امللكة إيزيس على مقبرة 

امللك ست.



1819

زهرة الصبار

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

نقطة لإلنتاج السينمائى 
هالة القوصى – عمل أول

هالى القوصي  
عبد السالم موسي 

ميشيل يوسف
أحمد الصاوى 
هالة القصوى

عبد الرحمن محمود - مصطفي شعبان
هالة القوصى 
زاوية للتوزيع 
زاوية للتوزيع 

متثيل :
منحة البطراوى
سلمي سامي
مروان العزب

عارفة عبد الرسول 
زكي فطني

باسم وديع 
صدقي صخر
فرح يوسف

هالى القوصى  
• تخرجت من اجلامعة االمريكية حصلت على درجة املاجستير في 	

الصورة واالتصال من كلية جولدسميث جامعة لندن.
• إخرجت عدد من االفالم القصيرة عرضت في مهرجانات ومتاحف 	

ومعارض دولية .
• يعد فيلم زهرة الصبار هو فيلمها الروائى االول .	
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قصة ثالثة غرباء جتمعهم الظروف عندما يفقدون كل شىء في حلظة احلكاية حكاية مقاومة 
بالصداقة واحللم والعمل.
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الضيف 

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

إنتلجنت لإلنتاج الفني 
هادى الباجوري 
إبراهيم عيسي 

مازن املتجول
أحمد حافظ

هشام نزية
على حسام
أحمد جابر

رمي العدل
دوالر فيلم

روتانا

هادى الباجوري
• أواخر 	 في  لالخراج  اجته  ثم  منفذ  كمنتج  الفنية  حياته  بدأ 

التسعينات، قام باخراج املئات من االعالنات واالغاني املصورة البرز 
املطربني العرب.

• في عام 2011 أخرج فيلم واحد صحيح وفاز يجائزة افضل عمل 	
إخراجي أول من املركز القومي للسينما مبصر.

• يتم 	 مصرى  فيلم  أول  وهو  وردة  رعب  فيلم  أخرج   2014 عام  في 
تصويرة باسلوب مقاطع فيديو مت العثور عليها( 

• دخل مجال الدراما التليفزيونية باخراج مسلسل )عرض خاص(  	
وقرر االستعانة بالتكنيك السينمائى من حيث االخراج والتصوير 

واملونتاج .

متثيل :
خالد الصاوى
شيرين رضا
أحمد مالك

جميلة عوض
ضيوف الشرف:
ماجد الكدواني
محمد ممدوح
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تدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خالل العشاء، ثم تتطور األحداث في اجتاه ال 
يتوقعه أحد منهم.
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عيار ناري

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

إنتلجنت لإلنتاج الفني  وفيلم كلينيك برودكشن 
كرمي الشناوى – عمل أول 

هيثم دبور 
عبد السالم موسي 

أحمد حافظ
أمني بوحافة 

على حسام
أحمد أبو السعد

ناهد نصر اهلل
دوالر فيلم

روتانا

متثيل :
أحمد الفيشاوى

محمد ممدوح
روبي 

عارفة عبد الرسول
 أسماء أبو اليزيد 

كريم الشناوي
• السينما 	 لدراسة  بعد  سافر   2007 عام  االعالم  كلية  من  تخرج 

في لندن، عمل كمساعد مخرج في الفيلم الوثائقي حترير 2011 
الطويل  الروائى  الفيلم  وكذلك  والسياسي  والشرس  الطبيب   ،

أسماء 
• أخرج اول أفالمه )فردي( عام 2013 وهو فيلم روائى قصير  شارك 	

في عدة مهرجانات سينمائية هامة.
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تدور أحداث الفيلم في اشتباكات الظوغلي تصل جثث الضحايا إلي املشرحة وبينها جثة عالء أبو 
زيد. يقوم بتشريحها طبيب سكير يعاني من مشكالت عائلية ليثير بتقريره هوساً شعبياً وإعالمياً، 
إلثبات  متحمسة  صحفية  مبعاونة  رحلته  الطبيب  يبدأ  واألخالقية،  السياسية  االتهامات  وتطاله 

صحة تقريره .
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بالش تبوسنى

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

شركة أفالم ميدل وست
أحمد عامر– عمل أول 

أحمد عامر 
حسام شاهني

عماد ماهر
عمر فاضل

مروة الكسار
تامر شعالن

نيرة الدهشورى 
Mad solutions
Mad solutions

متثيل :
ياسمني رئيس 
 محمد مهران 

  سلوى محمد على 

أحمد عامر
• األفالم 	 في  مخرج  كمساعد  سنوات  بضعة  عامر  أحمد  أمضى 

الي  االمريكية  املتحدة  بالواليات  التليفزيونى  واحملتوى  الوثائقية 
نيويورك،  مبدينة  واملسرحيات  األفالم  من  عدد  في  عمله  جانب 
وعمل كمنتج مساعد واستشارى بالسيناريو بفيلم البحث عن 
وتضمنت مسيرته ككاتب  للمخرجة شيرين نشأت،  أم كلثوم 
 2012 عام  فات(  اللي  )الشتا  باجلوائز  الفائز  الفيلم  سيناريو 
إبراهيم البطوط وكذلك فيلم على معزة وإبراهيم  بالتعاون مع 
عام 2016 إخراج شريف البندارى ويعد فيلم بالش تبوسنى أول 

عمل روائى طويل للمخرج. 
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فيلم يجمع بني الروائى والوثائقي في اطار ساخر، يرصد تاريخ البوس في السينما املصرية بالتوازي 
مع حكاية )فجر( جنمة االغراء الشهيرة وبطلة الفيلم الطويل األول خملرج شاب، والتي ترفض مشهد 
البوسة في الفيلم وهو ما يثير جنون اخملرج ويستفز املنتج، ليحاول اجلميع الوصول الي أرضية مشتركة 

الستكمال الفيلم واخلروج من املأزق.
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الحلم البعيد

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

شركة فيج ليف ستوديو
مروان عمارة و يوهانا دومكى
يوهانا دومكى ومروان عمارة 

جاكوب بيوالر
جيزا جاغر ولولي سيف

بيلهان اوزيس
-

بيلهان اوزيس
-

Mad solutions
Wide House

متثيل :
حورية حسن 
 شيماء رضا

حسام أبو سالمة 
 خالد أحمد 

 عالء أبو القاسم 
 رامي جمعة

مروان عمارة و يوهانا دومكى:
• البكالوريوس 	 درجة  على  حصل  وثائقية،  أفالم  صانع  عمارة  مروان 

في الفنون التطبيقية في قسم التصوير الفوتوغرافي، كما حصل 

املواهب  كأحد  اختياره  ومت  السينمائى.  اإلخراج  في  دبلوم  على 

قام  أفريقيا،  بجنوب  وديربان  بأملانيا  برلني  من مهرجانات  الصاعدة 

بعدها بتدريس صناعة األفالم في قسم الفنون باجلامعة االمريكية 

بالقاهرة ، كما شغل منصب املدير االدارى للمؤمتر اإلقليمي للسينما 

في  برامج  في عدة  املستقلة.وأختير كعضو جلنة حتكيم  العربية 

صناعة األفالم.

• الفنون اجلميلة 	 أملانية، درست  أفالم  فنانة وصانعه  دومكى  يوهانا 

من  األفالم  صناعة  قسم  من  وتخرجت  اإلسكندنافيه،  الدول  في 

أكادميية فنون اإلعالم بكولونيا، وهي تنتج مشروعات يتقاطع فيها 

الفن مع السينما عبر مقاربة تدمج البنيوية مع اجلانب االجتماعي 

العاملي  الفني  املشهد  من  فعاالً  جزءاً  يوهانا  وكانت   . االقتصادى 

حيث عرضت افالمها في معاهد فنون مشهورة وشاركت عديد من 

الفن  في  دورات  عدة  في  كما شاركت  اإلقامة,  برامج  في  الفنانني 

والتصوير الفوتوغرافي وكتبت عدة مقاالت حول النظريات اإلعالمية. 
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الشباب  بها  يحلم  التي  السريع  والكسب  احلرية  رمز  الشيخ  شرم  مدينة  في  تدور  الفيلم  أحداث 
املصرى، لكن بعد الهجمات اإلرهابية التي تعرضت لها الفترة األخيرة أدت إلي توقف عجلة قطاع 
السياحة هناك، ويرصد الفيلم مجموعة من العمال املصريني صغيري السن الذين يعملون في أحد 
الفنادق السياحية الفاخرة، حيث الصدام بني سخافات وقوالب الثقافتني الغربية والشرقية، وهناك 

تعيش تلك الفئة من الشباب حياة أشبه باحللم.
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بين بحرين

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

سينـاريــو :
�حـــــــــوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

الصـــــوت : 
مالبس :

تــوزيع داخلـي : 
تــوزيع خـارجي : 

 Axeer Studio – اكسير إستديو
أنس طلبة )عمل أول(

مرمي نعوم
أماني التونسي – كرمي دليل

فوزى درويش
يامن زكريا

خالد الكمار
أحمد جابر
رمي سالمة  

Mad solutions
Mad solutions

متثيل :
فاطمة عادل 

 محمود فارس 
 يارا جبران 

 عارفة عبد الرسول

أنس طلبة
• مخرج مصري بدأ مسيرته املهنية عام 2010 من خالل مشاركته 	

من  الكثير  بإخراج  وقام   AXeer اإلنتاج  شركة  تأسيس  في 
مقاطع الفيديو كليب لعدد كبير من املطربني والفنانني من أنحاء 

العالم العربي.
• بعنوان 	 دقيقة   30 ومدته  له  وثائقي  فيلم  أول  أنس  وأخرج  أنتج 

Extracurricular، وفي عام 2017 أخرج فيلمه القصير األول 
مرمي والشمس ومدته 15 دقيقة، وحصل الفيلم على جوائز جلنة 
التحكيم في مسابقة أفالم اكوليد ومهرجان أفالم هوليود، ويعد 

فيلم بحرين هو أول فيلم روائى طويل للمخرج.
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ابنتها حلادث مأساوي،  تتعرض  القاهرة  إحدى ضواحي  لبلدتها في  زهرة  بها  تقوم  زيارة قصيرة  أثناء 
تسعى زهرة بعده الستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير اجملتمع من حولها، ويسلط 

الفيلم الضوء على القضايا اجملتمعية اخملتلفة التي تواجه النساء، خاصة في املناطق الريفية.
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ال أحد هناك

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

جراج لإلنتاج الفني 
أحمد مجدى )عمل أول(

أحمد مجدى
أحمد مجدي

عصام إسماعيل
شادي احلسينى

-
مايكل فوزى

-
Mad solutions
Mad solutions

متثيل :
عمرو حسني
 شذى محرم 

 هايدى قوسة 
 سلمي حسن

أحمد مجدي
• ثم 	 شمس  عني  بجامعة  احلقوق  كلية  من  ج  تخر  وممثل  مخرج 

أنضم لفرقة الطمي املسرحية وعمل كممثل ومساعد مخرج 
ملدة 3 سنوات قبل أن يخرج أول فيلم له وهو الوثائقي املستقل 
"الذات واملدينة  القصير مجري السيل 2007 ، ثم انضم لورشة 
 2007 زيزو  الوثائقي  لفليمة  إخراجه  شهدت  والتي  القاهرة"   –
بعدها أخرج فليم كيكة بالكرمية 2008 احلاصل على جائزة جلنة 
احلكام في مهرجان الفيلم املستقل باجلزائر واألردن وجائزة الصقر 

الفضي من مهرجان الفيلم العربي بروتردام.
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في شوارع املدينة اخلالية سوى من أشباحها، يجد أحمد نفسه تائهاً بال إميان، ولكن الليلة يجب عليه 
مساعدة فتاة اليعرفها لعمل عملية إجهاض، وجللب املبلغ املطلوب يتورط من مجموعة تقودهم فتاة 

أخرى تود كشف سر الزرافة اخملبأة في حديقة احليوان.
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ورد مسموم

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

 Haut les main -البطريق لإلنتاج الفني – ريد ستار
أحمد فوزي صالح )عمل أول(

أحمد فوزي صالح
ماجد نادر

منة الشيشيني 
-

عمر عبد الوهاب 
بسام فرحات

لينا على 
البطريق لإلنتاج الفني واخلدمات السينمائية
البطريق لإلنتاج الفني واخلدمات السينمائية

متثيل :
كوكي

 إبراهيم النجارى 
 محمود حميدة
 صفاء الطوخي

أحمد فوزى صالح
• تخرج من معهد العالي للسينما وقدم فيلمه التسجيلى األول 	

املهرجانات  من  عدد  في  عرض  الذي   2010 عام  في  حي"  "جلد 
الدولية وحصل على عدد من اجلوائز الي جانب إشادات نقدية من 

مصر وخارجها.
• مبهرجان 	 األول  العمل  مسابقة  في  مسموم  ورد  بفيلم  شارك 

مصر  خارج  من  جائزة   17 وحصد  الدولي  السينمائى  روتردام 
وداخلها .
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حتية 28 سنة عاملة نظافة مراحيض ترغب في أن يبقى اخيها صقر 22 سنة عامل مدابغ ، معها في 
حي املدابغ، صقر بدورة يخطط ليجد حياة خارج جحيم املدابغ، تكتشف حتية عالقة مؤقتة بني صقر 

وطالبه طب 20 عام.
تشعر حتية بتغير صقر ناحيتها يتجاهلها ويبتعد عنها، تفاجىء حتية بهروب صقر منها ومن املدابغ 
معاملته  حتية  تتقبل  بجفاف  ويعاملها  حتية  الي  صقر  يعود   ، السحر  بعمل  استعادته  حتية  حتاول 

اجلافة وتبدو سعيدة لكنها قلقة ان فكرة اخلروج من املدابغ دونها ال تزال بداخله.
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ليل خارجى

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

حصالة فيلم 
أحمد عبد اهلل السيد 

شريف االلفي  
أحمد عبد اهلل السيد

سارة عبد اهلل
-

عاصم على
محمد صالح

رمي العدل
أفالم مصر العاملية

-

متثيل :
منى هال

كرمي قاسم
شريف الدسوقي

علي قاسم
أحمد مجدى

بسمة
عمرو عابد

أحمد عبد اهلل السيد
• وغطا 	 وفرش  وميكرفون  فيلم هليوبوليس  أخرج  مخرج مصري 

وديكور .
• حصل على عدد من اجلوائز مثل ذهبية مهرجان قرطاج – ذهبية 	

 ، ماملو  في  فيلم  افضل  مهرجان  ذهبية   – مونبليية  مهرجان 
وافضل فيلم مبهرجان القاهرة الدولى.
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تدور أحداث الفيلم  حوا ثالثة أشخاص من عوالم ال ميكن أن تتالقي يجدون أنفسهم مضطرين لقضاء 
ليلة سويا، يخالفون فيها شكل احلياة التي اعتادوها.
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لما بنتولد 

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

تيم وان بروداكشن – تامر عزت 
تامر عزت )العمل الثاني( 

نادين شمس  
راضي ستمنكوفيتش

ميشيل يوسف
شريف هوارى
حنان كرلس
مهاب عزت

حنان كيرلس
فيلم كلينك للتوزيع – دوالر فيلم

-

متثيل :
عمرو عابد

سلمي حسن
ابتهال الصريطي

محمد حامت
امير عيد

باسنت شوقى
سامح الصريطى

حنان سليمان
دانا حمدان

تامر عزت
• حصل على دبلومه في االخراج السينمائى في أكادميية نيويورك 	

شبكات  لعدة  تسجيلية  وافالم  لبرامج  مخرجاً  عمل  لألفالم، 
إقليمية.

• في عام 2010 كتب واخرج تامر عزت اول فيلم روائى له "الطريق 	
الدائرى" ، ملا بنتولد يعد الفيلم الروائى الثاني له .
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تدور أحداث الفيلم  حول ثالث قصص منفصله من ثالثة شخصيات مختلفة تواجه حتديات شخصية 
بسبب القيود التي لم يختاروها على الرغم من اختالف الطبقات االجتماعية.
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حظر تجول

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

شركة ريد ستار لإلنتاج الفني 
أمير رمسيس  
أمير رمسيس  
عمر أبو دومة 

هبة عثمان 
تامر كروان

عاصم على 
مصطفى شعبان – مكساج / أحمد جابر

ناهد نصر اهلل
United bros
United bros

متثيل :
إلهام شاهني
أمينة خليل
كامل الباشا
أحمد مجدي

عارفة عبد الرسول
محمود الليثى 

امير رمسيس
• تخرج من املعهد العالي للسينما في عام 2000 ، عمل في البداية 	

كمساعد مخرج في العديد من األفالم مع اخملرج املصري العاملي 
يوسف شاهني، جالت أفالمه العديد من املهرجانات السينمائية 
الهامة، وحصل علي العديد من اجلوائز العربية من بينها فيلم 
يهود مصر، والذي شارك في أكثر من أربعني مهرجان دولى منها 
السينمائي  مونتريال  السينمائي،  سبرينجز  بالم  مهرجانات 
القاهرة  توقيت  فيلم  وغيرهم(  السينمائي  هامبورج  الدولي، 
والذي كان الفيلم االفتتاحي لبرنامج ليالي عربية مبهرجان دبي 
شارك  كما  والعربية  احمللية  اجلوائز  من  عدداً  ونال  السينمائي 
في عضوية جلان حتكيم عدد كبير من املهرجانات، يعمل حالياً 

كمديراً فنياً ملهرجان اجلونة السينمائى مبصر.
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إثر ارتكابها جلرمية  خريف عام 2013 خالل حظر التجول القائم في مصر وبعد 20 عاماً في السجن 
التجول  يضطرها حظر  اليه.  تنتمي  تعد  لم  عالم  الي  عائدة  فاتن  تخرج  املبررات  شنيعة مجهولة 
القائم لقضاء ليلتها مع ليلي والتي ال يشغلها سوى معرفة سبب اجلرمية التي شكلت حاجزاً أبدياً 

بينها وبني فاتن.
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الصندوق األسود

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

أفالم مصر العاملية – نيو سينشرى – سينرجي 
محمود كامل

هيثم الدهان / أحمد الدهان
Eric Devin

عمرو عاكف
أشرف الزفتاوي

هند حيدر
علمي عبد الستار

منيه فتح الباب
أفالم مصر العاملية 

فينكس جلوبال إنفستمنت

متثيل :
مني زكي

محمد فراج
مصطفى خاطر
شريف سالمة

محمود كامل
• مخرج مصري تخرج من املعهد العالي لللسينما ، حصل على 	

جائزة الدولة لالبداع الفني من وزارة الثقافة املصرية، حصل على 
دبلومة املؤثرات البصرية السينمائية من إيطاليا حيث عمل في 

استديوهات proxima sevuese في روما
• عاد الي مصر ليخرج أول أفالمه الروائية أدرينالني 2008 ثم يتبعه 	

مبيكانو 2008 ثم عزبة آدم 2009.
• حصل على منحة الفولبرايت ليحصل على ماجستير اإلخراج 	

واإلنتاج السينمائى  من جامعة كاليفورنيا 2009.
• عاد الي مصر ليخرج فيلم حفلة نصف الليل ومسلسل القطة 	

العميا 2010
• 	 –  MBC شبكة  إنتاجات  أول  فور  زيرو  مسلسل  بإخراج  قام 

ومسلسل زودياك –وفيلم بنات ثانوي
• يعمل على مشروع فليم األمير وهو انتاج عربي مصري تونسي 	

مغربى أمريكى مشترك . 
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ياسمني سيدة حامل لم تكن تعلم أن هناك غريبني بصدد اقتحام منزلها في مهمة خاصة لسرقة 
ذلك  أثناء  وفي  الثنائى  قبضة  من  للهروب  مبحاوالت  ياسمني  تقوم  الفيلم  أحداث  وخالل  هام،  شيء 
تكشف العديد من االسرار ولكن األمور تبدو في غاية اخلطورة وهو ما يعرض حياتها وحياة طفلها 

الذي لم يرى احلياة بعد للخطر.



4243

اللعبة 

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

انتاج ذاتي مستقل 
  ) أحمد خالد صالح الدين عبد الكرمي )عمل أول

عبد اهلل هشام
مروة على – آالء شوقى 
مروة على – آالء شوقى 

كرمي أسامة 
-

أحمد خالد
-
-
-

متثيل :
لؤي هنداوى 
محمد يحيي
أحمد مهاب
إسراء نبيل 

بثينة مصطفى 
أحمد سعد 

أحمد خالد صالح الدين
• القاهرة 	 هندسة   – املدنية  الهندسة  بكالوريوس  على  حاصل 

2018 يعمل في التصوير منذ 2016 .
• من 	 أكثر  تصوير   – املمثل  واعداد  اإلخراج  في  ورش  على  حاصل 

عرض مسرحى .
• اللعبة ثاني جتربة إخراجية وأول جتربة لفيلم طويل.	
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قاسم شخص محب للتمثيل، في حياته عدة أشخاص يشعر قاسم جتاههم بالضيق فيقوم بإعداد 
حفل عيد ميالد وجتميع األشخاص ويبدأ في اجراء لعبة عبارة عن أسئلة ومواجهة مع كل فرد.
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عنها

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

ويكا لإلنتاج والتوزيع 
إسالم العزازي )عمل أول(

إسالم العزازي
عبد السالم موسي

دينا فاروق
جون كيدج

أنسي أبو سيف
أحمد أبو السعد

منى التونسي
 Mad Solution ماد سوليوشن
Mad Solution ماد سوليوشن

متثيل :
ندى الشاذلى

فدوى عابد
صالح فهمي
ظهور خاص :
)أحمد مالك(

إسالم العزازي
• تخرج من املعهد العالي للسينما عام 1993، صانع أفالم ومصور 	

العديد  قدم  أفالم مصري،  ومخرج  فوتوغرافي ومصمم جرافيك 
القصير  فيلمه  منهم  وقصيرة،  وجتريبية  الوثائقية  األفالم  من 
احلائز على اجلوائز بعنوان )نهار وليل( إنتاج 2006 والذي عرض في 

مهرجانات إقليمية ودولية.
• 	 ،1995 عام  بايدينا  التي  الورود  بعنوان  ديوان شعرى  عزازى  أصدر 

كما عمل مع عدد من مؤسسات الفنون وافالم من 1995 وحتي 
عام 1999 حيث شارك مع فرقة الورشة املسرحية.

• والتوزيع 	 لإلنتاج  سمات  لشركة  املؤسسني  أعضاء  احد  وكان 
التي ركزت علي انتاج الفيلم املستقل ، كما ساهم في تأسيس 

شركة ويكا لإلنتاج والتوزيع .
• في 	 والتحكيم  االختيار  جلان  من  العديد  في  كعضو  شارك 

املهرجات والفعاليات السينمائية. 



45

درية سيدة عشرينية تفقد زوجها الذي تعشقة، في قاهرة الثالثينيات القرن العشرين، على خلفية 
من االحتدام السياسي واحلراك الشعبي ملقاومة الوصاية اإلجنليزية على مصر والتي كان امللك منحازاً 
الوحدة فتعزل نفسها  زوجها تدخل في حالة من  باغتيال  التي أحاطت  بالظروف  إثر معرفتها  لها. 

داخل بيتها الذي يتحول معها وبها ليعكس تقلبات وجدانها .
انها قصة عن احلياة ببعدها االنثوى األولى الذي بنوره يشكل الظالل.
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عفريت ترانزيت

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

سينرجي فيلمز 
ياسر هويدى )عمل أول(

أحمد عامر – عمر سامي – تامر عبد احلميد
عبد السالم موسي

سالفة نور الدين
مادي

عمرو ناجي
إبراهيم دسوقي

غادة وفيق
شركة سينرجى

أن ستارز ديجيتال

متثيل :
بيومى فؤاد

 محمد ثروت 
 أحمد فتحى 

 محمود الليثى 
 أسماء أبو اليزيد 
 محمد جمعة 
 محمود حافظ 

 هدي مجد

ياسر هويدى
• والوثائقية، 	 الروائية  األفالم  عمل كمساعد مخرج في كثير من 

من  مباشر  لوريكا،  )حكاية  هي  وثائقية  أفالم  ثالثة  وأخرج 
كولومبيا، احلكاية كما يرويها إدواردو( وأخرج فيلم روائى قصير 
)من فوق لتحت( ويعد فيلم عفريت ترانزيت أول أفالمه الروائية 

الطويلة. 



47

تدور أحداث الفيلم في اطار كوميدي عائلي عن زوزة اجملرم الذي يعمل حلساب رجل العصابات شكرى 
الذي ميتلك حضانة لألطفال كغطاء لنشاط غير القانوني.
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لص بغداد

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

سينرجي فيلمز
أحمد خالد موسي

تامر إبراهيم 
هيثم حسنى

باهر رشيد
خالد الكمار
أحمد شاكر

أحمد أبو السعد
إميان اخلميسى

شركة سينرجى
أن ستارز ديجيتال

متثيل :
محمد أمام

فتحي عبد الوهاب
ياسمني رئيس
أمينة خليل

محمد عبد الرحمن
أحمد العوضى

أحمد خالد موسي
• 	 lams مخرج مصري تخرج من االكادميية الدولية لعلوم االعالم

قسم اخراج سينمائى وعمل في بداية حياتة كمساعد للمخرج 
رامي أمام في فيلمي كالشنكوف وثمن دستة أشرار ومع شريف 

عرفة في حلظات حرجة ، وقام اخملرج بإخراج أكثر من 700 اعالن.
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تدور أحداث الفيلم حول سرقة مقبرة االسكندر األكبر ولكن الوصول لها يحتاج الوصول أوالً ألربعة 
مفاتيح وكل مفتاح يصل باآلخر، ولكن قد أخفي االسكندر كل مفتاح في بلد مختلفة.
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يوم وليلة

�إنتـــــــاج   :
�إخـــــــراج  : 

�سينـاريــو وحوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

دار املرايا لإلنتاج الثقافي
أمين مكرم

يحيي فكرى
Zbigniew rybczynski

سالم درباس
محمود طلعت

خالد أمني
أحمد جابر

ميساء عارف
شركة يونايتد بروس ستوديوز / وليد صبرى

شركة فالكون فيامز انترناشينال

متثيل :
خالد النبوي 

 أحمد الفيشاوى 
 درة 

 حنان مطاوع
 خالد سرحان 
 محمد عادل 

 محمد جمعة 
 حمزة العيلي 
 محمد أوتاكا

أيمن مكرم
• مشواره 	 بدأ  للسينما،  العالي  املعهد  في  تخرج  مصري  مخرج 

من  العديد  قدم  مخرج،  مساعد  ثم  سينمائى  كناقد  الفني 
االعمال الفنية املتنوعة ما بني أفالم روائية طويلة ومسلسالت 
تليفزيونية باإلضافة الي عدد من األفالم القصيرة والتسجيلية .
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تتقاطع حركة خمس شخصيات رئيسية يعيشون في حي السيدة زينب خالل الليلة الكبيرة ملوالد 
السيدة.
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شيزو في رانيا
�إنتـــــــاج   :

�إخـــــــراج  : 
سينـاريــو :

�حـــــــــوار : 
�تصـــــــوير : 

مونتـــــــاج :
�موسيــــــقى : 

تصميم فنــــي:
الصـــــوت : 

مالبس :
تــوزيع داخلـي : 

تــوزيع خـارجي : 

لوك سينما تيم جهة مستقلة
خالد محجوب )عمل ثان(

خالد محجوب - جوبا
نيفني قديس - فيكا

توتا بدر
خالد محجوب

إسالم يس
وائل عاطف

خالد محجوب
رشا يحيى 

خالد محجوب
• أخرج 	  ، والتليفزيون  للسينما  العربية  باملدرسة  السينما  درس 

العديد من األفالم الطويلة والقصيرة منها )عيني عينك – امل – 
القهوة – رامز كلب البحر – البذرة – التابون )فيلم روائى طويل( 

– لوتس مش لو ترى – الفودو(.
• شارك في العديد من املهرجات الدولية بأفالمه.	

متثيل :
هاني مايكل – ميرا نبيل – رامي 

عاطف – ماريان فايز – أحمد 
شرباش – هيثم خذير – نيفني 
فيكا – باكس – وائل عطا – 

رامي عزت – سارة ذكي – يوسف 
عادل – رشا يحيي –جو حنا 



53

داخل  الصناعي  بالتنفس  رانيا  انقاذ  الفيلم مبحاولة شيزو  يبدأ  رانيا  زوج  املعز  شيزو هو شادي عبد 
شقة باإلسكندرية في جو ممطر رعد وبرق فاذا بالبرق يضرب الكهرباء التي تصل الي أجسادهم وهما 

في وضع قبلة احلياة فتنتقل روح شيزو داخل جسد رانيا وتتوالي االحداث.
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ثانيًا: األفالم التسجيلية والقصيرة والتحريك 

رئيسًا  األستاذ/ إبراهيم الموجي    	•  

عضوًا  الدكتورة/ آمنة الحضري    	•  

عضوًا  األستاذ/ عصام زكريا   	•  

عضوًا  الدكتور/ محمد عسر    	•  

عضوًا  األستاذة/ نادين خان    	•  

عضوًا األستاذ/ طارق الزرقاني   	•  

عضوًا  األستاذة/ ماريان خوري   	•  

لجنة تحكيم األفالم القصيرة 
والتسجيلية والتحريك
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مسابقة األفالم التسجيلية

 أكثر من 15 دقيقة
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الكلمة

�ساعه / 2019-2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

 Saint Films  :  اإنتــــــــاج 

حممد خريى -العمل الثانى  اإخــــــــراج  :  

حممد خريى   �سينـــاريــــو  :  

 ت�ســـــــوير :  رميون فهمى 

حممد خريى   مونتــــــــاج:  

الق�س مو�سى ر�سدى / كيفني ماكليود  مو�سيـــــــقى :  

داخل  من  م�سر  فى  امل�سيحيه  الطوائف  عن  الفيلم  يك�سف 

الكنائ�س والأديره، حيث كل طائفه لها ق�سه و�سوره وجمتمع، 

هم  والإجنيليني  والأرمن  والكلدان  واملوارنه  وال�سريان  الروم 

بع�س الطوائف امل�سيحيه التى تعي�س فى املدن امل�سرية دون اأن 

يعلم اأحد عن حكايتهم.

صوره فى مرايه

17:30 ق / دي�سمرب 2019  تـاريـخ الإنتـــاج:  

مبادرة �ستاند باى ل�سباب الإعالم وال�سينما  اإنتــــــــاج:  

 اإخــــــــراج  :  اأحمد عبد العليم قا�سم 

 �سينـــاريــــو  :  اأحمد حمدى 

مدرونا تيتو   ت�ســـــــوير :  

ح�سام ال�سيد   مونتــــــــاج:  

مو�سيـــــــقى :  يا�سر فاروق 

الإعالم،  كلية  فى  يدر�سان  وفار�س  كرمي  ق�سة  الفيلم  يحكى 

التى  الأ�سطوره  فكرة  عن  تخرجهما  م�سروع  ينفذان 

ي�ساركان  م�ستحيل،  يكون  قد  اأنه  نتخيل  ما  وحتقق  تنجح 

نحو  الفيلم  يتحول  حيث  الهدف  نحو  توجههم  ندوه  فى 

 �سخ�سيه لطاملا انبهروا بها وهى امللهم العاملى حممد �سالح. 

حممد خريى

من  العديد  و�سنع  عمل  م�سرى  اأفالم  و�سانع  خمرج 

الت�سجيليه  الأفالم  بني  ترتاوح  التى  امل�سروعات 

اأفالم  بتنفيذ  بداأ  كليب،  والفيديو  الطويله 

�سيناريو  وكاتب  ومنتج  كمخرج  ق�سريه  روائيه 

املحلية  املهرجانات  من  بعدد  اأفالمه  وعر�ست 

 والدولية ونالت عددًا من اجلوائز. 

اأحمد عبد العليم قا�سم

ح�سل على العديد من اجلوائز اأبرزها: ذهبية مهرجان 

الإذاعه والتليفزيون التا�سع عن اأغنية النيل ملحمد 

منري من اإنتاج قناة النيل الدوليه عام 2003، جائزة 

اجلمهور من مهرجان يو�سف �ساهني عن فيلم جامعة 

اأون عام 2018، ح�سل فيلم �سوره فى مرايه على جائزة 

 اجلمهور من مهرجان يو�سف �ساهني عام 2019. 



57

سعيد شيمى شاعر الكاميرا

41 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

 اإخــــــــراج  :  كرمي حممد نور الدين 

كرمي حممد نور الدين   �سينـــاريــــو  :  

 ت�ســـــــوير :  

اإبراهيم ن�سر اهلل   مونتــــــــاج:  

 يدور الفيلم حول حياة امل�سور  �سعيد �سيمى.

المجموعه 39 قتال

46:34 ق / 2018   تـاريـخ الإنتـــاج : 

زاد لالإعالم والإنتاج   اإنتــــــــاج:  

كرمي مكرم   اإخــــــــراج  : 

كرمي مكرم   �سينـــاريــــو  : 

فادى اإليا�س   ت�ســـــــوير : 

عمرو �سعيد   مونتــــــــاج: 

ح�سن احلنفى مو�سيـــــــقى : 

  

كانت معركة 67 هى احلدث املفجر لإن�ساء اأول وحدة كوماندوز 

من  عنا�سر  اأف�سل  �سمت  التى  قتال(   39 )املجموعه  م�سرية 

اإبراهيم  ال�سهيد  بقيادة  والبحريه  الربيه  ال�ساعقه  قوات 

الرفاعى ويروى اأبطال املجموعه ذكرياتهم عن العمليات التى 

 قاموا بها اأثناء حرب الإ�ستنزاف حتى حرب اأكتوبر. 

كرمي مكرم

بدرجة  تخرج   ،1977 عام  الإ�سكندرية  مواليد 

ال�سينما  وتكنولوجيا  فنون  اأكادميية  من  امتياز 

اأفالم )التيوليب  اأخرج   ،2015 امليهى ( عام  )راأفت 

بيومى  حممد  جائزة  على  وحاز  الأ�سفر( 

 -  2016 عام  ال�سينمائى  الإ�سكندرية  مبهرجان 

الليثى  ممدوح  جائزة  على  وحاز  عبده(  )كفر 

 -  2017 عام  ال�سينمائى  الإ�سكندرية  مبهرجان 

 املجموعه 39 قتال - يوميات ما�سح اأحذيه(. 

كرمي حممد نور الدين

�سارك بدورات اإخراج بق�سر ال�سينما واأخرج اأفالم 

 ) ال�سقه، حلظه فارقه، احلقيقه، الكابو�س (. 
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ممنوع التصوير

20 ق / اأكتوبر 2018 تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

عبد اهلل عادل   اإخــــــــراج  : 

عبد اهلل عادل   �سينـــاريــــو  : 

عبد اهلل عادل   ت�ســـــــوير : 

اأحمد عبد اهلل   مونتــــــــاج: 

اإ�سالم �سيتوز   مو�سيـــــــقى : 

اإىل  وعاد  بالقاهره  عمله  ترك  خمرج  ق�سة  الفيلم  يحكى 

الإ�سكندرية لي�سنع فيلمه الت�سجيلى الثالث فيف�سل فى اإيجار 

حكى  فى  وينجح  ب�سيطه  معدات  على  فيعتمد  �سخمه  معدات 

احلدوته. 

الكيلو 64

62 ق / نوفمرب 2018 تـاريـخ الإنتـــاج : 

 Digital  Tales Productions, Red Star for   :اإنتــــــــاج

 Production and Distribution, Blueprint Productions
اأمري ال�سناوى  -العمل الأول  اإخــــــــراج  : 

اأمري ال�سناوى   �سينـــاريــــو  : 

حممد طاهر، اأمري ال�سناوى، اأحمد عبد ال�سالم  ت�ســـــــوير : 

بدر �ساحى   مونتــــــــاج: 

كرمي يون�س  مو�سيـــــــقى : 

يدور الفيلم حول �سيدىل �ساب يدفعه طموحه ليبتعد عن 

جمال درا�سته ويتجه لزراعة ال�سحراء متاأثرًا بروح ثورة

يناير، لكن �سرعان ما ي�س�سدم طموح هذا ال�ساب بالكثري  من 

 ال�سعوبات خالل رحلته. 

عبد اهلل عادل

خريج كلية الإعالم جامعة القاهره، له ثالثة اأفالم 

م�سرية  اإعالميه  موؤ�س�سات  بعدة  عمل  ت�سجيليه، 

 واأجنبيه و�سارك بعدة مهرجانات �سينمائيه. 

اأمري ال�سناوي

عام  الأمريكية  اجلامعة  من  اإعالم  فنون  خريج 

الأفالم  �سناعة  فى  املاجي�ستري  على  حا�سل   ،2013

عمل   ،2017 عام  لندن  جامعة  من  الت�سجيلية 

كم�ساعد خمرج فى فيلم )ا�ستباك( للمخرج حممد 

ال�سينمائى  كان  مبهرجان  عر�س  والذى  دياب 

مهرجان  فى   )64 الكيلو   ( فيلم  �سارك   ،2016 عام 

القاهره ال�سينمائى الدوىل عام 2018. 



59

كراكيب

28 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

 X - Media  اإنتــــــــاج:  

اأحمد نادر - نهال القو�سى   اإخــــــــراج  : 

نهله كرم   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد نادر - نهال القو�سى   ت�ســـــــوير : 

اأحمد نادر   مونتــــــــاج: 

�سريف الو�سيمى  مو�سيـــــــقى : 

بداخل البيت امل�سرى يوجد اأكرث من ركن غري ظاهر للعيان 

ملئ بتلك الأ�سياء الغري �ساحله لالإ�ستخدام يطلقون عليها 

 كراكيب فلماذا يحتفظ امل�سريون باأ�سيائهم القدميه. 

إحنا ) كود السعاده (

30 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

كولج   اإنتــــــــاج:  

�سريف ح�سني   اإخــــــــراج  : 

�سريف ح�سني   �سينـــاريــــو  : 

ح�سن فوزى - م�سطفى كمال   ت�ســـــــري:  

�سريف ح�سني   مونتــــــــاج: 

  

اأجل  من  يكافحون  اأ�سخا�س   4 حياة  فى  يوم  الفيلم  يحكى 

وخط  اإن�سانيًا  اأو  مهنيًا  �سواء  الوجود  واإثبات  العي�س  لقمة 

يجد  وكيف  البع�س  بع�سهم  مع  بالتزامن  منهم  واحد  كل  �سري 

كل واحد منهم ال�سعاده بطريقته اخلا�سه اإىل اأن نكت�سف فى 

نهاية الفيلم الرابط الذى يربط كل املجموعه وكود ال�سعاده 

الأ�سخا�س  هوؤلء  كل  جمع  والذى  منهم  واحد  لكل  الأكرب 

كل  فى  بينهم  اجلذرى  الإختالف  رغم  واحد  هدف  على 

 التفا�سيل �سواء احلياتيه اأو الثقافيه اأو حتى العمريه. 

اأحمد نادر:اأخرج عدد من الأفالم الوثائقيه، ح�سل فيلمه الروائى الق�سري )ون�س( على جائزة 

التانيت الربونزى فى اأيام قرطاج ال�سينمائيه عام 2017 وجائزة معهد العامل العربى لأف�سل فيلم 

 ق�سري فى باري�س 2018. 

نهال القو�سى: عملت كمنتج منفذ فى عدد من الأفالم الوثائقيه، اأنتجت الفيلم الروائى الق�سري 

)ون�س( والذى ح�سل على جائزة التانيت الربونزى فى اأيام قرطاج ال�سينمائيه عام 2017 وجائزة 

 معهد العامل العربى لأف�سل فيلم ق�سري فى باري�س عام 2018. 

�سريف ح�سني

عام  العماره  ق�سم  اجلميله  الفنون  كلية  خريج 

من  بالعديد  مونتريًا  وعمل  املونتاج  در�س   ،1994

القنوات من بينها قنوات النيل اخلا�سه وقناة املحور، 

الوثائقيه  الأفالم  لإنتاج  اخلا�سه  �سركته  اأ�س�س 

فيلم   29 خاللها  اأخرج   ،2007 عام  والت�سجيليه 

ت�سجيلى من بينها اأفالم لبع�س وزارات الدولة، �ساركت 

 بع�س اأفالمه فى مهرجانات م�سرية ودوليه. 
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سفر المزامير

58 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

كولج   اإنتــــــــاج:  

�سريف ح�سني   اإخــــــــراج  : 

�سريف ح�سني   �سينـــاريــــو  : 

ح�سن فوزى - م�سطفى كمال  ت�ســـــــوير : 

�سريف ح�سني   مونتــــــــاج: 

جورج كريل�س  مو�سيـــــــقى : 

ميالديًا   61 عام  م�سر  فى  امل�سيحيه  دخول  ق�سة  تنفرد 

التفا�سيل  من  بالعديد  مل�سر  الرومانى  احلكم  اأثناء 

الرومانى  الإ�سطهاد  نتيجة  والإ�ست�سهاد  الن�سال  وق�س�س 

للعامل  خرجت  املعاناه  رحم  من  لكن  الأوائل  للم�سيحيني 

الأحلان  وهى  الب�سرى  الرتاث  موروثات  اأعظم  من  واحده 

 القبطيه التى ظلت باقيه اأكرث من 20 قرنًا من الزمان. 

رمسيس راح فين

 تـاريـخ الإنتـــاج :    62ق / مايو  2019 

رحاله لالإنتاج والتوزيع   اإنتــــــــاج:  

عمرو بيومى   اإخــــــــراج  : 

عمرو بيومى   �سينـــاريــــو  : 

جمدى يو�سف   ت�ســـــــوير : 

اأ�سامه الوردانى   مونتــــــــاج: 

  

توثيقه  بيومى  عمرو  املخرج  يتذكر   ،2011 ثورة  بعد 

ال�سخ�سية  الكامريا  خالل  من  الثانى  رم�سي�س  متثال  ملغادرة 

املتحف  فى  اجلديد  مكانه  اإىل  رم�سي�س  ميدان  من 

من  �ساعة   12 القاهرة،  �سوارع  فى  طويلة  رحلة  الكبري، 

م�سائر  بني  العالقة  عن  ويحكى  عمرو  بها  يتاأثر  ال�سحر 

الذى  بوالده  ال�سخ�سية  عالقته  واأي�سا  الب�سر،  و  احلجر 

 كان له تاأثري كبري فى تكوينه  فى مرحلة ال�سباب . 

�سريف ح�سني

در�س املونتاج وعمل مونتريًا بالعديد من القنوات من 

بينها قنوات النيل اخلا�سه وقناة املحور اأ�س�س �سركته 

اخلا�سه لإنتاج الأفالم الوثائقيه والت�سجيليه عام 

�ساركت  ت�سجيلى،  فيلم   29 خاللها  اأخرج   2007

ودوليه.  م�سرية  مهرجانات  فى  اأفالمه   بع�س 

عمرو بيومى

له   ،1985 عام  لل�سينما  العاىل  املعهد  من  تخرج 

والروائية  الوثائقية  الأفالم  اإخراج  فى  خربة 

 1999 عام  اجل�سر  فيلم  الروائية  اأعماله  ومن 

الوثائقية  اأفالمه  ومن   2007 عام  البنات  بلد  و 

 نافذة على التحرير عام 2011. 
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يا ولدى

تـاريـخ الإنتـــاج :  18 دقيقة/2020

انتاج م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

عبد اهلل عادل   اإخــــــــراج  : 

عبد اهلل عادل   �سينـــاريــــو  : 

ا�سالم حممد   ت�ســـــــوير : 

عبد اهلل عادل   مونتــــــــاج: 

مو�سيقى عاملية   مو�سيـــــــقى : 

نورهان فايد - حممد نور - اأحمد جمدى متثيل:  

رجل �سبعينى يعي�س مبفرده تعر�س ل�سدمه يف �سبابه ب�سبب 

حبه الأول ف�سافر للدرا�سة يف فرن�سا ثم عمل يف التدري�س يف 

 اأفريقيا. 

حالة طارئة

 تـاريـخ الإنتـــاج :  18 دقيقة/2020

انتاج م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

عبد اهلل عادل   اإخــــــــراج  : 

عبد اهلل عادل   �سينـــاريــــو  : 

ا�سالم حممد   ت�ســـــــوير : 

عبد اهلل عادل   مونتــــــــاج: 

مو�سيقى عاملية   مو�سيـــــــقى : 

حممد نور   متثيل:  

فيلم عن خمرج ت�سجيلي ي�سنع فيلم يف رم�سان 2020عن  اأ�سر 

 الطباء امل�سغولني يف عالج حالت الكورونا. 

عبد اهلل عادل

خمرج ت�سجيلي م�سري، خريج اإعالم القاهرة، عمل 

بعدة موؤ�س�سات اإعالمية ولديه عدة اأفالم ت�سجيلية  

عبد اهلل عادل

خمرج ت�سجيلي م�سري، خريج اإعالم القاهرة،عمل 

بعدة موؤ�س�سات اإعالمية ولديه عدة اأفالم ت�سجيلية 
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جار تحميل الحلم

2020 / 22 دقيقة   تـاريـخ الإنتـــاج : 

قناة النيل الدولية   اإنتــــــــاج:  

اأحمد عبد العليم قا�سم   اإخــــــــراج  : 

اأحمد عبد العليم قا�سم   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد زغلول   ت�ســـــــوير : 

عمرو ن�سيم   مونتــــــــاج: 

خمتارات تامر كروان - يا�سر فاروق - مو�سيـــــــقى : 

    اأ�سرف حمرو�س 

هانى �سمري �سيف  متثيل:  

  

من  الكبري  ال�سغف  ذلك  نظره  يلفت  الذى  هانى  ق�سة  حتكى 

مقتنيات  متثل  بهدايا  الإحتفاظ  نحو  الأجانب  اأ�سدقائه 

الفرعون ال�ساب توت عنخ اآمون وتتواىل رحلته حول لغز ذلك 

امللك فى وفاته واكت�ساف مقربته اإىل اأن ي�سل اإىل اأن املتحف الكبري 

�سي�سهد اأكرب جتمع للمقتنيات احلقيقية ومعها احدث تقنيات 

 العر�س مما ميكن اأن يك�سف املزيد من اأ�سرار امللك ال�ساب. 

المتاهة

2020 /27:47ق  تـاريـخ الإنتـــاج : 

الهيئة الوطنية لالإعالم )املتخ�س�سة(   اإنتــــــــاج:  

حنان را�سي   اإخــــــــراج  : 

حنان را�سي   �سينـــاريــــو  : 

بول طلعت   ت�ســـــــوير : 

�سامي من�سور   مونتــــــــاج: 

اأحمد عاطف   مو�سيـــــــقى : 

اأمري مر�سد �سياحى من حمافظة الأق�سر كانت حياته عادية 

حتي عا�س جتربة روحية قلبت حياته راأ�سا على عقب.

  

اأحمد عبد العليم قا�سم

ماجي�ستري فى فن تريلر الفيلم ال�سينمائى بدرجة 

لالأبد  النيل  فيلم  عن  الذهبية  اجلائزة  ممتاز، 

حممد منري 2003، برونزية فيلم اأماكن ال�سمت من 

2002، الكالكيت الذهبى  مهرجان الإعالم العربى 

عن فيلم جوه ال�سكون من املهرجان اللبنانى لل�سينما 

والتليفزيون 2017.

حنان را�سي

اأكرث من ور�سة  اأفالم وثائقية حا�سلت على  �سانعة 

عمل متخ�س�سة يف اخراج وانتاج  الأفالم الت�سجيلية، 

الت�سجيلية  والأفالم  الربامج  من  عدد  اأخرجت 

 والتي حازت بها علي العديد من اجلوائز. 
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الطريق

2020 / 33ق    تـاريـخ الإنتـــاج : 

هانى �سمري - مى اأبو �سنه   اإنتــــــــاج:  

هانى �سمري   اإخــــــــراج  : 

مى اأبو �سنه   �سينـــاريــــو  : 

حممد املر�سدى - �سراج منري   ت�ســـــــوير : 

هانى �سمري    مونتــــــــاج: 

فاخر اأتاكوغلو   مو�سيـــــــقى : 

  

والف�ساد  لالإجرام  كبوؤرة  بداأ  حى  ق�سة  الفيلم  ير�سد 

هذا  حتول  كيف  الفيلم  ير�سد  ثم  واملخدرات  والفقر 

والقدرة  التح�سر  قيم  يج�سد  مثاىل  جمتمع  اإىل  املكان 

بالإميان  الإمكانيات  وقلة  الفقر  وحتدى  التاأقلم  على 

 والعمل وبناء املجتمع من جديد باجلهود الذاتية. 

مذبحة مدرسة بحر البقر ...
ذكرى تأبي النسيان

2020 / 22ق    تـاريـخ الإنتـــاج : 

خا�س   اإنتــــــــاج:  

ال�سيد عبد الظاهر حممد اأحمد   اإخــــــــراج  : 

ال�سيد عبد الظاهر - جيهان عبد املنعم   �سينـــاريــــو  : 

ال�سيد عبد الظاهر   ت�ســـــــوير : 

عالء بيومى   مونتــــــــاج: 

ير�سد الفيلم  اأحداث مذبحة مدر�سة بحر البقر البتدائية على 

  .  يد العدوان ال�سرائيلي عام1970

هانى �سمري

1995خمرج  لل�سينما  العاىل  املعهد  بكالوريو�س 

القنوات  من  للعديد  الوثائقية  لالأفالم  ومنتج 

التقدير  و�سهادات  اجلوائز  من  العديد  على  ح�سل 

والدولية  املحلية  املهرجانات  من  العديد  فى 

القومى  املهرجان  حتكيم  جلنة  جائزة  منها 

 لل�سينما عام 2016عن فيلم مهاجر اإىل ال�سماء. 

ال�سيد عبد الظاهر حممد اأحمد

خمرج بالتليفزيون امل�سرى، ع�سو نقابة املهن 

ال�سينمائية ونقابة العالميني،اأخرج العديد 

من برامج الهواء والربامج امل�سجلة والتقارير 

 والتحقيقات التليفزيونية امل�سورة . 
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مسابقة األفالم التسجيلية

أقل 15 دقيقة
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رحلة العقباوى

14 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

اأمين �سفوت   اإخــــــــراج  : 

�سريف عبد اهلل   �سينـــاريــــو  : 

اأمين �سفوت   ت�ســـــــوير : 

حممد جند   مونتــــــــاج: 

حممد الكا�سف  مو�سيـــــــقى : 

وحرفته  العقباوى  حممد  عن  الفيلم  اأحداث  تدور 

الأفاعى  �سيد  وهى  النا�س  عن  غريبه  تكون  قد  التى 

اأنها  حيث  عائلته  واأفراد  هو  ال�سحارى  من  والزواحف 

 مهنه �سعبه و�ساقه وخطره لكنها مورد رزقه. 

إسمى نور

15 ق / 2018   تـاريـخ الإنتـــاج : 

�سمارت فيجني - هيثم عبد احلميد   اإنتــــــــاج:  

هيثم عبد احلميد   اإخــــــــراج  : 

هيثم عبد احلميد   �سينـــاريــــو  : 

رحيم ال�ساحلى   ت�ســـــــوير : 

هدير عماد   مونتــــــــاج: 

نور طفلة متالزمة داون متردت على نظرات املجتمع لها 

 فاأ�سبحت بطله. 

اأمين �سفوت

قام  ت�سوير،  ق�سم  لل�سينما  العاىل  املعهد  خريج 

باإخراج وت�سوير عدة اأفالم منها )مولد جبل الطري- 

�سالونات(،   - احل�سني  مملكة   - العقباوى  رحلة 

 الفيلم هو ثالث عمل له من اإخراجه وت�سويره. 

هيثم عبد احلميد 

والإخراج  الكتابة  بداأ  و�سيناري�ست  خمرج 

مرورًا  م�سرية(  اأ�سطوره  )النداهه  بفيلمه 

اأبواب  )خلف  وفيلم  غامق(  )اأبي�س  بفيلم 

نور(  )اإ�سمى  الأخري  لفيلمه  و�سوًل  ال�سمت( 

كاأف�سل  اجلوائز  من  العديد  على  ح�سل  والذى 

و�ساركت  والدولية  املحلية  باملهرجانات  فيلم 

 اأفالمه باأكرث من 70 مهرجان �سينمائى دوىل. 
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رساله لوالدى

9:40 ق / دي�سمرب 2018   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

لوؤى جالل   اإخــــــــراج  : 

لوؤى جالل   �سينـــاريــــو  : 

لوؤى جالل   ت�ســـــــوير : 

لوؤى جالل   مونتــــــــاج: 

 Ben Sound مو�سيـــــــقى : 

امراأه فى ال�سابعة والع�سرين من العمر اأجربها والديها على 

 الزواج قبل بلوغها الثانية ع�سرة �سنة. 

لطشة نور

9 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اجلامعة الفرن�سية    اإنتــــــــاج:  

دانى جمال   اإخــــــــراج  : 

دانى جمال   �سينـــاريــــو  : 

مارك باهى   ت�ســـــــوير : 

باهر فتحى   مونتــــــــاج: 

رامز فوزى مو�سيـــــــقى : 

  

هو اأول فيلم ت�سجيلى م�سرى يقوم بتوثيق حلالة نادرة 

 مل�سوروا الفوتوغرافيا املكفوفني.  

لوؤى جالل

در�س  القاهرة،  بجامعة  الإعالم  كلية  يف  تخرج 

وح�سلت  املتخ�س�سة،  الور�س  من  بالعديد  ال�سينما 

باملهرجانات  اجلوائز  من  العديد  على  اأفالمه 

فى  خمرج  كم�ساعد  عمل  كما  والدولية،  املحلية 

 عدة قنوات ف�سائيه واأعمال دراميه كبريه. 

دانى جمال

على  ح�سل  عام،   30 العمر  من  يبلغ  م�سرى  خمرج 

دبلومة اجلامعة الفرن�سية للفنون ال�سينمائية وله 

�سبعة اأفالم ق�سرية، ح�سل على العديد من اجلوائز 

فى مهرجانات خمتلفه.
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يوميات ماسح أحذيه

12 ق / 2018   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املركز القومى لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

كرمي مكرم   اإخــــــــراج  : 

كرمي مكرم   �سينـــاريــــو  : 

معتز نوار   ت�ســـــــوير : 

كرمي زيتونى   مونتــــــــاج: 

�سريف الو�سيمى  مو�سيـــــــقى : 

 يوميات ما�سح اأحذيه عجوز فى �سوارع القاهره. 

عندما يرضى الناس

7 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

حممد ح�سنى يا�سني   اإخــــــــراج  : 

حممد ح�سنى يا�سني   �سينـــاريــــو  : 

حممد ح�سنى يا�سني   ت�ســـــــوير : 

حممد ح�سنى يا�سني   مونتــــــــاج: 

اأحمد اأنور  مو�سيـــــــقى : 

ير�سى؟  عندما  بالإن�سان  املطاف  نهاية  تكون  كيف 

حياة  ا�ستعرا�س  طريق  عن  الطرح  هذا  الفيلم  يتناول 

يف  العامل  عن  معزل  فى  ي�سكنون  النا�س  من  جمموعه 

 جزيرة ت�سمى )العزبي( مبحافظة دمياط. 

كرمي مكرم

فنون  اأكادميية  من  امتياز  بدرجة  تخرج 

اأخرج   ،2015 امليهى(  )راأفت  ال�سينما  وتكنولوجيا 

جائزة  على  وحاز  الأ�سفر(  )التيوليب  اأفالم 

ال�سينمائى  الإ�سكندرية  مبهرجان  بيومى  حممد 

2016- كفر عبده وحاز على جائزة ممدوح الليثى 

 مبهرجان الإ�سكندرية ال�سينمائى 2017 . 

حممد ح�سنى يا�سني

العلوم  كلية  كيمياء،  بكالوريو�س  على  حا�سل 

2014، حاليًا طالب بالفرقه الرابعه �سعبة املونتاج 

الإعالنات  من  العديد  عمل  لل�سينما،  العاىل  باملعهد 

 التجاريه كمخرج ومدير ت�سوير ومونتري. 
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البحر

6 ق / 2018   تـاريـخ الإنتـــاج : 

 اإنتــــــــاج: اإنتاج م�سرتك بني معهد جوته بالقاهره وناهد ن�سر 

ناهد ن�سر   اإخــــــــراج  : 

ناهد ن�سر   �سينـــاريــــو  : 

ناهد ن�سر   ت�ســـــــوير : 

ناهد ن�سر   مونتــــــــاج: 

  

ي�ستك�سف الفيلم حجم ونوع الف�ساء العام املتاح للن�ساء فى 

 املجتمع امل�سرى. 

عاوزين نتعلم

6 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

  Film Documentry  اإنتــــــــاج:  

اأ�سماء امل�سرى   اإخــــــــراج  : 

حلمى يا�سني   �سينـــاريــــو  : 

ن�سمه عبد اهلل - �سمر اإبراهيم  ت�ســـــــوير : 

حممود مهدى   مونتــــــــاج: 

يدور الفيلم عن اإحدى القرى مبحافظة دمياط والتى ل 

 يوجد بها مدار�س ول يوجد مرافق للمياه. 

ناهد ن�سر

)الفيلم(  الق�سري  فيلمها  ح�سل  و�سحفيه،  خمرجه 

وعلى  اجليزويت  مبهرجان  الأوىل  اجلائزه  على 

ل�سينما  املراأه  مبهرجان  التحكيم  جلنة  جائزة 

فى  )البحر(  فيلم  �سارك  كما   2017 عام  املوبايل 

 العديد من املهرجانات املحلية والدولية. 

اأ�سماء امل�سرى

خمرجه �سابه قامت باإخراج فيلم )الهروب اإىل 

 املجهول( وفيلم )عاوزين نتعلم(. 
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عم بيومى

12 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

يا�سر ذكى  -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

يا�سر ذكى   �سينـــاريــــو  : 

حممود �سالح   ت�ســـــــوير : 

حممد اأنور   مونتــــــــاج: 

اإبراهيم عواد مو�سيـــــــقى : 

  

عم بيومى حرفى ماهر فى النق�س على النحا�س يحاول تعليم 

 اأحفاده حرفته، وما يواجهه من �سعاب فى مهنته. 

الخطاط

3 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

نورا عبد املجيد  -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

نورا عبد املجيد   �سينـــاريــــو  : 

نورا عبد املجيد   ت�ســـــــوير : 

نورا عبد املجيد   مونتــــــــاج: 

يدور الفيلم حول اخلطاط » عليوه » من خالل لقاء مع ابنه 

فى ور�سته وحفاظه على الإرث الذى تركه له والده وتوقيعه 

با�سم والده تخليدا لذكراه ورف�س اأبنائه اإكمال م�سريته ب�سبب 

 م�ساهدتهم ملعاناة والدهم وارتدائه نظاره فى �سن مبكره. 

يا�سر ذكى

اإخراج  ق�سم  لل�سينما  العاىل  املعهد  فى  دار�س 

اأعمالهم  فى  املخرجني  بع�س  م�ساعدة  فى  اإ�سرتك 

ر�سوان  اأحمد  واملخرج/  الرومى  وائل  د/  مثل 

 قام بالتمثيل فى بع�س الأفالم الق�سريه. 

نورا عبد املجيد

القاهره  جامعة  اإعالم  بكالوريو�س  على  حا�سله 

عملت  ال�سرف،  مرتبة  مع  امتياز  بتقدير 

اأنباء  ووكالة  الوطن  بجريدة  فيديو  ك�سحفية 

فيلم  يعد  روزاليو�سف،  وبوابة  الأو�سط  ال�سرق 

به  و�ساركت  م�ستقل  اإنتاج  اأول حماولة  )اخلطاط( 

فى  عر�سه  ومت  ال�سينما  بق�سر  املحاوله  ملتقى  فى 

 �سينما الهناجر �سمن برنامج ال�سينما امل�ستقله. 
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ورق

5:25 ق / اأغ�سط�س 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

اأمين �سو�سه   اإنتــــــــاج:  

اأمين �سو�سه  -العمل الأول  اإخــــــــراج  : 

اأمين �سو�سه - نوران طلعت  �سينـــاريــــو  : 

اأمين �سو�سه   ت�ســـــــوير : 

اأمين �سو�سه   مونتــــــــاج: 

املنتجات  م�سانع  باأحد  والأ�سوات  الأ�سكال  تتبع  طريق  عن 

الورقيه، كلما اقرتبنا من تفا�سيل املاكينات، نبداأ فى روؤيتهم 

التعريف،  على  ت�ستع�سى  غريبه  كاأج�سام  بل  كماكينات  لي�س 

فن�ساهد ون�سمع املعتاد بطريقه جديده وجند جمال خا�س مل 

يكن متاح لنا من قبل.

  

الواحة

6 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

دينا ع�سام   اإنتــــــــاج:  

دينا ع�سام  -العمل الأول  اإخــــــــراج  : 

دينا ع�سام   �سينـــاريــــو  : 

دينا ع�سام   ت�ســـــــوير : 

دينا ع�سام   مونتــــــــاج: 

يتحدث الفيلم عن يوم كامل فى واحة �سيوه وما يوجد بها من 

اأن�سطه واأماكن �ساحره والطعام الذين يقومون بطهيه بطريقه 

 مميزه وغنائهم ورق�ساتهم وحياتهم الب�سيطه والرائعه.  

اأمين �سو�سه

وعمل  در�س   ،1987 عام  الإ�سماعيليه  مواليد 

بالهند�سه الكيميائيه ل�سنوات، ثم در�س بعدة ور�س 

اأفالم طويله كم�ساعد منتج  �سينمائيه، �ساهم بعدة 

ق�سريه  وباأفالم   ) هنا  �سينما  هناك..  بيت   ( مثل: 

 كم�ساعد خمرج مثل ) اإفعل �سيئا يا حامد (. 

دينا ع�سام

عام،   24 العمر  من  تبلغ  م�سرية،  خمرجه 

جامعة  خريجة  ال�سوي�س،  حمافظة  مواليد 

والت�سميم  الفنون  كلية  بالإ�سكندرية  فارو�س 

 ق�سم حتريك و�سناعة الأفالم. 
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األلفاط

11 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

  Film Documentry  اإنتــــــــاج:  

حلمى يا�سني   اإخــــــــراج  : 

حلمى يا�سني   �سينـــاريــــو  : 

اأ�سماء امل�سرى   ت�ســـــــوير : 

كرمي النجار   مونتــــــــاج: 

توفيق فوده  مو�سيـــــــقى : 

يدور الفيلم عن مهنة الألفاط فى عزبة الربج مبحافظة 

 دمياط وكبري الألفطيه. 

حلم الملح

11 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املركز القومى لل�سينما    اإنتــــــــاج:  

مروه حممد كامل -العمل الثانى    اإخــــــــراج  : 

مروه حممد كامل   �سينـــاريــــو  : 

م�سطفى نبيل   ت�ســـــــوير : 

اإجنى حممد فتحى   مونتــــــــاج: 

رميون فايق مو�سيـــــــقى : 

  

احللم ل يرى بالعني ففى عامل الروح والقلب واخليال ت�سكن 

الأحالم، حلم نبيل حرباوى قد مالأ عينيه التى فقدها بالنور 

 لي�سئ حياة احلاملني. 

حلمى يا�سني

مواليد 1958 قام باإخراج عدد من الأفالم 

الوثائقيه مثل غ�سب البحر والنهر- ك�سف نقوط - 

التونه كنز الأبي�س - �سناع الفرحه. 

مروه حممد كامل

اجلميلة  الفنون  كلية  خريجة   ،1980 عام  مواليد 

 ,2002 عام  املتحركة  الر�سوم  ق�سم  املنيا  جامعة 

اأخرجت  لل�سينما،  القومى  باملركز  خمرجة  تعمل 

)�سندوق  وفيلم  امللح(  )حلم  الت�سجيلى  الفيلم 

الدنيا( مزج بني الاليف والر�سوم املتحركة ، والفيلم 

الت�سجيلى )�ستاتك يا م�سر اجلزء الأول �سيوه(. 
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القاهرة... سيمفونية مدينة

2020/ 15 دقيقة   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املركز القومي لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

:حممود �سامل  -العمل الأول   اإخــــــــراج   

حممود �سامل   �سينـــاريــــو  : 

مينا مرزوق - ندمي جورج- حممود �سامل  ت�ســـــــوير : 

منه جاب اهلل   مونتــــــــاج: 

مو�سيقي عاملية   مو�سيـــــــقى : 

 ينقل الفيلم حالة مدينة القاهرة يف ذروة وباء الكورنا. 

أم سيتى

10:13/2020 دقيقة   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اإنتاج ذاتى   اإنتــــــــاج:  

ب�سمه جمدى ا�سماعيل  -العمل الأول  اإخـــــــراج  : 

ب�سمه جمدى / اأحمد م�سرف   �سينـــاريــــو  : 

ب�سمه جمدى / اأحمد م�سرف   ت�ســـــــوير : 

ب�سمه جمدى    مونتــــــــاج: 

مو�سيقي من اليوتيوب  مو�سيـــــــقى : 

يحكى الفيلم ق�سة من ق�س�س تنا�سخ الأرواح ل�سيدة اأجنبية 

اأبيدو�س  معبد  فى  ال19  الأ�سرة  من  م�سرية  كاهنة  مع 

روح  عن  البحث  فى  رحلتها  بداية  الفيلم  يج�سد  ب�سوهاج، 

فى  اأبيدو�س(  )معبد  بيتها  اإىل  والرجوع  بداخلها  الكاهنة 

وتعليمها  القدمية  امل�سرية  الطقو�س  اإحياء  لتعيد  م�سر 

 لتتوارث عرب الأجيال من خالل امراأة اأخرى.   

حممود �سامل

خريج املعهد العايل لل�سينما ق�سم الأخراج ، قام بكتابة 

�ساركت  وت�سجيلية  ق�سرية  روائية  اأفالم  واخراج 

درا�سته،  اثناء  بجوائز  وفازت  عاملية  مبهرجانات 

 يعمل حاليا كمخرج باملركز القومي لل�سينما. 

ب�سمه جمدى اإ�سماعيل

�سيتى(  )اأم  فيلم  وخمرجة  اإعالم،  كلية  خريجة 

الدولية  املهرجانات  من  عدد  فى  �سارك  والذى 

 الهامة، ويعترب )اأم �سيتى( اأول عمل اإخراجى له. 
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عالم موازى

2020 / 13 دقيقة   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اإنتاج ذاتى   اإنتــــــــاج:  

ب�سنت يا�سر  -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

دانا طارق - هاجر البكري   �سينـــاريــــو  : 

ب�سنت يا�سر - �سلمى م�سطفى   ت�ســـــــوير : 

�سلمى م�سطفى   مونتــــــــاج: 

  

فيلم وثائقى ق�سري يحكى عن عقلية و�سيكولوجية الكالب 

 والقطط. 

جوارح السماء

2020 / 8:36 دقيقة    تـاريـخ الإنتـــاج : 

جرافتى ميديا   اإنتــــــــاج:  

�سريف عبد اهلل  -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

م�سطفى جوده   �سينـــاريــــو  : 

�سريف عبد اهلل   ت�ســـــــوير : 

حممد جند   مونتــــــــاج: 

يحيى �سراره   مو�سيـــــــقى : 

يتناول الفيلم ق�سة مدرب الطيور اجلارحة ومراحل التدريب 

 وال�سيد بها. 

ب�سنت يا�سر

اإعالم  ق�سم  والأل�سن  الإعالم  كلية  خريجة 

الدولية  م�سر  جامعة  من  وتليفزيون  اإذاعة 

لها  اإخراجى  عمل  اأول  هو   ) موازى  )عامل  وفيلم 

الفا�سية من مهرجان �ساقية  ال�ساقية  وح�سل على 

  .  ال�ساوى لالأفالم الت�سجيلية عام 2020

�سريف عبد اهلل

فى  ومتخ�س�س  احليوان  علوم  فى  كباحث  يعمل 

والفقاريات  حتديدًا  والزواحف  الطيور  علوم 

امل�سرحية  العرو�س  من  عدد  باإخراج  قام  عمومًا، 

و�سيلة  ال�ست  وبيت  الغورى  وكالة  مب�سرح 

وم�سرح  الثقافية  التنمية  ل�سندوق  التابعني 

 الهناجر التابع لقطاع الإنتاج الثقافى. 
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الزيارة 108

2020 / 10:25 ق    تـاريـخ الإنتـــاج : 

اإنتاج م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

حممود اأحمد يو�سف   اإخــــــــراج  : 

حممود اأحمد يو�سف   �سينـــاريــــو  : 

م�سطفى اأحمد   ت�ســـــــوير : 

حممود اأحمد يو�سف  مونتــــــــاج: 

ي�سجل الفيلم رحلة البطل من القاهرة اإىل املحلة الكربى لزيارة قرب 

والدته ووالده وتناول الإفطار معهما ويحكى الفيلم ما حدث قبل 85 

 يوم عندما توفت الأم وحلقها الأب بعد 76 يوم. 

شارعى برائحة البيتزا

2:07ق / 2020   تـاريـخ الإنتـــاج : 

ذاتى   اإنتــــــــاج:  

حممد حممود ال�سمان-العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

مرمي ال�سمان - حممد ال�سمان   �سينـــاريــــو  : 

على ح�سن - عبد اهلل حممود   ت�ســـــــوير : 

حمد ال�سمان - �سهد ال�سمان   مونتــــــــاج:م 

ندمي ال�سامل  مو�سيـــــــقى : 

 يتناول الفيلم نظرة الكاتب عن ال�سوارع. 

جزيرة الكور

15 ق / 2019  تـاريـخ الإنتـــاج:  

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

وليد ال�سباعى  اإخــــــــراج:    

وليد ال�سباعى  �سينـــاريــــو:   

وليد ال�سباعى  ت�ســـــــوير : 

�سامى غنيمى – وليد عمر  مونتـــــــاج:  

وائل عو�س  مو�سيـــــقي: 

عدة حماولت من الطفلة ل�ستك�ساف جزيرة الكور وا�ستخداماتها عرب 

ال�سنني. 

حممود اأحمد يو�سف

ال�سيدلة  كلية  من  تخرج   1992 مواليد 

باملعهد  التحق  ثم   2015 عام  املن�سورة  جامعة 

 2019 عام  الإخراج  ق�سم  لل�سينما  العاىل 

بع�س  فى  واحلوار  لل�سيناريو  ككاتب  عمل  كما 

 ور�س الكتابة ما بني 2017 و2020. 

حممد حممود ال�سمان

يعترب فيلم �سارعى برائحة البيتزا العمل الأول 

للمخرج. 

وليد ال�سباعى

خمرج بالتليفزيون امل�سرى، اأخرج العديد من 

الربامج  والإعالنات والأفالم الت�سجيلية والأعمال 

الدرامية.  
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مسابقة الروائي القصير
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 حلم واضح

2019 / 14,45ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

مازن لطفى   اإخــــــــراج  : 

مازن لطفى )عن م�سرحية بني عاملني(   �سينـــاريــــو  : 

مازن لطفى    ت�ســـــــوير : 

مازن لطفى    مونتــــــــاج: 

موؤلفات عاملية  مو�سيـــــــقى : 

اآدم يجد نف�سه حماط بغرباء ليك�سف اأنه يف غيبوبة اأثناء 

 نقله اإيل امل�ست�سفي بعد حادث �سيارة. 

صامت 

2019  / 10,47 ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

مازن لطفى    اإخــــــــراج  : 

مازن لطفى   �سينـــاريــــو  : 

مازن لطفى   ت�ســـــــوير : 

مازن لطفى   مونتــــــــاج: 

مالك يواجه �سعوبة يف تقبل وفاة الإن�سان املكلف مبراقبته 

 طوال حياته. 

مازن لطفى

الروائية  الأفالم  من  عديد  له  م�سرى  خمرج 

من  العديد  يف  �ساركت  ايل  الق�سرية  والتجريبية 

 املهرجانات الدولية واملحلية.  

مازن لطفى

الروائية  الأفالم  من  عديد  له  م�سرى  خمرج 

من  العديد  يف  �ساركت  ايل  الق�سرية  والتجريبية 

 املهرجانات الدولية واملحلية.   
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يوم الفرح

2019 / 13,22 ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

م�سطفى وفيق   اإخــــــــراج  : 

م�سطفى وفيق   �سينـــاريــــو  : 

على اجلوهرى   ت�ســـــــوير : 

على اجلوهرى    مونتــــــــاج:ع 

اأبانوب ر�سدى   مو�سيـــــــقى : 

م�سطفى �سخ�س منظم جدًا، ولذك قام بالتخطيط لأحداث 

نهار يوم فرحة بعناية �سديدة، ال انه يتعر�س ملواقف غري 

 متوقعة. 

مسار حياة

2019 / 9,33 ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

م�سطفى وفيق   اإخــــــــراج  : 

م�سطفى وفيق   �سينـــاريــــو  : 

على اجلوهرى   ت�ســـــــوير : 

حممد عامر    مونتــــــــاج: 

مو�سيقى عاملية   مو�سيـــــــقى : 

يف  نف�سه  يجد  ل  ولكنه  عمله،  يف  متفانى  �سخ�س  حممود 

 life ايل  اللجوء  اإيل  يدفعه  مما  وحياته،  عمله  جمال 

بهواية  فراغه  وقت  ميالأ  باأن  تن�سحة  التي   coach
اإخراج  ور�سة  يف  بال�سرتاك  حممود  فيقوم  يحبها، 

يف  نف�سه  يجد  وهنا  املجال،  هذا  يف  نف�سه  ليجد  �سينمائى 

 حرية بني حياته الوظيفية وبني هوايته التي يعي�سقها. 

م�سطفى وفيق 

�سيف  �سمري  دكتور  مع  �سينمائى  اإخراج  ور�سة  در�س 

وكذلك ور�سة �سيناريو مع اأ/ اأحمد مراد، قام بتاأليف 

وكتابة ال�سيناريو والخراج للفيلم الق�سري يوم الفرح 

وكذلك بتاأليف وكتابة ال�سيناريو واإخراج ثاين اأفالمه 

خمرج  كم�ساعد  بعدها  عمل  حياة،   م�سار  الق�سرية 

 حتت التدريب يف م�سل�سل يف كل اأ�سبوع يوم جمعة. 

م�سطفى وفيق 

�سيف  �سمري  دكتور  مع  �سينمائى  اإخراج  ور�سة  در�س 

وكذلك ور�سة �سيناريو مع اأ/ اأحمد مراد، قام بتاأليف 

وكتابة ال�سيناريو والخراج للفيلم الق�سري يوم الفرح 

وكذلك بتاأليف وكتابة ال�سيناريو واإخراج ثاين اأفالمه 

خمرج  كم�ساعد  بعدها  عمل  حياة،   م�سار  الق�سرية 

 حتت التدريب يف م�سل�سل يف كل اأ�سبوع يوم جمعة. 
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فابريكايتيد

2019 - 9ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

حممد امل�سرى - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

حممد امل�سرى   �سينـــاريــــو  : 

على اجلوهرى   ت�ســـــــوير : 

على اجلوهرى    مونتــــــــاج: 

�سريف عادل اإليا�س   مو�سيـــــــقى : 

تواجة  التي  ندا  حول  درامي  اإطار  يف  الأحداث  تدور 

ب�سبب  النا�س  مع  والتاأقلم  الزواج  تاخر  ب�سبب  م�ساكل 

 التباهى باملظاهر وبعدها توجهت للدكتورة النف�سية. 

فكرة

2019 - 4ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

حممد امل�سرى    اإخــــــــراج  : 

حممد امل�سرى    �سينـــاريــــو  : 

على اجلوهرى    ت�ســـــــوير : 

على اجلوهرى    مونتــــــــاج: 

�سريف عادل اإليا�س   مو�سيـــــــقى : 

تدور الأحداث حول ماذا يحدث لالأفكار الإبداعية التي 

 يتم التخلي عنها. 

حممد امل�سرى 

وتلفزيون  اإذاعة  تخ�س�س  العالم  كلية  خريج 

الق�سرية  الأفالم  بع�س  وكتابة  اإخراج  يف  �سارك 

وت�سوير  متثيل  بدورات  التحق  للجامعة،  كم�ساريع 

واخراج وكاتبه �سيناريو ودرا�سات �سينمائية حرة

فابريكايتيد  وهو  له  فيلم  اول  باإخراج  قام 

 حتت اإ�سراف الدكتور �سمري �سيف. 

حممد امل�سرى 

وتلفزيون  اإذاعة  تخ�س�س  العالم  كلية  خريج 

الق�سرية  الأفالم  بع�س  وكتابة  اإخراج  يف  �سارك 

وت�سوير  متثيل  بدورات  التحق  للجامعة،  كم�ساريع 

واخراج وكاتبه �سيناريو ودرا�سات �سينمائية حرة

فابريكايتيد  وهو  له  فيلم  اول  باإخراج  قام 

 حتت اإ�سراف الدكتور �سمري �سيف. 
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فورمة الساحل

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

عمرو عبد اللطيف  - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

عمرو عبد اللطيف   �سينـــاريــــو  : 

عمرو عبد اللطيف   ت�ســـــــوير : 

عزام عثمان   مونتــــــــاج: 

�ساب يقرر اإنقا�س وزنه لكن يجد خالفات راأى لإنقا�س وزنه 

 بني الريا�سيني والطباء والعامة فهل ينجح فى النهاية. 

الضمير

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

عمرو لبيب   اإنتــــــــاج:  

عبد الروؤف ربيع   اإخــــــــراج  : 

عبد الروؤف ربيع   �سينـــاريــــو  : 

حكيم   ت�ســـــــوير : 

هدير ربيع   مونتــــــــاج: 

حامت على  مو�سيـــــــقى : 

رجل  )ناجى(  خالل  من  الفيلم  اأحداث  تدور 

الأ�ساليب  لكل  اأعماله  كافة  على  م�سيطر  العمال 

�ساور  ياخذ  اأن  ليلة  كل  تعود  والذى  اإن�سانية  الغري 

 قبل نومه معتقدًا انه يغ�سل من اأفعاله القذرة باملياه.  

عمرو عبد اللطيف 

املدر�سة  فى  ال�سينما  ،در�س  الإ�سكندرية  مواليد 

احلرة،  درا�سات   - والتليفزيون  لل�سينما  العربية 

�سيناريو  وكتابة  تثميل  ق�سري  فيلم   18 قدم 

 وفورمة ال�ساحل اول جتاربه فى الخراج. 

عبد الروؤف ربيع

كثرية  ور�س  فى  ا�سرتك  جتارة،  خريج 

من  العديد  وله  �سيناريو(،   ، ت�سوير  )اإخراج، 

وا�سرتكت  والت�سجيلية،  الروائية  بني  العمال 

 اأعماله فى العديد من املهرجانات . 
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شوكة وسكينة

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

�سركة ريد �ستار   اإنتــــــــاج:  

ادم عبد الغفار - العمل الأول    اإخــــــــراج  : 

عبد الغفار   �سينـــاريــــو  : 

عمر اأبو دومة   ت�ســـــــوير : 

فار�س كرمي   مونتــــــــاج: 

اأحمد ال�ساوى   مو�سيـــــــقى : 

منة �سلبى - اإياد ن�سار - اآ�سر يا�سني    متثيل :  

فى موعدهم الأول يتحدثان عن احلب والزواج واخليانة فى 

 مناق�سة حادة وكلمات موؤملة ي�سارح كل منهم الآخر.  

ماتعالش عن الحاجب

 2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

�سركة ريد �ستار    اإنتــــــــاج:  

تامر الع�سرى -العمل الثانى    اإخــــــــراج  : 

هيثم دبور   �سينـــاريــــو  : 

حممد عبد الروؤف    ت�ســـــــوير : 

رندا هالل   مونتــــــــاج: 

اأحمد الزفتاوى   مو�سيـــــــقى : 

من  اأكرث  يختبيء  الداكن  نقابها  خلف  اأنها  الفتاة  تكت�سف 

على  الأفعال  وردود  ماتراه  �سخب  و�سط  وتدرك  ج�سدها 

 �سوؤالها اأن ما يجعلها تكره احلياة يعلو عينيها. 

تامر ع�سرى

الأول  الروائى  فيلمه  عر�س  ومنتج،  وكاتب  خمرج 

عديدة  �سينمائية  مهرجانات  فى  )فوتوكوبى( 

فيلم  ويعترب  اجلوائز  من  بالعديد  وفاز  خمتلفة، 

 )ماتعال�س عن احلاجب( العمل الثانى له.  

اآدم عبد الغفار 

 7 ملدة  الإعالنات  جمال  فى  اإبداعى  كمخرج  عمل 

 ,2012 عام  والتاأليف  للكتابة  اجته  ثم  �سنوات، 

يعترب فيلم �سوكة و�سكينة العمل الأول بعد اأن حاز 

ال�سيناريو اخلا�س بالفيلم على اجلائزة الأوىل فى 

 ور�سة على هام�س مهرجان اجلونة 2017 .  
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هذه ليلتى 

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

�سركة ربد �ستار   اإنتــــــــاج:  

يو�سف نعمان -العمل الثانى    اإخــــــــراج  : 

اأحمد ايهاب عبد الوراث   �سينـــاريــــو  : 

م�سطفى الكا�سف    ت�ســـــــوير : 

حممد ممدوح   مونتــــــــاج: 

اأحمد ال�ساوى مو�سيـــــــقى : 

  

عزة لإ�ست�سعارها ال�سعادة بعيدًا عن معانتها ال�سديدة ب�سبب 

ذكورية وق�سوة زوجها الوا�سحة و�سعف وجهل اأمها فى 

 احلفاظ على حقوقها . 

راديو
 2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

اأحمد عالم- العمل الأول    اإخــــــــراج  : 

اأحمد عالم   �سينـــاريــــو  : 

لوؤى جالل   ت�ســـــــوير : 

اأحمد عالم   مونتــــــــاج: 

رجل فى بداية ال�سبعينات من العمر يعي�س وحده فى �سقة 

مبنطقة و�سط البلد بالقاهرة ويعانى مما األت اإليه الأمور 

 مبنطقته القدمية . 

يو�سف نعمان

�سانع اأفالم م�سرى، خريج  كلية الفنون التطبيقية، 

الأفالم  �سناعة  ودر�س  لالإعالنات،  كم�س�سم  عمل 

خمرج،  كم�ساعد  وعمل  الفرن�سية،  باجلامعة 

وا�سرتك فى العديد من املهرجانات الدولية واملحلية 

 ويعترب فيلم ) هذه ليلتى(العمل الثانى له.  

   

   

اأحمد عالم 

خريج كلية العالم، عمل كمدير ت�سوير لأربعة 

اأفالم ق�سرية ت�سجيلية وروائية ق�سرية، واأخرج 

 عدة اأفالم ت�سجيلية.  
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طير
 

  2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

موؤ�س�سة حلم النور   اإنتــــــــاج:  

ايرا عاطف - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

اندرو بطر�س   �سينـــاريــــو  : 

داليا عزمى   ت�ســـــــوير : 

مريا مودى   مونتــــــــاج: 

عمرو عز الدين - جيهان تكال متثيل:  

  

موظف فى بنك مهتم برتبية ع�سفورين ، ترك زوجته منذ 

فرتة وجيزة واهمل نف�سه وحياته وانقطع عالقته بوالدته 

 منذ هروب زوجته.  

70

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

Missoum production  اإنتــــــــاج:  

اأمين قديحة - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

اأمين قديحة   �سينـــاريــــو  : 

حممد حلمى   ت�ســـــــوير : 

اأمين قديحة   مونتــــــــاج: 

 Kevin Macleod  مو�سيـــــــقى : 

حممود عبد النافع - اأحمد حليم - متثيل:   

    حممود جنيب واآخرون.

يتوجه الأب والأم اىل امل�ست�سفى بعد تعر�س طفلتهم 

اإىل حادث �سديد لكنهم مل يجدوا الطبيب متواجد فى 

 امل�ست�سفى حني و�سولهم .

ايرا عاطف 

الإخراج  در�ست   ، باملنيا  الهند�سة  كلية  خريجة 

ال�سينمائى ا�سرتكت فى ور�س �سينائية عديدة عملت 

 كم�ساعد خمرج لأفالم عديدة . 

اأمين قديحة

فى  �ساعد   ،2002 العلوم  بكالوريو�س  على  حا�سل 

 اإخراج ومونتاج بع�س الأفالم الق�سرية 2019 .  
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الضحية 

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

فرقة الأ�سدقاء   اإنتــــــــاج:  

حممود جنيب  -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

حممود جنيب   �سينـــاريــــو  : 

حممد ال�سرنوبى   ت�ســـــــوير : 

حممد ال�سرنوبى   مونتــــــــاج: 

اأحمد عبد احلليم   مو�سيـــــــقى : 

حممود جنيب - ح�سام �سرف -  متثيل:  

واآخرون       اأحمد عبد احلليم  

تدور اأحداث الفيلم عن عملية اإختطاف الأطفال و�سرقة 

 اأع�سائهم. 

منديل بريحة

    2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

  Octopus Studio  اإنتــــــــاج:  

ح�سن �سالح ونى   اإخــــــــراج  : 

بثينة النا�سرى   �سينـــاريــــو  : 

ب�سام ابراهيم   ت�ســـــــوير : 

اأدهم يحيى   مونتــــــــاج: 

ا�سرف حجازى    مو�سيـــــــقى : 

ن�سوة طلعت - عبري �سالح الدين -   متثيل:  

نور �سالح الدين واآخرون     

الطفلة �سماح هى واحدة من خم�سة اطفال يعي�سون مع امهم 

 ويك�سبون عي�سهم من بيع املناديل . 

حممود جنيب

مواليد البحريه عام 1988، حا�سل على بكالوريو�س 

عدة  بعمل  قام  حما�سبة،  �سعبة   2009 عام  جتاره 

كممثل  الوطواط(  )ع�س  فيلم  منها  فنيه  اأعمال 

كممثل  الطريق(  )نهاية  وفيلم  خمرج  وم�ساعد 

 وم�ساعد خمرج وفيلم )ال�سحيه( كممثل وخمرج. 

ح�سن �سالح ونى

در�س  اأفالم  و�سانع   1982 القاهرة  مواليد 

وله  الفرن�سية  باجلامعة  ال�سينما  �سناعة 

الدرا�سة،  اأثناء  وت�سجيلية  ق�سرية  اأفالم  عدة 

الأفالم  من  العديد  فى  خمرج  كم�ساعد  عمل 

 ال�سينمائية وامل�سل�سالت التليفزيونية .  
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اللقاء

2018: 6ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما / اأحمد عبد اللطيف   اإنتــــــــاج:  

حممود عبد اللطيف اأحمد حممد - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

حممود عبد اللطيف اأحمد حممد   �سينـــاريــــو  : 

حممد �سالح   ت�ســـــــوير : 

مديحة حمدى    مونتــــــــاج: 

اأحمد �سربى غبا�سى - حازم ال�سواف - متثيل:  

    هند فتحى - هيثم خليل  

يجل�س عمر مبطعم بانتظار موعده الهام ليظهر له �سخ�س  غام�س 

 يقلب له خطته بالكامل لتلك الليلة. 

صابرة 

2018: 6ق  تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما / عادل ابراهيم   اإنتــــــــاج:  

اأحمد عادل - العمل الأول    اإخــــــــراج  : 

اأحمد عادل   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد اللبابيدى   ت�ســـــــوير : 

حممود �سالح   مونتــــــــاج: 

حممد عادل/ يا�سر فاروق   مو�سيـــــــقى : 

حمدى هيكل / جيهان �سالمة متثيل:  

يتناول الفيلم ق�سية الغت�ساب الزوجى وعدم وجود 

 قانون يجرمها. 

حممود عبد اللطيف اأحمد

بكالوريو�س  على  حا�سل  رووائى،  وكاتب  خمرج  

على  وحا�سل   ،2010 عام  اإت�سالت  هند�سة 

اأخرج   ،  2018 ال�سينمائى  الإخراج  بكالوريو�س 

كما  كليب،  والفيديو  الإعالنات  من  العديد 

ورواية   ،2018 عام  اللقاء  فيلم  باإخراج  قام 

 �سيمفونيات احلياة عام 2018. 

اأحمد عادل

وحا�سل   ،2011 اإعالم  بكالوريو�س  على  حا�سل 

من  ال�سينمائى  الإخراج  بكالوريو�س  على 

فيلم  ويعد   ،2018 عام  لل�سينما  العايل  املعهد 

بالعديد  �سارك  الأول،  الروائى  عمله  �سابره 

 من املهرجان الدولية واملحلية . 
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اإلنتقام األسود 

2019: 39ق    تـاريـخ الإنتـــاج : 

جمموعة �سيف لالنتاج الفني    اإنتــــــــاج:  

عمرو الكا�سف   اإخــــــــراج  : 

اأحمد البحريى - هناء البحريى    �سينـــاريــــو  : 

جوزيف جنيب فرج   ت�ســـــــوير : 

جوزيف جنيب فرج    مونتــــــــاج: 

مروان كراون   مو�سيـــــــقى : 

متثيل:   حممود امل�سرى - دوزانا - دميان ا�سحاق   

من نوعية اأفالم الرعب تدور احداث الفليم حول قيام �ساب 

 بقتل رجل اعمال  فتعود روح القتيل لتنتقم. 

عيشة أهلك

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون   اإنتــــــــاج:  

اأحمد حامد - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

اأحمد حامد   �سينـــاريــــو  : 

حممد ح�سنى   ت�ســـــــوير : 

اأحمد حامد   مونتــــــــاج: 

حمب عماد   مو�سيـــــــقى : 

حممد يحيى - مروة ي�سرى - اأمنية  متثيل:  

اأحمد واآخرون.

  

من  يعانى  عاطل  م�سرى  �ساب  ق�سة  الفيلم  يتناول 

من  مف�سلية  حلظات  ويرى  العقاب  من  اخلوف  هواج�س 

 حياته كانت ا�سا�س تكوين مالمح �سخ�سيته. 

عمرو الكا�سف

حمامي   ( مثل  الق�سرية  الأفالم  من  العديد  اأخرج  

�سحفي  يعمل   ، املذلة(  واأر�س   - ال�سقوط   - ف�سنك 

حترير  رئي�س   - الأو�سط  ال�سرق  انباء  بوكالة 

 جريدة اإبداع العرب ، رئي�س جمعية اإبدع واإبتكر. 

اأحمد حامد 

م�سرحى  خمرج  جتارة،  بكالوروي�س  على  حا�سل 

دبلومة  ويحمل  امل�سرحية،  العرو�س  من  للعديد 

اأفالم  �سناعة  ودبلومة  املتحرك،  اجلرافيك  فى 

 من املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون . 
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مشكلة عائلية

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

حممد �سريف   اإخــــــــراج  : 

حممد �سريف   �سينـــاريــــو  : 

خمتار وحيد حم�سن   ت�ســـــــوير : 

حممد �سريف   مونتــــــــاج: 

حممد فرج    متثيل:  

5ق   مدة العر�س: 

امراة تريد زوجها اأن يقتلع عن التدخني وتلجاأ حليلة 

ب�سيطة لكى جتربه عن الإقالع.

  

حممد �سريف

 بكالوريو�س جتارة ، درا�سات حرة فى ال�سينما.  

طريق مختصر

2020/ 2ق    تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   :  اإنتــــــــاج 

اأ�سامة �سالح الدين حممد- العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

اأ�سامة �سالح الدين حممد   �سينـــاريــــو  : 

اأ�سامة �سالح الدين حممد   ت�ســـــــوير : 

اأ�سامة �سالح الدين حممد   مونتــــــــاج: 

اآيات اأحمد بدير- �سماح احل�سينى -  متثيل:  

نور الدين اأحمد      

البدنية  لياقتها  على  حتافظ  العمر  متو�سطة  امراة 

كيف  الفيلم  فى  ون�ساهد  �سديقتها  مع  الريا�سة  مبمار�سة 

 تتعامل مع ما قابلته من اإعتداء فى طريقها املخت�سر . 

اأ�سامة �سالح الدين حممد

خريج حقوق، �سارك كم�سور فى عدة اأفالم روائية 

امل�سرية  لل�سينما  القومى  باملهرجان  �سارك  ق�سرية، 

الخراج  بدرا�سة  قام  �سنوات،  عدة  مدار  على 

 بور�سة خا�سة على يد املخرج / هانى ل�سني.  
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مجلة ثقافية 

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

حممد �سريف   اإخــــــــراج  : 

حممد �سريف   �سينـــاريــــو  : 

حممد �سريف   ت�ســـــــوير : 

حممد �سريف   مونتــــــــاج: 

�سابر احلالوى - فادى حم�سن - حممد عاطف  متثيل:  

 مدة العر�س:  7ق 

�ساب ي�سعى ل�سراء جملة اإباحية ويتعر�س لعملية ن�سب وتت�ساعد 

.  الأحداث 

دي في دي
 

  2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

بور�سعيد فيلم ماكرز   اإنتــــــــاج:  

اأحمد الإكيابي - العمل الثانى   اإخــــــــراج  : 

اأحمد الإكيابي   �سينـــاريــــو  :  

حممد�سعبان - عبد اهلل اأحمد   ت�ســـــــوير :  

اأحمد الإكيابي - حممد �سعبان   مونتــــــــاج:  

م�سطفي �سلبي - هاجر عفيفي -  متثيل:   

جمدى حمزة      

 مدة العر�س:  2:43ق 

�ساب يع�سق م�ساهدة الأفالم ، توافقت حياته العاطفية مع 

بداية اأحداث اأحد الأفالم فاأعتقد اأن م�سريه �سيكون نف�س 

 النهاية. 

حممد �سريف

 بكالوريو�س جتارة ، درا�سات حرة فى ال�سينما. 

اأحمد الإكيابي

مهند�س مدنى ،وكاتب، و روائى،  حا�سل على جائزة 

اإبداع 2019، حا�سل على جائزة اإقليم �سرق الدلتا 

 الثقايف 2019. 
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فنجان قهوة

اأكتوبر 2019    تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل    اإنتــــــــاج:  

ميني حممد �سالح  - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

ميني حممد �سالح   �سينـــاريــــو  : 

حممود نا�سر   ت�ســـــــوير : 

حممد اأبو ريان - منار الزهريى   مونتــــــــاج: 

:م�سدر مفتوح من الإنرتنت    مو�سيـــــــقى  

على حمي - ن�سمة اأ�سامة - ر�سا جمدى - ملياء ال�سنهوري   متثيل: 

 مدة العر�س:  4:31ق 

تدور اأحداث الفيلم يف مدر�سة حيث يدر�س فيها طفل ذو ع�سر 

 �سنوات يدعى علي م�ساب بطيف التوحد. 

التدريبات القصوى لتحسين األداء

نوفمرب 2018    تـاريـخ الإنتـــاج : 

Papion art production  اإنتــــــــاج:  

يا�سر �سفيعى - العمل الثاين   اإخــــــــراج  : 

يا�سر �سفيعى   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد طارق بيومى - فادي ه�سام  ت�ســـــــوير : 

يا�سر �سفيعى - حممد اأنور   مونتــــــــاج: 

معتز �سعيد   مو�سيـــــــقى : 

على الطيب - �سارة الوكيل - فيونا - متثيل:  

   اأحمد املهدى

17:33ق   مدة العر�س : 

يوم  اأول  يف  احلكومية  امل�سالح  اأحد  يف  جديد  موظف 

حت�سني  على  الق�سوى  علىالتدريبات  �ساهدًا  يكون  له 

 الأداء قبل الزيارة املفاجاأة للمدير العام. 

ميني حممد �سالح

لي�سان�س اآداب ق�سم مكتبات �سعبة تقنية معلومات،

باملدر�سة  ال�سينمائي  الإخراج  مادة  در�ست 

بالعديد  اإلتحقت   والتلفزيون،  لل�سينما  العربية 

الأفالم(  )�سانع  كور�سة   ال�سينمائية  الور�س  من 

الور�سة  ناجت  كان  و  جوته؛  معهد  لوجن  بتحرير 

)دايرة(  فيلم  هو  و  ق�سري  فيلم  �سناعة  

 ويناق�س العنف ال�سري �سد الطفل . 

يا�سر �سفيعى 

درا�سة  اأكمل  ثم  التطبيقية  الفنون  بكلية  در�س 

ال�سينما مبعهد ال�سينما ق�سم الدرا�سات العليا بجانب 

درا�سته مبدر�سةاجليزويت لل�سينما،  عمل كم�ساعد 

العديد من الأفالم الروائيةالطويلة كما  خمرج يف 

العديد  يف  �ساركوا  ق�سريين  فيلمني  اخراج  له  �سبق 

عمل  جوائز،  وح�سدوا  الدولية  املهرجانات  من 

كمنتج لأفالم ق�سرية خمتلفة روائية وت�سجيلية.
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فخ 

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

فلوكه فيلميز   اإنتــــــــاج:  

ندى ريا�س   اإخــــــــراج  : 

ندى ريا�س   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد جلبو�س   ت�ســـــــوير : 

اأمري اأحمد   مونتــــــــاج: 

اأم�ساء عزوز   مو�سيـــــــقى : 

�سذى حمرم - �سامل عالء   متثيل:   

20ق   مدة العر�س : 

يلجاأ عا�سقني ملنتجع �ساطئ متهدم ومهجور لق�ساء بع�س 

الوقت بعيدًا عن النظار ، ولن تك�سف الفتاة عن رغبتها فى 

 اإنهاء عالقتهما.  

سبق صحفى
 2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

 Octopus Animation Studio  اإنتــــــــاج:  

بيرت فوؤاد ملطى   اإخــــــــراج  : 

بثينة النا�سرى   �سينـــاريــــو  : 

اباىل �سامى   ت�ســـــــوير : 

مرق�س عريان - يا�سر عزمى   مونتــــــــاج: 

كرمي عبد الوهاب   مو�سيـــــــقى : 

جودة ريا�س - رميون خليل - حممد ح�سن  متثيل:  

15:22 ق   مدة العر�س: 

�سحفى �ساب بتعر�س لحتمال فقدان وظيفته فى �سحيفة 

 معروفة لف�سله فى احل�سول على �سبق �سحفى . 

ندى ريا�س

فيلمها  م�سرية،  �سيناريو  وكاتبة  خمرجة 

�سعيدة(  )نهايات  الأول  الطويل  الوثائقى 

الدوىل  ال�سينمائى  ام�سرتدام  مبهرجان  عر�س 

موؤ�س�سة  بجائزة  فيلمها)فخ(  وفاز   2016

 روبرت بو�س لالنتاج العربى اللكانى امل�سرتك .  

بيرت فوؤاد ملطى 

املركز  منحة  على  وح�سل  والخراج،  النقد  در�س 

الثقافى الرو�سى فى درا�سة الخراج ، عمل فى العديد 

منها  الق�سرية  الأفالم  من  عدد  ،واآخر  الربامج  من 

 )ال�سباك( ، ) العيال كربت( ،)ا�سعف خلقه(. 
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نوح 

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

اأبانوب يو�سف   اإخــــــــراج  : 

اأروى عز الدين   �سينـــاريــــو  : 

زينب عبد احلميد   ت�ســـــــوير : 

اأحمد حممد ابراهيم   مونتــــــــاج: 

داليا القا�سى - كرمي اأ�سامة   مو�سيـــــــقى : 

هانى بدر زكى - ابانوب يو�سف - فاروق ال�سامى  متثيل:  

24ق   مدة العر�س : 

ثالث مهاجرين وجدوا اأنف�سهم فى ح�سار اللجوء وكل منهم 

 يحاول العودة اإىل دياره. 

إفعل شيئًا يا حامد

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

 Behind The Scene  :  اإنتــــــــاج 

�سيد عمر  -  العمل الأول  اإخــــــــراج  : 

�سيد عمر   �سينـــاريــــو  : 

م�سطفى عزت   ت�ســـــــوير : 

م�سطفى عي�سى   مونتــــــــاج: 

حممود الوكيل - اإجنى كمال - معتز عمر  متثيل:  

18:19ق مدة العر�س : 

  

اخلارجى  العامل  عن  تام  اإنعزال  فى  مبفرده  حامد  يعي�س 

امل�ساعده  منه  لتطلب  يوم  ذات  رباب  جارته  تاأتى  حتى 

 فى م�سكلتها مع زوجها وتتواىل الأحداث. 

اأبانوب يو�سف

�سويف،  بنى  جامعة  اإعالم  دبلوم  على  حا�سل 

وح�سل   ، الخراج  فى  ماج�ستري  حاليا  ويدر�س 

 على عدد من اجلوائز عن عدد من الأفالم. 

�سيد عمر

ال�سيناريو  ق�سم   - لل�سينما  العاىل  املعهد  خريج 

وتر�سح  الكتابة  ور�س  من  العديد  فى  عمل   ،  2016

عمل   - �ساوير�س  جلائزة  الق�سرية  للقائمة  مرتني 

 م�ساعد خمرج فى العديد من الأفالم الق�سرية . 
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غراب البين
 

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

اأحمد دحروج - العمل الثانى   اإخــــــــراج  : 

اأحمد دخروج   �سينـــاريــــو  : 

حامد عبد التواب   ت�ســـــــوير : 

اأحمد اأ�سرف   مونتــــــــاج: 

حممد �سماد   مو�سيـــــــقى : 

اأحمد دحروج   متثيل:  

10ق   مدة العر�س : 

تدور اأحداث الفيلم حول �ساب يعي�س فى عزله على �سط 

 البحر . 

أحمر نارى
  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

�سهى �سمري - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

�سهى �سمري   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد فتحى را�سد   ت�ســـــــوير : 

�سارة �سليمان   مونتــــــــاج: 

�سهاب بهن�سى - ليلى ال�سواربى - غدير الغنام  متثيل:  

13ق   مدة العر�س : 

كرمي طفل فى العا�سرة يقتقد والدته التى تتلقى العالج من 

ال�سرطان فى اخلارج ويفتقد ب�سدة �سعرها الأحمر الطويل

  الذى فقدته نتيجة العالج الكيمائى. 

اأحمد دحروج

خريج معهد ال�سينما ق�سم اخراج 2018، ح�سل 

على جائزة اف�سل فيلم روائى ق�سري من مهرجان 

  .  ال�سماعيلية فى دورته 21

�سهى �سمري 

لل�سينما  العاىل  باملعهد  التحقت   ، اآداب  لي�سان�س 

ويعترب   ،2019 وتخرجت  الخراج،  لدرا�سة 

 فيلم اأحمر نارى م�سروع تخرجها.  
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170 كلمة يوميًا

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

الأكادميية الدولية للهند�سة والعلوم   اإنتــــــــاج:  

ح�سن ال�سواف- العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

ح�سن ال�سواف   �سينـــاريــــو  : 

حمود ناجى   ت�ســـــــوير : 

اأفنان نايف - حممود عبد الغنى   مونتــــــــاج: 

ديال   مو�سيـــــــقى : 

اأحمد حمدى - مروة فاروق   متثيل:  

21ق   مدة العر�س : 

يدور الفيلم فى واقع مغاير حيث يكون لكل �سخ�س 17 كلمة 

 يوميًا ليتحدث بها.  

عجوز فى العشرين

 تـاريـخ الإنتـــاج :  2019 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

اأحمد ا�سماعيل ا�سيوطى- العمل الثانى  اإخــــــــراج  : 

اأحمد ا�سماعيل   �سينـــاريــــو:   

اأحمد زيدان   ت�ســـــــوير : 

اأحمد زيدان   مونتــــــــاج: 

  Free music  مو�سيـــــــقى : 

عمر احللوجى - فاروق اجلندى   متثيل:  

 مدة العر�س :  7ق 

اأب وحيد تاتى له مكاملة من ابنه الذى يدر�س فى اخلارج 

 ويطلب منه طلب مريب. 

ح�سن ال�سواف

خريج كلية العالم 2019 ، عمل �سيناري�ست للعديد 

 من العمال ،ويعترب فيلم 17 كلمة يوميا اأول اأفالمه.

اأحمد اإ�سماعيل

خمرج م�ستقل، در�س الخراج عن طريق الور�س 

الفنية ، جاز على درع التميز من مهرجان بور�سعيد 

 ال�سينمائى.  



93

نظرية المؤامرة

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

ه�سام على عبد اخلالق - العمل الثانى    اإخــــــــراج  : 

ه�سام على عبد اخلالق   �سينـــاريــــو  : 

ه�سام على عبد اخلالق   ت�ســـــــوير : 

ه�سام على عبد اخلالق   مونتــــــــاج: 

جناح فخرى   متثيل:  

9:13 ق   مدة العر�س : 

مواطن م�سرى مري�س عقليًا متاأثر ًا باملوؤامرة الإعالمية عليه. 

البحث عن مخرج
 

   2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

معتز عالء - العمل الثانى   اإخــــــــراج  : 

معتز عالء   �سينـــاريــــو  : 

حممد ادهم    ت�ســـــــوير : 

معتز عالء - حممد وائل   مونتــــــــاج: 

�سابر عادل - فالني بول�س - فادى امين   متثيل:  

21:20ق   مدة العر�س : 

�سابر �ساب فى منت�سف الع�سرينات يعانى من رهاب جمتمعى 

بعد ان�سمامه موؤخرًا لوظيفة.

   

ه�سام على عبد اخلالق

خريج معهد ال�سينما 1996 ، عمل م�ساعد خمرج فى 

 اأفالم عديدة له فيلم م�ستقل )اإل خم�سة( 2010.

معتز عالء

طالب بكلية الهند�سة ق�سم مدنى، بدء العمل فى 

�سناعة الأفالم 2017، يعترب فيلم )العجلة( اأول 

 اأفالمه، و�سارك فى العديد من املهرجانات.  
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طير بينا يا قلبى

  2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

اآلء حممد �سعد الدين - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

اآلء حممد �سعد الدين   �سينـــاريــــو  : 

عا�سم الع�سيلى   ت�ســـــــوير : 

حممد ا�سرف   مونتــــــــاج: 

نهلة البياوى   مو�سيـــــــقى : 

يا�سمني جنيب - اجمد ا�ساو�س   متثيل:  

5ق   مدة العر�س: 

يناق�س الفيلم م�سكلة خمرج �سينمائى �ساب تعر�س حلادث 

 اأدى حلدوث �سلل ن�سفى.  

كوزموس
 

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

�سركة بركة وان ويب   اإنتــــــــاج:  

اآلء حممد �سعد الدين - العمل الثانى   اإخــــــــراج  : 

اآلء حممد �سعد الدين   �سينـــاريــــو  : 

مايكل جورج   ت�ســـــــوير : 

حممد ا�سرف   مونتــــــــاج: 

اأحمد فايز   مو�سيـــــــقى : 

يا�سمني جنيب - اأجمد على - اأحمد ح�سن  متثيل:  

6ق   مدة العر�س : 

 يناق�س الفيلم الأثر النف�سى للتحر�س اجل�سدى على الأنثى. 

اآلء حممد �سعد الدين

�سعبة  م�سرح  علوم  ق�سم  الآداب  كلية  خريجة 

من  العديد  ومثلت  تخرجت   ،2017 متثيل 

فيلمني  وكتابة  باإخراج  قامت  امل�سرحية،  العرو�س 

 الأول )طري بينا يا قلبى( ، )كوزمو�س(. 

اآلء حممد �سعد الدين

�سعبة  م�سرح  علوم  ق�سم  الآداب  كلية  خريجة 

من  العديد  ومثلت  تخرجت   ،2017 متثيل 

فيلمني  وكتابة  باإخراج  قامت  امل�سرحية،  العرو�س 

 الأول )طري بينا يا قلبى( ، )كوزمو�س(. 
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حادث قديم جدا

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

هاند برنت فيلمز   اإنتــــــــاج:  

اأحمد �سبحى - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

اأحمد �سبحى   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد �سبحى   ت�ســـــــوير : 

خالد مدحت معيط   مونتــــــــاج: 

يا�سر ومنى و حمدى العيوطى  متثيل:  

16ق   مدة العر�س : 

بينما يحاول اإقناع زوجته وابنه بزواجه مرة اخرى يتذكر 

حادثة عانى منها من �سنني عديدة م�ست اثرت علي نظرته 

 للحب والن�ساء. 

أبى لم يستطيع أن ينقذ الطائرة الورقية

 2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

- العمل الثانى خالد مدحت معيط   اإخــــــــراج  : 

خالد مدحت معيط   �سينـــاريــــو  : 

يو�سف حممد   ت�ســـــــوير : 

خالد مدحت معيط   مونتــــــــاج: 

خالد مدحت معيط   مو�سيـــــــقى : 

اأحمد تاج - اأحمد املهدى   متثيل:  

8ق   مدة العر�س : 

من خالل �سوت يحكى عن اأبوه بطريقة عدوانية فى اليوم 

 الذى اإكت�سف فيه والده اأنه مري�س. 

اأحمد �سبحى

در�س العالم، والآن يدر�س فى العهد العاىل لل�سينما، 

امل�سل�سالت  فى   2015 عام  من  خمرج  كم�ساعد  عمل 

الطويلة. الأفالم  فى  اول  وكم�ساعد   التليفزيونية، 

خالد مدحت معيط 

ق�سرية،  اأفالم   3 �سنع  بور�سعيد،  من  اأفالم  �سانع 

الطائرة  ينقذ  ان  ي�ستطع  مل  )ابى  فيلم 

الن�سخة  فى  وا�سرتك   ،2018 انتاج  الورقية( 

 41 من مهرجان ديربان ال�سينمائى الدوىل. 
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 DOOR- دور

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

دينا ع�سام - العمل الأول   اإخــــــــراج : 

دينا ع�سام - حممد ح�سن   �سينـــاريــــو : 

دينا ع�سام - ندا او�سى - �سيف ال�سمونى  ت�ســـــوير : 

دينا ع�سام   مونتــــــــاج: 

عمرو على - جريوم �سليمان   مو�سيـــــــقى : 

وليد ابو الفتوح - هبه كالف - هيثم متثيل:  

   الوزيرى واآخرون

13ق  مدة العر�س : 

مير الفيلم عرباأزمنة خمتلفة وتتدهور الأحداث حيث اأن كل 

�سيء فى احلياة له دور ومبجرد النتهاء من هذا الدور ينتهى 

 كل �سيء. 

ورقة شجر

    2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

املركز القومى لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

ب�سارة �سكرى   اإخــــــــراج  : 

ب�سارة �سكرى   �سينـــاريــــو : 

مينا مرزوق   ت�ســـــــوير : 

غادة �سراج   مونتــــــــاج: 

اأ�سرف مطر   مو�سيـــــــقى : 

يا�سمني جنيب - جودى طارق -حممد فرج   متثيل:  

18ق   مدة العر�س : 

 ورقة �سجر ت�سقط من �سجرة وحيدة ... الخ. 

دينا ع�سام

عام،   24 العمر  من  تبلغ  م�سرية،  خمرجه 

جامعة  خريجة  ال�سوي�س،  حمافظة  مواليد 

والت�سميم  الفنون  كلية  بالإ�سكندرية  فارو�س 

 ق�سم حتريك و�سناعة الأفالم. 

ب�سارة �سكرى

خريج املعهد العاىل لل�سينما، ح�سل فيلم ) ورقة 

�سجر ( على جائزة اح�سن خمرج فى مهرجان رترو 

  .  افان جارد فين�سيا 2018
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بتمنى

  2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل للفنون امل�سرحية   اإنتــــــــاج:  

امين مرجان - العمل الأول    اإخــــــــراج  : 

ايهاب نا�سر   �سينـــاريــــو  : 

ابو العزامي الوكيل   ت�ســـــــوير : 

امين مرجان   مونتــــــــاج: 

امني مرجان   مو�سيـــــــقى : 

4ق  مدة العر�س : 

له  حت�سر  وهى  والدته  �سوت  على  نومه  من  ي�ستيقظ  �ساب 

اليوم  وهو  التخرج  ليوم  لي�ستعد  مالب�سه  له  وجتهز  الفطار 

الذى كان ينتظره بفارغ ال�سرب ونرى مدى عالقته وارتباطه 

بوالدته وانها م�سدر اإلهامه وطاقته حتى نرى اأن هذا ال�ساب 

كان يتمنى وجود والدته بجواره فى هذه اللحظة.

كرامة 

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

مهند ال�سناوى - العمل الثانى   اإخــــــــراج  : 

اأحمد ابراهيم - مهند ال�سناوى   �سينـــاريــــو  : 

خالد خمتار   ت�ســـــــوير : 

عبد الرحمن اكرام   مونتــــــــاج: 

ا�سالم جنيب - عمر الدمريى - امين مرجان  متثيل:  

10ق   مدة العر�س : 

 يتناول الفيلم فكرة �سيوخ الأ�سراحة .  

اأمين مرجان

ممثل م�سرى ، خريج املعهد العاىل للفنون امل�سرحية 

العديد  له    ،2018 دفعة  والإخراج  التمثيل  ق�سم 

من الأفالم الق�سرية التى عمل بها كممثل و�ساركت 

العديد من اجلوائز مثل  باملهرجانات وح�سلت على 

فيلم اأول �سف وفيلم كرامة وفيلم بتمنى، ويعد فيلم 

اأي�سا  له  ، كما  له  اإخراجية  اأول جتربة  بتمنى هو 

العديد من اأعمال الدوبالج.

مهند ال�سناوي

عمل  مونتاج،  ق�سم  لل�سينما  العايل  املعهد  خريج 

لالأدوية،  نوفارت  ل�سركة  ق�سري  )فيلم  كمخرج 

اإعالنات لل�سركات العقارية،  برنامج فيلم عربي مع 

فيلم ق�سري(،  كرامة   ،Film Independent
و�سفيقة،  تيمور  الرهينة،  )فيلم  خمرج  كم�ساعد 

 ، �سناعي  طلق  م�سر،  من  بنتني  خ�سو�سي،  در�س 

اإ�ستباك، م�سل�سل �سابع جار(.
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مشوار

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

حممد فاروق - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

حممد فاروق - اأحمد �سمري   �سينـــاريــــو  : 

حممد فاروق   ت�ســـــــوير : 

عمرو الزعيم   مونتــــــــاج: 

عادل �سعيد - حممد فاروق - مرمي على واآخرون   متثيل:  

5ق   مدة العر�س : 

تدور اأحداث داخل اإحدى عربات املوا�سالت لينقل الو�ساع بني 

 خمتلف طوائف ال�سعب امل�سرى.  

أول صف

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

عبد اهلل جاد- العمل الثانى   اإخــــــــراج  : 

عبد اهلل جاد   �سينـــاريــــو  : 

عبد الرحمن م�سطفى    ت�ســـــــوير : 

حممد يحيى عراقى   مونتــــــــاج: 

ملياء العبد - امين مرجان - عبد الرحمن خالد  متثيل:  

6ق   مدة العر�س  

تدور اأحداث الفيلم حول �ساب ي�سارك يف م�سابقه غناء ويقف علي 

خ�سبه امل�سرح لأول مره يف حياته ليواجه اجلمهور والتحكيم.  

حممد فاروق

ممثل وخمرج م�سرى ، ع�سو نقابة املهن التمثيلية،  

عمل فى اأكرث من 170، عر�س م�سرحى وعدد من 

 امل�سل�سالت والأفالم.  

عبداهلل جاد

طالب باملعهد العايل لل�سينما بق�سم الإخراج،  و يعترب 

الفيلم هي التجربةالإخراجية الثانية له يف الأفالم 

)اإنرتوبيا(  الق�سري  الفيلم  بعد  وذلك   ، الق�سرية 

 والذي �سارك يف اأكرث من مهرجان دويل وحملي. 
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حاول فى وقت الحق

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   :  اإنتــــــــاج 

حممد خمي�س - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

حممد خمي�س   �سينـــاريــــو  : 

موفى حممود    ت�ســـــــوير : 

حممد جويلى   مونتــــــــاج: 

حممد ح�سنى   مو�سيـــــــقى : 

مرييت فريد - حممد خمي�س - مروان �سليمان  متثيل:  

20ق   مدة العر�س : 

ريا�سى عائد من ال�سفر بعد 15 عاما ق�ساها يحاول الو�سول لأى 

 نتيجة وانتهى من ف�سل لف�سل . 

تشويش

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

خالد نبيل   اإخــــــــراج  : 

حممد �سالح   �سينـــاريــــو  : 

م�سطفى حممد - خالد حممد   ت�ســـــــوير : 

خالد نبيل   مونتــــــــاج: 

حممد �سالح - يا�سمني عابدون - عمر خالد   متثيل:  

5ق   مدة العر�س : 

�ساب يعانى من رع�سة وحركة غري اإرادية تت�سبب فى معاناة 

 تراها فى حاجته احل�سول على عمل . 

حممد خمي�س

ال�سنان  طب  كلية  خريج   ، م�سرى  وخمرج  ممثل 

فى  �سارك    ،  2000 عام  الإ�سكندرية  جامعة 

وخمرجًا  ممثاًل  امل�سرحية  الأعمال  من  العديد 

 و�سارك فى العديد من امل�سل�سالت والأفالم . 

خالد نبيل

خمرج ومونتري ، اأخرج العديد من الأعمال 

امل�سرحية، واأخرج العديد من الربامج وامل�سل�سالت 

 الإذاعية .  
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وصال

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

- العمل الأول منة على   اإخــــــــراج  : 

منة على   �سينـــاريــــو  : 

منة على   ت�ســـــــوير : 

منة على   مونتــــــــاج: 

�سيف ال�سكرى   مو�سيـــــــقى : 

بي�سوى �سامى - �سارة فوؤاد - وائل  عو�س متثيل:  

حممد عبد النا�سر     

19ق   مدة العر�س: 

الفيلم درا�سة ب�سيطة ل�سلوك وافعال �سخ�سيات تعانى من 

.  الرهاب الجتماعى 

وجيب

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

ماريهان ال�سوى - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

ماريهان ال�سوى   �سينـــاريــــو  : 

حممد وحيد   ت�ســـــــوير : 

ماريهان ال�سوى   مونتــــــــاج: 

�سيف ال�سكرى   مو�سيـــــــقى : 

روان ا�سامة - ابراهيم عمراوى - متثيل:  

    عمرو اجلندى

14ق   مدة العر�س:  

اأ�سرة تعانى من م�سكلة ونرى جهودهم فى حماولة التاأقلم 

 معها. 

منة على

ال�سينما،  �سناعة  ودر�ست  وت�سميم،  فنون  خريجة 

و�ساركت فى عدة اأفالم ق�سرية داخل الإ�سكندرية، 

 ويعترب فيلم و�سال اول اعمالها.  

ماريهان ال�سوى 

ويعترب  بالإ�سكندرية،  وت�سميم  فنون  خريجةكلية 

 فيلم وجيب اول اأعمالها وم�سروع تخرجها،  



101

بارافان
 

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

فاطمة في�س اهلل - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

فاطمة في�س اهلل   �سينـــاريــــو  : 

فاطمة في�س اهلل   ت�ســـــــوير : 

فاطمة في�س اهلل   مونتــــــــاج: 

 مو�سيـــــــقى :  مو�سيقى عاملية 

عبد الرحمن على - عبد الرحمن ع�سام  -  متثيل:  

حممد ال�سيخ    

5ق   مدة العر�س : 

تاأخذنا الأحداث مع البطل الذى يواجه م�سكلة ما يرتدى ب�سببها 

 قناع على وجه . 

ليلة ميالد

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

 Team One Production  اإنتــــــــاج:  

اأحمد عماد   اإخــــــــراج  : 

اأحمد عماد   �سينـــاريــــو  : 

ذكى عارف - با�سم �سعد الدين   ت�ســـــــوير : 

ا�سالم عامر   مونتــــــــاج: 

اأحمد �سليمان   مو�سيـــــــقى : 

حممد مهران - اجنى ابوزيد   متثيل:  

19ق   مدة العر�س:  

تدور احداث الفيلم عن عالقة حب يتم التفاق عليها من 

 خالل برنامج تعارف. 

فاطمة في�س اهلل

خريجةكلية فنون وت�سميم بالإ�سكندرية ق�سم 

 امليديا، وتعمل فى جمال ت�سحيح الألوان.  

اأحمد عماد 

العاىل  املعهد  خريج  ب�سرى،  وفنان  خمرج 

ر�سوم  ق�سري  فيلم  اأفالم  ثالثة  واأخرج  لل�سينما، 

لمتحركة  بالر�سوم  ممزوج  روائى  وفيلم  متحركة 

 بجانب مقاطع فيديو واإعالنات تليفزيونية.  
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بطل من مجاز

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

يحيى خليفة  - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

يحيى خليفة    �سينـــاريــــو  : 

مروان �سالمة   ت�ســـــــوير : 

ابراهيم خليفة   مونتــــــــاج: 

يحيى خليفة   متثيل:  

1:44 ق   مدة العر�س:  

 �ساعر �ساب ي�سعر بالحباط فى وطنه ويتوق لل�سفر. 

الحلم الضائع

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل    اإنتــــــــاج:  

مرمي حنا - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

مرمي حنا   �سينـــاريــــو  : 

بيمن رجلنت   ت�ســـــــوير : 

بيمن رجلنت   مونتــــــــاج: 

فلكلور �سعبى   مو�سيـــــــقى : 

مرمي حنا   متثيل:  

4ق   مدة العر�س:  

 يناق�س الفيلم ق�سية ختان الإناث.  

يحيى خليفة

مواليد الإ�سكندرية ، خريج حا�سبات ومعلومات 

2018 ، يعترب فيلم بطل من جماز اول اأعماله.

مرمي حنا 

على  حا�سلة   ، كتب  اربع  لها  �سدر  روائية،   كاتبة 

ور�سة �سيناريو ، ع�سو جلنة حتكيم مهرجان وا�سط 

بالعراق  الق�سرية  لالأفالم  الدوىل  ال�سينمائى 

 .2019
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العشاء األخير

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

حممد جابر- العمل الثانى   اإخــــــــراج  : 

حممد جابر    �سينـــاريــــو  : 

ا�سالم كمال    ت�ســـــــوير : 

جورج �سعد - ا�سالم كمال    مونتــــــــاج: 

عاملية   مو�سيـــــــقى : 

نبيل نور الدين - عبد الرحمن نا�سد   متثيل  

14.34 ق  مدة العر�س  

 ابن يدعو ابوه املتوفى اىل رحله. 

2 ليمون بالنعناع

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

اجلامعة الفرن�سية   اإنتــــــــاج:  

عمر امل�سد    اإخــــــــراج  : 

مى زيادى   �سينـــاريــــو  : 

عمر ليمانى   ت�ســـــــوير : 

عمر امل�سد   مونتــــــــاج: 

مرمي �سعدي �سالح - عزت ابر اهيم -  متثيل:  

ر�سوى عادل واآخرون     

14ق مدة العر�س:  

  

عن احلب والرتباط تدور ثالث ق�س�س خمتلفة يجمعهم مكان 

 واحد كافيه هادئ بالدقى وم�سروب واحد ليمون بالنعناع. 

حممد جابر

مواليد الإ�سكندرية، در�س الخراج ال�سينمائى فى 

عدة ور�س م�ستقلة، اأخرج فيلمني و�سارك فى عدة 

 اأفالم ق�سرية،  

عمر امل�سد

الأفالم  من  لعدد  كمونتري  عمل  اأداب،  لي�سان�س 

وامل�سل�سالت والربامج والكليبات واأخرج  اأفالم ق�سرية 

 �ساركت فى عدة مهرجانات حملية ودولية. 
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الطريق إلى الساحل الشمالى

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

م�سطفى عيد - العمل الأول    اإخــــــــراج  : 

م�سطفى عيد   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد خلف   ت�ســـــــوير : 

م�سطفى عيد   مونتــــــــاج: 

اأحمد هانى   مو�سيـــــــقى : 

م�سطفى الرومى - مى الرفاعى - متثيل:  

    حممد النجار 

16ق   مدة العر�س : 

يحاول بطلنا اأمري اإ�سالح الق�سايا بينه وبني زوجته ب�سمة 

 يوم عيد ميالده . 

الماضى
 

 2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

ميديا برودك�سن   اإنتــــــــاج:  

فوؤاد ال�سربيني   اإخــــــــراج  : 

�سيماء خلف و فوؤاد ال�سربينى   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد ربيع و�سريف الداىل   ت�ســـــــوير : 

فوؤاد ال�سربينى   مونتــــــــاج: 

ترافلر   مو�سيـــــــقى : 

حممد الفر�س   متثيل:  

25ق   مدة العر�س : 

من  يعانى  عاما،   33 العمر  من  يبلغ  اعزب  �ساب  خالد 

كانت  التى  �سبابه  فرتة  ب�سبب  واخلجل  النطوائية 

موؤمله.  

م�سطفى  عيد

خريج فنون وت�سميم ق�سم حتريك 2019، ويعتري 

 فيلم الطريق اىل ال�ساحل ال�سماىل اول اأعماله.  

فوؤاد ال�سربينى

جامعة  وتلفزيون  اذاعة  ق�سم  اإعالم  بكالوري�س 

MSA، ح�سل على العديد من �سهادات التقدير من 
املهرجانات،  و�سارك فى العديد من العمال كمخرج 

 وم�ساعد خمرج ومدير ت�سوير . 
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الحد الساعة 5

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

ريد�ستار لالنتاج الفنى   اإنتــــــــاج:  

�سريف البندارى   اإخــــــــراج  : 

�سريف البندارى   �سينـــاريــــو  : 

زكى عارف   ت�ســـــــوير : 

حممد ممدوح    مونتــــــــاج: 

حممود حفنى   مو�سيـــــــقى : 

هديل ح�سن - خريى ب�سارة - اأينت اأمني -  متثيل:  

�سدقى �سخر     

17ق   مدة العر�س:  

هديل فتاة ثالثنينة تعي�س فى القاهرة . فى حلظة فارقة من 

حياتها التى تود تغيريها تقرر الذهاب لعمل جتربة اأداء فى

  اأحد اأفالم املخرج امل�سرى الكبري خريى ب�سارة .  

حبيب

  2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

ريد�ستار لالنتاج الفنى   اإنتــــــــاج:  

�سادى فوؤاد - العمل الثانى   اإخــــــــراج  : 

�سادى فوؤاد   �سينـــاريــــو  : 

يو�سف كرم   ت�ســـــــوير : 

حممد عيد    مونتــــــــاج: 

حممود حفنى   مو�سيـــــــقى : 

�سيد رجب - �سلوى حممد على - متثيل:  

    على �سبحى 

22ق   مدة العر�س:  

حبيب حالق فى اأواخر ال�سيتنات يعمل ب�سالون حالقة خا�س 

به ومن خالل الأحداث يظهر اأمل حبيب النف�سى وعنائه ال�سديد 

 ب�سبب وفاة زوجته التى تعي�س فى خياله وحده فقط . 

�سريف البنداري

التطبيقية  الفنون  كلية  خريج  م�سرى،  خمرج 

منه  وتخرج  لل�سينما  العاىل  باملعهد  التحق   ،2001

من  لعدد  خمرج  كم�ساعد  وعمل  معيدًا،   2007

باإخراج  قام  ثم   ، والإعالنات  الروائية  الأفالم 

والروائية،  وح�سل  الت�سجيلية  الأفالم  العديد من 

 على العديد من اجلوائز املحلية والدولية. 

�سادى فوؤاد

خريج كلية الهند�سة ق�سم ات�سالت 2013, 

التحق باملعهد العاىل لل�سينما وتخرج 2018 ، قام 

باخراج فيلمه الأول )بني �سيف و�ستا( 2017 ثم 

 )حبيب(2019 .
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عم فالن

 9:43 /2019  تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

بول ادوارد -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

بول ادوارد   �سينـــاريــــو  : 

ماركو مي�سيل   ت�ســـــــوير : 

داليا عطا   مونتــــــــاج: 

يوم  نهاية  يف  مقهي  وعامل  م�سن  بالونات  بائع  فالن  عم 

والأخري  بالونات  وينفخ  يجل�س  ان  يريد  الأول   ، �ساق  عمل 

 يريد ان يغلق املكان كي يغادر يف �سالم ملنزلة. 

سكره

12:31ق/ 2019     تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

حممد �سريف عبد العظيم -العمل الأول  اإخــــــــراج  : 

نورهان �سامى   �سينـــاريــــو  : 

مرام اأ�سامه   ت�ســـــــوير : 

وائل اأرباب    مونتــــــــاج: 

يجمع الفيلم بني حالتني اإن�سانيه ونف�سيه ي�سريان فى خط 

 متوازى حتى ما قبل الدقائق الأخريه من الفيلم. 

بول اإدوارد

لل�سينما،  العايل  املعهد  خريج  اأفالم،  و�سانع  خمرج 

ح�سر عدة ور�س خا�سة ب�سناعة الفيلم الت�سجيلي 

من  عدد  يف  كم�ساعد  وعمل  وااملونتاج  والت�سوير 

الإعالنات التليفزيونية وامل�سل�سالت الدرامية. 

  

حممد �سريف عبد العظي

خريج كلية الهند�سه واملعهد العاىل لل�سينما ق�سم 

اإخراج، اأخرج العديد من الإعالنات والأفالم 

 الق�سريه. 
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يوسف

2019 - 5ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

ح�سام جمال - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

حممد يا�سر   �سينـــاريــــو  : 

زياد عبد البا�سط   ت�ســـــــوير : 

ميخائيل مي�سيل   مونتــــــــاج: 

فادى طو�سون   مو�سيـــــــقى : 

حممد ا�سرف - اجل�سني �سمندى- طارق واىل متثيل:  

منى ابو �سيديره - وفاء �سوقى     

يو�سف يتعر�س يو�سف للتحقيق فى ق�سية قتل مما يجعله يتذكر 

 اأحداث حدثت معه فى طفولته. 

شياكة 

  2018  تـاريـخ الإنتـــاج : 

فرقة اليا�سمني للفنون   اإنتــــــــاج:  

حمدى �سيد اأحمد    اإخــــــــراج  : 

ح�سن اأبو العال   �سينـــاريــــو  : 

عبد اهلل حممد   ت�ســـــــوير : 

اأحمد �سرف الدين   مونتــــــــاج: 

�سامح توفيق   مو�سيـــــــقى : 

عبد الفتاح البلتاجى- و�سام �سبحى -  متثيل:  

حممود عبد احلافظ     

كوميديا ممزوجه بال�سجن النبيل.

  

ح�سام جمال

من  اإلهامه  واحل�سول  حمرتف  كم�سور  بدايته 

كافى  يكن  مل  الفوتوغرافى  الت�سوير  لكن  الأفالم 

حاليًا  ويدر�س  اخلا�سة  اأفالمه  اإنتاج  قرر  لذلك  له 

 �سناعة الأفالم فى املعهد العاىل لل�سينما. 

حمدى �سيد اأحمد

اىل  وان�سم  اجلامعى،  بامل�سرح  واأخرج  مثل 

الأعمال  من  العديد  وله   ، �سبحى  حممد  فرقة 

، و�سارك  اأفالم ق�سرية  واأخرج ثالث  التليفزيونية، 

 فى العديد من املهرجانات الدولية واملحلية . 
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زى السكر 

2018 / 14ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

رامى من�سور - العمل الأول    اإخــــــــراج  : 

مودى ه�سام   �سينـــاريــــو  : 

حممد العنانى   ت�ســـــــوير : 

اأمرية كمال   مونتــــــــاج: 

ال�سن لي�س هو الذى يحدد طريقة حياة الإن�سان، ال�سن جمرد 

 رقم. 

مسافة السكة 

2019/ 15ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

م�سطفى خالد م�سطفى - العمل الثانى  اإخــــــــراج  : 

يو�سف امين - ملك عمرو- حازم �ساهني   �سينـــاريــــو  : 

تامر احل�سينى   ت�ســـــــوير : 

حممد عماد   مونتــــــــاج: 

حممد عادل - عزوز- حازم �ساهني   متثيل: 

يذهب البطل ملقابلة �سخ�سية فى منزلها لكنه يفاجئ مبا مل 

 يكن فى ح�سبانه متام. 

رامى من�سور

خريج املعهد العاىل لل�سينما ق�سم اخراج ويعمل 

 كم�ساعد خمرج.  

م�سطفى خالد م�سطفى 

خريج املعهد العاىل لل�سينما 2019 ، �سبق اخراجه 

 فيلم روائى ق�سري ، يعمل حاليًا كم�ساعد خمرج.  
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سمك ميت

2018/  8ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

مايكل يو�سف - العمل الأول    اإخــــــــراج  : 

مايكل يو�سف   �سينـــاريــــو  : 

حممد ال�سمر- مايكل يو�سف   ت�ســـــــوير : 

مايكل يو�سف   مونتــــــــاج: 

من الرتاث ال�سعيدى   مو�سيـــــــقى : 

وليد �سعالن- حممد حمايد   متثيل:  

على �ساطئ نهر النيل بالق�سر يخرج �سياد �سمك لل�سيد 

 ويبداأ فى اإلقاء �سباكه عدة مرات بدون ان ي�سطاد �سىء. 

دنيا تانيه

 2020  تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

كرمي �سرف الدين - العمل الأول    اإخــــــــراج  : 

خمتار زيان   �سينـــاريــــو  : 

بول جمدى   ت�ســـــــوير : 

اأ�سامة الغول   مونتــــــــاج: 

مو�سيقى عاملية   مو�سيـــــــقى : 

�سادى عبد الرحمن - من�سور عبد القادر  متثيل:  

اأحمد ح�سام     

9ق   مدة العر�س:  

�ساب ي�ستيقظ فاقد الذاكرة ثم يتعرف على رجل م�سن 

يحاول هذا الرجل م�ساعدته على التعافى فيكت�سف لحقًا 

 اأنه اأبوه. 

مايكل يو�سف

مهند�س ات�سالت، خمرج م�ستقل، ا�سرتك فى العديد 

من الأفالم الق�سرية والوثائقية كم�سور.

كرمي �سرف الدين

 بكالوريو�س اإعالم ق�سم اإذاعة و تلفزيون، �سارك 

 فى عدة ور�س اإخراج وم�ساعد اإخراج.  
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آمال وهيام

 2020  تـاريـخ الإنتـــاج : 

فرقة اليا�سمني للفنون   اإنتــــــــاج:  

حمدى �سيد اأحمد حممد   اإخــــــــراج  : 

عبد الفتاح البلتاجى   �سينـــاريــــو  : 

طارق ال�سيخ   ت�ســـــــوير : 

اأحمد العرابى   مونتــــــــاج: 

حمدى ال�سيد   مو�سيـــــــقى : 

�سابة مطلقة تعي�س فى عامل افرتا�سى هربًا من حريتها مابني 

البحث عن اإن�سان يفهمها اأو اخل�سوع لرغبة الهل فى العودة 

 لزوج بال م�ساعر اأو خو�س مغامرة عاطفية �سائكة. 

فامير يسو

 2020  تـاريـخ الإنتـــاج : 

لوك �سينما تيم   اإنتــــــــاج:  

رامى عاطف كامل- العمل الأول  اإخــــــــراج  : 

خالد حمجوب - جوبا   �سينـــاريــــو  : 

ماك�سيمو�س جمدى   ت�ســـــــوير : 

خالد حمجوب    مونتــــــــاج: 

خالد حمجوب   مو�سيـــــــقى : 

م�سا�س دماء يختطف دكتور نف�سى لنه ي�سعر ب�سيق فيدور 

نقا�س بينهما رغبة التعرف على م�سا�س الدماء فهل �سينجو 

 الدكتور ؟! 

حمدى �سيد اأحمد

العديد  له  وم�سرحى،  �سينمائى  وخمرج  ممثل 

الإخراج  در�س  التليفزيونية،  الأعمال  من 

دفعة  ال�سينما  بق�سر  ال�سينمائى  والت�سوير 

هرم  وهي:  ق�سرية  اأفالم  ثالثة  اأخرج   ،2000

 واحد كفاية ، �سياكة، اآمال وهيام. 

رامى عاطف كامل

العربية  املدر�سة  فى  ال�سينما  در�س  وممثل،  خمرج 

لل�سينما والتلفزيون، وامت الدرا�سة عام 2020، و�سارك 

 كم�ساعد خمرج فى العديد من الأفالم الق�سرية.  
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الهبة

 2020  تـاريـخ الإنتـــاج : 

لوك �سينما تيم    اإنتــــــــاج:  

خالد حمجوب - حوبا   اإخــــــــراج  : 

خالد حمجوب - جوبا   �سينـــاريــــو  : 

حممد �سيد    ت�ســـــــوير : 

خالد حمجوب   مونتــــــــاج: 

حمادة فتوح   مو�سيـــــــقى : 

زوجته  على  احلقيقى  طه  وجه  ويظهر  الليل  ياأتى  عندما 

)طايعة( غا�سبًا جراء عادة مور�ست عليها قهرًا فياأتى ال�سباح 

العادة  نف�س  منها  الهبة  لي�سلب  )هبة(  ابنته  مع  ليمار�س 

 التى مار�ست على زوجته فكيف يكون رد فعل طايعة ؟  

سبع مشاهد عن الحب

 2020  تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل لل�سينما    اإنتــــــــاج: ا 

هيثم خليل   اإخــــــــراج  : 

هيثم خليل   �سينـــاريــــو  : 

وفاء ال�سغيد   ت�ســـــــوير : 

على الهوارى   مونتــــــــاج: 

بيتهوفن   مو�سيـــــــقى : 

فريدة ر�سامه واأم للطفل ا�سطرتها الطروف لالإنف�سال عن 

زوجها للتزوج برجل اآخر فى ليلة عبد ميالد ابنها الوحيد 

 �سادى يكون اللقاء بعد فرتة غياب. 

خالد حمجوب

فريق  بتاأ�سي�س  قام  ريا�سية،   تربية  بكالوري�س 

�سينما  لوك  عليه  واأطلق  متكامل  �سينمائى 

لل�سينما  العربية  باملدر�سة  ال�سينما  در�س  تيم، 

اأخرج   ،2019 الدرا�سة  ونهى  والتليفزيون، 

و�سارك  والق�سرية،  الطويلة  الأفالم  من  العديد 

. باأفالمه  الدولية  املهرجانات  من  العديد   فى 

هيثم خليل

خمرج وكاتب �سيناريو م�سرى تخرج من املعهد العاىل 

لل�سينما وح�سل على دبلومة فى الخراج ال�سينمائى 

 27 واهمها  الق�سرية  الأفالم  من  عدد  باأخراج  قام 

 كم ت�سجيلى ق�سري ، 7 م�ساهد عن احلب. 
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ماجما

2020/ 15ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

طارق ال�سربينى   اإخــــــــراج  : 

طارق ال�سربينى   �سينـــاريــــو  : 

عبد الرحمن عبد الوهاب   ت�ســـــــوير : 

طارق ال�سربينى   مونتــــــــاج: 

طارق ال�سربينى   مو�سيـــــــقى : 

احلى  الرحمة  باب  حى  �سوارع  فجرًا  املجهول  ال�ساب  يجوب 

م�سجد  اإمام  طعن  على  العزم  عاقد  القاهرة  فى  تدنيًا  الأكرث 

 الرحمة لكن القدر يجربه على ال�سالة خلفه اأوًل. 

ورقة

2020 / 17.21ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

عمر رزيق - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

عمر رزيق   �سينـــاريــــو  : 

على رزيق   ت�ســـــــوير : 

عمر رزيق   مونتــــــــاج: 

مو�سيقى عاملية   مو�سيـــــــقى : 

تنمر  ب�سبب  التوحد  من  يعانى  طالب  عن  الفيلم  يحكى 

اطار  فى  اخلا�س  عامله  بخلق  فيقوم  عليه  اأ�سدقائه  اأحد 

مو�سيقى. 

طارق ال�سربينى

اإىل  ال�سينما  �سغف  قاده  الهند�سة  كلية  خريج 

والتحق  الق�سرية  الروائية  الأفالم  �سناعة 

الذاتى  التعليم  على  اعتمدت  معاهد  اأو  بور�س 

ق�سريين  فيلمني  اأخرج  م�ستقل  فوؤيق  مع  والعمل  

فى  و�سارك   « الليل  منت�سف  حادثة   ،»2018 »غبار 

 العديد من املهرجانات الدولية  

عمر رزيق

طالب باملعهد العاىل للباليه، 17 �سنة،  وهذا اأول 

 اأعماله.  
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حياة

2020/ 17ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

اأحمد خالد �سالح الدين - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

اأحمد خالد �سالح الدين   �سينـــاريــــو  : 

مروه على - اآلء �سوقى   ت�ســـــــوير : 

مروه على   مونتــــــــاج: 

اإ�سراء نبيل- حممد مدين - و�سام �سادق   متثيل  

- بثينة م�سطفى     

حياة فتاة فى �سن 24 �سنة متثل حياة كل �ساب فى امل�ساكل 

احلياتيه من العمل الروتينى والفراد املوؤثرين فى حياتها

  تقرر فى النهاية ك�سر القواعد.

واحدة كده

2020 / 14 ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

مرزان نبيل - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

هيثم ال�سال   �سينـــاريــــو  : 

عبد ال�سالم مو�سى   ت�ســـــــوير : 

منى ربيع   مونتــــــــاج: 

حممد نا�سف   مو�سيـــــــقى : 

ريهام عبد الغفور - حازم �سمري -  متثيل:  

�سلوى حممد على - حممد على رزق -    

حممود غريب     

ما  ولكن  الثالثينات،  منت�سف  فى  فتاة  بحياة  روتينى  يوم 

ي�سدرها  التى  الأحكام  بكم  ن�سطدم  حتى  يومها  يبدء  اأن 

 من هم حولها مع اختالف درجة قربهم لها. 

اأحمد خالد �سالح الدين

بكالوريو�س الهند�سة املدنية 2018، ح�سل على 

ور�س اخراج واعداد ممثل، حياة اول جتربة 

 اإخراجية. 

مروان نبيل

هارمونى  �سركة  �ساحب  م�سرى،  ومنتج  خمرج 

اأفالمه،  باكورة  كده(  )واحدة  وفيلم  لالإنتاج 

در�س  الفوتوغرافى،  للت�سوير  حمرتفًا  كان  بعدها 

 ال�سينما باأكادميية ال�سينما )رافت امليهى( . 
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أغسطس 

2020 / 28ق    تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

عزام عثمان   اإخــــــــراج  : 

عزام عثمان   �سينـــاريــــو  : 

اأحمد جمدى   ت�ســـــــوير : 

عزام عثمان   مونتــــــــاج: 

حممود وجيه   مو�سيـــــــقى : 

ميدو مالدينى - عزام عثمان -  متثيل:  

ح�سن يون�س - اأحمد ثروت     

روائى يزور حمافظات م�سر كم�سدر معلوماته للكتابة وينتهى 

 به املظاف فى الإ�سكندرية.  

حنة ورد 

2020/ 23ق    تـاريـخ الإنتـــاج : 

�سركة بونانزا   اإنتــــــــاج:  

مراد م�سطفى - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

مراد م�سطفى - حممد على من�سور  �سينـــاريــــو  : 

زيزو   ت�ســـــــوير : 

حممد ممدوح    مونتــــــــاج: 

م�سطفى �سعبان   مو�سيـــــــقى : 

حليمة - ورد - مارينا فيكتور-  متثيل:  

هاجر حممود - عماد غنيم - اأمل �سالح     

امراة �سودنية تعي�س فى م�سر تدعى حليمة تعمل حنة 

 وتخت�س بر�سم احلنة للعرو�س قبل حفالت الزفاف . 

عزان عثمان

وبدء  الإ�سكندرية،   جامعة   - الداب  كلية  خريج   

اجلامعة  فى  الأفالم  م�سابقة  فى  الأفالم  �سناعة 

 وح�سل على املركز الأول 2019 بفيلم غفلة. 

مراد م�سطفى

ال�سينما  ق�سر  فى  ال�سينمائى  الإخراج  در�س 

اخرى،  عمل  ور�س  عدة  فى  وا�سرتك   ،2008

)جنة  اأفالمه  اول  واأخرج  خمرج،  كم�ساعد  وعمل 

 ورد(،  ويعمل خمرج اإعالنات.  
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موعد حياة 

2020/ 29ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العاىل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

عمرو البهيدى    اإخــــــــراج  : 

عمرو البهيدى   �سينـــاريــــو  : 

وائل يو�سف - اأمري يو�سف   ت�ســـــــوير : 

اأحمد عبد الغنى   مونتــــــــاج: 

حممود طلعت   مو�سيـــــــقى : 

اأحمد بدير   متثيل:  

عبا�س رجل �سبعينى يعانى من الوحدة فيعاتب نف�سه على 

 املا�سى فيدحل فى مواقف تغري حياته. 

قبل فوات األوان

2020 / 23ق    تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

اأدهم نار   اإخــــــــراج  : 

اأدهم نار   �سينـــاريــــو  : 

اأدهم نار   ت�ســـــــوير : 

كرمي �سعد   مونتــــــــاج: 

مقطوعات جاهزة   مو�سيـــــــقى : 

حممد ح�سن - حممد عبد الواحد -  متثيل:  

يارا ي�سرة - عطا ال�سيد - هبه النزهى    

- ن�سرين الرباق- ع�سام جمعة - �سيماء    

عثمان - هبه امل�سرى - وليد عي�سى -   

اأحمد �سامة       

حى  من  باأبيه  بار  طموح  �ساب  حياة  عن  الفيلم  يحكى 

مدربًا  كان  والذى  املري�س  امل�سن  والده  مع  يعي�س  ب�سيط 

 لكمال الج�سام فى �سبابه وتتواىل الأحداث. 

عمرو البهيدى

حا�سل  وتليفزيون،  اإذاعة  اإعالم  بكالوروي�س 

ح�سل  لل�سينما،  العاىل  املعهد  بكالوروي�س  على 

راأفت  باأكادمييمة  ال�سينمائى  الإخراج  دبلوم  على 

عدة  على   2011 )الكمني(  فيلمه  ح�سل  امليهى، 

 ,  2016 )ال�سي�ستم(  فيلم  باخراج  وقام  جوائز، 

فى  حياة(  )موعد  فيلمه  عن  فيلم  اف�سل  وجائزة 

 مهرجان بالهند وعدة جوائز دولية اآخرى.  

اأدهم نار

خمرج �سكندرى مواليد 1989، خريج كلية ال�سيدلية 

2011،  قام ب�سناعة اأول اأفالمه2012، ثم بدء كل 

عام بت�سوير فيلم وفى عام 2015 قام بكتابة واإخراج 

الإ�سكندرية  مهرجان  فى  قبوله  مت  ق�سري  فيلم 

ال�سينمائى لدول البحر الأبي�س املتو�سط واأخرج عدة 

 اأعمال واآخر اأعمال فيلم )قبل فوات الأوان(.  
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حدث ذات مرة عالقهوة

2020/ 16ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

نهى عادل   اإخــــــــراج  : 

نهى عادل   �سينـــاريــــو  : 

يو�سف حممد على   ت�ســـــــوير : 

مي�سيل يو�سف �سفيق   مونتــــــــاج: 

�سدقى �سخر-يو�سف �سعالن   مو�سيـــــــقى : 

اأحمد ع�سام ال�سيد - عمر رحيم -    متثيل:  

طارق عو�س     

يف اأحد ايام �سهر يونيو احلارة 2018 يت�سادف وجود با�سم 

فى  املتع�سب  الكرة  وم�سجع  المريكية  اجلامعة  فى  الطالب 

م�سر  مباراة  عر�س  وقت  نف�س  فى  ال�سعبية  الحياء  اأحد 

 ورو�سيا فى بطولة كا�س العامل وتتواىل اأحدث الفيلم.  

ست ابوها 

2020 / 11ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

مركز التعليم امل�ستمر -  اإنتــــــــاج:  

اجلامعة الفرن�سية مب�سر     

رامى حممد اأحمد حممد - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

رامى حممد اأحمد حممد   �سينـــاريــــو  : 

كريل�س �سالح   ت�ســـــــوير : 

رامى حممد اأحمد حممد   مونتــــــــاج: 

خالد ح�سانني   مو�سيـــــــقى : 

راية رامى - حممود ابراهيم -�سمر �سربى -  متثيل:  

مدريحة امللوانى - عمر رامى    

راية قتاة �سغرية تبلغ ت�سع �سنوات تعي�س مع ا�سرتها املكونة من 

والدها وامها واخوتها ال�سغار ترحل جدتها التى تعي�س معهم عن 

 احلياة لينقلب حال ال�سرة وتتواىل الأحداث.

نهى عادل

القاهرة،  جامعة  فى  الجنليزى  الدب  در�ست 

مبادئ  بور�سة   2017 فى  مره  مرة  اول  والتحق 

بكتابة  قامت  ا�سهر،   3 ملدة  ال�سينمائي  الخراج 

 2017 )مار�سيدر(  الأول  فيلمها  وانتاج  واخراج 

و�ساركت به فى عدة مهرجانات دولية وحملية وفاز 

اآخر  عالقهوة(  مرة  ذات  فيلم )حدث  ويعترب  بعدة 

اأعمالها و�سارك فى عدة مهرجانات دولية وحملية. 

رامى حممد اأحمد حممد

جامعة  دين  اأ�سول  لي�سان�س  على  حا�سل 

ال�سينما  فنون  دبلوم  على  حا�سل  الزهر، 

الفرن�سية  الهلية  اجلامعة  من  والتليفزيون 

 مب�سر ويعترب فيلم �ست ابوها اأول اأعماله.  
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غفوة

2020/ 19ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

اأحمد عابدين - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

اأحمد عابدين   �سينـــاريــــو  : 

خالد جمدى   ت�ســـــــوير : 

خالد جمدى   مونتــــــــاج: 

فرج ح�سني - حممود موافى - حممد نا�سر  متثيل:  

مدر�س يعمل فى كافيه ويحاول توعية الطالب الذين ينحرفون

 ويحاول ان ي�ستيقظمهم من غفوتهم.

  

االنتقام األسود 

2019/12 - 39ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

جمموعة �سيف لالنتاج الفنى   اإنتــــــــاج:  

عمرو الكا�سف   اإخــــــــراج  : 

اأحمد البحريى - هناء البحريى   �سينـــاريــــو  : 

جوزيف جنيب فرج    ت�ســـــــوير : 

جوزيف جنيب فرج   مونتــــــــاج: 

مروان كروان   مو�سيـــــــقى : 

حممود امل�سرى - روزانا -  متثيل:  

دميانة ا�سحاق - مروان كروان     

رجل  على  ال�سوء  ي�سلط  الرعب،  اأفالم  نوعية  من 

اإل  بقتله  ال�سباب  فقام  لل�سياب،  العون  يد  ميد  اعمال 

 اأن روح القتيل تعود لتنتقم باأ�سلوب درامى ت�سويقى.  

اأحمد عابدين

عرو�س  عدة  فى  �سارك  هاوى  م�سرحى  ممثل 

ومراكز  اجلماهريية  للثقافة  تابعة  م�سرحية 

 ال�سباب ويعترب فيلم غفوة اأول اأعماله . 

عمرو الكا�سف

واإعالمى،  �سحفى  و  ق�سرية  اأفالم  خمرج 

بوكالة  �سحفى  ويعمل  اأفالم  عدة  اأخرج 

ابداع  جريدة  ورئي�س  الو�سط  ال�سرق  انباء 

 ابتكر،  فنان ت�سكيلى ونظ عدة معار�س فنية . 
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حبيبة

34/2020ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

جمموعة البداع الفنى وجمعية اإبدع واإبتكر  اإنتــــــــاج:  

عمرو الكا�سف   اإخــــــــراج  : 

ايهاب ال�سريف   �سينـــاريــــو  : 

حممد �سامو - جوزيف جنيب   ت�ســـــــوير : 

حممد �سامو   مونتــــــــاج: 

جيجى حامد - امين عطا- دميانة ا�سحاق  متثيل:  

ي�سلط ال�سوء حول ق�سية التنمر على �سخ�سية ماهر الكفيف الذى 

يعي�س بال�سعيدمبحافظة بنى �سويف وابنته حبيبة التى تتعر�س 

 حلادث ماأ�ساوى. 

حسونا عنده كورونا

7/2020ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

جمموعة البداع الفنى وجمعية اإبدع واإبتكر  اإنتــــــــاج:  

عمرو الكا�سف    اإخــــــــراج  : 

اأ�سحاق جايل   �سينـــاريــــو  : 

جوزيف جنيب   ت�ســـــــوير : 

جوزيف جنيب   مونتــــــــاج: 

حممود اأبو الرو�س- دميانة ا�سحاق  متثيل:  

ي�سلط ال�سوء على فريو�س كورونا من خالل ا�سرار ال�سجائر على 

�سحة الإن�سان .

عمرو الكا�سف 

واعالمى،  �سحفى  و  ق�سرية  اأفالم  خمرج 

انباء  بوكالة  �سحفى  ويعمل  اأفالم،  عدة  اأخرج 

ابتكر،  ابداع  جريدة  ورئي�س  الو�سط،  ال�سرق 

 فنان ت�سكيلى وعمل عدة معار�س فنية.   

عمرو الكا�سف 

واعالمى،  �سحفى  و  ق�سرية  اأفالم  خمرج 

انباء  بوكالة  �سحفى  ويعمل  اأفالم،  عدة  اأخرج 

ابتكر،  ابداع  جريدة  ورئي�س  الو�سط،  ال�سرق 

 فنان ت�سكيلى وعمل عدة معار�س فنية.   
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مدمنون نادمون 

17/2020ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

جمموعة البداع الفنى وجمعية اإبدع واإبتكر  اإنتــــــــاج:  

عمرو الكا�سف    اإخــــــــراج  : 

اأ�سحاق جايل   �سينـــاريــــو  : 

جوزيف جنيب   ت�ســـــــوير : 

جوزيف جنيب   مونتــــــــاج: 

عمرو الكا�سف- دميانة ا�سحاق   متثيل:  

ي�سلط ال�سوء حول خطورة الإدمان على ال�سحة من خالل تاجر 

 املخدرات الذي يت�سبب يف قتل �سقيقة. 

عايزة عريس

2020/ �ساعة    تـاريـخ الإنتـــاج : 

جمموعة البداع الفنى وجمعية اإبدع واإبتكر  اإنتــــــــاج:  

عمرو الكا�سف    اإخــــــــراج  : 

اأحمد البحريى   �سينـــاريــــو  : 

جوزيف جنيب   ت�ســـــــوير : 

جوزيف جنيب   مونتــــــــاج: 

اأمل مهنا- دميانة ا�سحاق   متثيل:  

ي�سلط ال�سوء على ا�ستخدام ال�سحر وال�سعوذة بطريقة �سيئة 

 لإف�ساد بع�س الزيجات ب�سورة اجتماعية تراجيدية. 

عمرو الكا�سف 

واعالمى،  �سحفى  و  ق�سرية  اأفالم  خمرج 

انباء  بوكالة  �سحفى  ويعمل  اأفالم،  عدة  اأخرج 

ابتكر،  ابداع  جريدة  ورئي�س  الو�سط،  ال�سرق 

 فنان ت�سكيلى وعمل عدة معار�س فنية.   

عمرو الكا�سف 

واعالمى،  �سحفى  و  ق�سرية  اأفالم  خمرج 

انباء  بوكالة  �سحفى  ويعمل  اأفالم،  عدة  اأخرج 

ابتكر،  ابداع  جريدة  ورئي�س  الو�سط،  ال�سرق 

 فنان ت�سكيلى وعمل عدة معار�س فنية.   
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يوفوريا

2020/ 15ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

عز الدين الفقي   اإخــــــــراج  : 

�سلمي جاد   �سينـــاريــــو  : 

حممد حميدة   ت�ســـــــوير : 

يو�ستينا منري   مونتــــــــاج: 

با�سم الكحكي   مو�سيـــــــقى : 

تيام قمر - دنيا �سامي - لبني ون�س -  متثيل:  

منري مكرم - حممود عبد الهادي -    

ن�سمة بهي - حمدي ال�سيد.     

ي�سل رامي ايل م�سلحة ال�سهر العقارى ل�ستخراج طلب توكيل 

وذلك اأثناء اإن�سغالة بالتح�سري حلفلة املو�سيقي فيجد نف�سه 

م�سطر لالإنتهاء من الأوراق املطلوبة يف اأ�سرع وقت حتي 

 ي�ستطيع اللحاق باملوظف حامل اخلتم قبل رحيلة. 

بروفة

2020/ 15ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما - عمر عزيز  اإنتــــــــاج:  

عمر عزيز- العمل الثاين   اإخــــــــراج  : 

عمر عزيز   �سينـــاريــــو  : 

عمر عزيز   ت�ســـــــوير : 

عمر عزيز   مونتــــــــاج: 

جاليليو   مو�سيـــــــقى : 

بارى �سعد   متثيل:  

بع�س  ولكن  التمثيل  فن  يف  يخو�س  اأن  يحاول  ممثل 

ذلك. فعل  من  تعرقله  اأن  حتاول  واملخاوف   الذكريات 

عز الدين الفقي

عمل كم�سور فوتوغرايف وممثل هاو والتحق باملعهد 

من  تخرج   2016 الإخراج  ق�سم  لل�سينما  العايل 

له   .2020 لل�سينما  العايل  باملعهد  الإخراج  ق�سم 

كتدريبات ق�سرية )ون�س2017( )و�سال2019( حاز 

الق�سبري. للفيلم  الإ�سكندرية  مهرجان  جوائز   على 

عمر عزيز

لي�سان�س  علي  حا�سل  م�سري  خمرج  هو 

باملعهد  وطالب  املن�سورة  جامعة  من  حقوق 

هو  اأعماله  اأخر   ، اإخراج  ق�سم  لل�سينما  العايل 

 فيلم بروفة وهو ثاين اأعماله. 
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الخد اآلخر

2020/  11ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

   Tow stories/ AHmedia اإنتــــــــاج:  

  production / RED stsr films                                      

�ساندروا كنعان - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

�ساندروا كنعان / اأحمد الغنيمي   �سينـــاريــــو  : 

 Guido Raimondo  ت�ســـــــوير : 

نان�سى فار�س   مونتــــــــاج: 

زياد عزت   مو�سيـــــــقى : 

طارق عبد العزيز / درا يو�سف / حمى درغام  متثيل:  

تتعر�س ابنة ن�ساأت لهجوم �سارى على  يد كلب اجلريان ورغم ذلك 

يظن اجلميع اأن البنة ا�ستفزت الكلب لي�سني الهجوم وتتواىل 

 الحداث . 

�ساندرو كنعان

اجلامعة  من  اقت�ساد  بكالوروي�س  على  حا�سل 

�سيفية  عمل  ور�سة  اىل  ان�سم  المريكية، 

باري�س،  اىل  انتقل  ثم  كاليفورنيا،  فى 

لمعه  اأفالم  عدة  فى  خمرج  كم�ساعد  وعمل 

 من بينها)تراب املا�س( كما عمل كمونتري .  
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مسابقة أفالم التحريك
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فرح

8:40 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

 اإنتــــــــاج: �سركة ت�سميم لالإنتاج الفنى - عبد احلكيم طلعت

خمتار طلعت   اإخــــــــراج  : 

�سريين هنائى   �سينـــاريــــو  : 

رامي �سبحى - ر�سا على   ت�ســـــــوير : 

حممود عبد القادر - �سماء اأبو العز - مونتــــــــاج: 

    خمتار طلعت

حممد عبد اهلل   مو�سيـــــــقى : 

رامي �سبحى - ر�سا على   حتريك:  

اأمانى مو�سى - عبد احلكيم طلعت - متثيل:  

    مرمي ال�سبع 

تعانى فرح من ان�سغال اأبويها عنها بو�سائل التكنولوجيا

احلديثة، وتعرف من اأمها اأنهم كانوا فى املا�سى ي�ستمتعون 

باجللو�س مع بع�سهم وقتًا اأطول من الوقت احلاىل، فتتمنى

  فرح لو يعود بها الزمن اإىل الوراء. 

يا خبر

4:38 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

 اإنتــــــــاج: �سركة ت�سميم لالإنتاج الفنى - عبد احلكيم طلعت

عبد احلكيم طلعت  -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

اأحمد حمدى    �سينـــاريــــو  : 

رامي �سبحى   ت�ســـــــوير : 

عبد احلكيم طلعت    مونتــــــــاج: 

حممد عبد اهلل   مو�سيـــــــقى : 

رامي �سبحى   حتريك:  

عبد احلكيم طلعت - مها اإ�سماعيل    متثيل:  

تدور اأحداث الفيلم حول نورا التي تن�ساق دائما وراء اأخبار 

�سديقاتها  من  ت�سمعه  وما  الجتماعى  التوا�سل  و�سائل 

 دون التيقن من م�سداقية اخلرب وم�سادره. 

خمتار طلعت

حا�سل على بكالوريو�س فنون جميلة ق�سم الر�سوم 

ل�ستديو  الفني  املدير   ،  2002 عام  املتحركة 

 2012 عام  اإنتاج   ) اثنان  فيلمه)  ح�سل  جميلة، 

واملحلية،  الدولية  اجلوائز  من  العديد  على 

مهرجان  من  اأكرث  فى  حتكيم  جلنة  كع�سو  �سارك 

م�سل�سالت  من  العديد  فى  �سارك  ودوىل،  حملى 

 الر�سوم املتحركة منذ عام 2002 وحتى الآن. 

عبد احلكيم طلعت

املعمارية  الهند�سة  بكالوريو�س  على  حا�سل 

احلقوق  2002ولي�سان�س  عام  �سم�س  عني  جامعة 

فيلم  باإنتاج  2016.قام  عام  �سم�س  عني  جامعة 

عام  فرح  م�سل�سل  وانتج   2012 عام  )اثنان( 

 2019، واإخراج واإنتاج فيلم يا خرب عام 2019. 
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عيدنا فرح

2:12 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

 اإنتــــــــاج: �سركة ت�سميم لالإنتاج الفنى - عبد احلكيم طلعت

خمتار طلعت   اإخــــــــراج  : 

ح�سام عاطف   �سينـــاريــــو  : 

ر�سا على   ت�ســـــــوير : 

كرمي م�سطفى    مونتــــــــاج: 

حممد عبد اهلل   مو�سيـــــــقى : 

ر�سا على   حتريك:  

حور تامر   متثيل:  

هو عبارة عن اأغنية حتكى ق�سة الطفلة فرح التى تنتهز 

قدوم عيد الفطر املبارك لتمار�س طقو�سها املعتادة فى هذا 

اليوم مع اأ�سدقائها وعائلتها حيث تتناول الكعك وتذهب 

ل�ساله العيد مع اأبيها وتخرج للعب مع اأ�سدقائها يف جو ميلوؤه 

 البهجة واملرح. 

أغنية رمضان

2:31 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

كارتونيل   اإنتــــــــاج:  

م�سطفى الفرماوى   اإخــــــــراج  : 

اأحمد �سلبى   �سينـــاريــــو  : 

�سيماء على    ت�ســـــــوير : 

اأكرم �سربى     مونتــــــــاج: 

حممد خلف   مو�سيـــــــقى : 

حممد �سالح - �ساىل حمدى - اأمري �سلبايه  حتريك:  

�سلمى ال�سياحى - خلود عمر   متثيل:  

2:31ق   مدة العر�س: 

 هو عبارة عن اأغنية ر�سوم متحركه حتمل قيم عن رم�سان. 

خمتار طلعت

حا�سل على بكالوريو�س فنون جميلة ق�سم الر�سوم 

ل�ستديو  الفني  املدير   ،  2002 عام  املتحركة 

 2012 عام  اإنتاج  فيلمه)اثنان(  ح�سل  جميلة، 

واملحلية،  الدولية  اجلوائز  من  العديد  على 

مهرجان  من  اأكرث  فى  حتكيم  جلنة  كع�سو  �سارك 

م�سل�سالت  من  العديد  فى  �سارك  ودوىل،  حملى 

 الر�سوم املتحركة منذ عام 2002 وحتى الآن. 

م�سطفى الفرماوى

من  املتحركة  الر�سوم  فى  الدكتوراه  على  حا�سل 

واأنتج  اأخرج   ،2007 عام  اجلميلة  الفنون  كلية 

ق�س�س  جمموعة  اأهمها  الأعمال  من  العديد 

الأ�ستاذ  يوميات  الفخرانى،  يحيى  للدكتور  القراآن 

وح�سل  بكار  �سخ�سيات  فى  �سارك  كما  �سحالوى 

 على العديد من اجلوائز املحلية والعاملية. 
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سنة أولى صيام

10 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

كارتونيل   اإنتــــــــاج:  

م�سطفى اأمني الفرماوى   اإخــــــــراج  : 

فداء ال�سندويلى    �سينـــاريــــو  : 

اأمري �سلبايه- حممد �سالح - �سيماء على ت�ســـــــوير : 

    نورهان الوحيتى 

وائل عمر   مونتــــــــاج: 

�سريف نور   مو�سيـــــــقى : 

�سايل حمدى - رو�سان جنيب - منه �سدقى   حتريك:  

حنان ترك - �سالح عبد اهلل   متثيل:  

10ق   مدة العر�س: 

حمزه الذي ي�سرب الكثري من املاء حتى ل يعط�س اأثناء ال�سيام 

 مما يت�سبب له فى م�ساكل كثرية ت�سطره لأن يكذب. 

يوم في حياة عمله

3 ق / 2018   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اإنتاج م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

حممد هانى   اإخــــــــراج  : 

حممد هانى   �سينـــاريــــو  : 

حممد هانى   مونتــــــــاج: 

حممد هانى   حتريك:  

3ق  مدة العر�س: 

تدور اأحداث الفيلم عن الإح�سان للغري وحتى لالأعداء 

فيظهر يف الفيلم كيف يتحول العدو اإىل �سديق حميم بعد 

 الإح�سان اإليه. 

م�سطفى الفرماوى

حا�سل على الدكتوراه فى الر�سوم املتحركة من كلية 

الفنون اجلميلة عام 2007، اأخرج واأنتج العديد من 

للدكتور  القراآن  ق�س�س  جمموعة  اأهمها  الأعمال 

كما  �سحالوى،  الأ�ستاذ  يوميات  الفخرانى،  يحيى 

من  العديد  على  وح�سل  بكار،  �سخ�سيات  فى  �سارك 

اجلوائز املحلية والعاملية.

حممد هانى

الر�سوم  ق�سم  اجلميلة  الفنون  كلية  خريج 

ال�سركات  من  بالعديد  عمل   2013 عام  املتحركة 

من  الذهبية  اجلائزة  على  ح�سل  والإ�ستديوهات، 

عام  يعلمون  كانو  لو  فيلم  عن  عبلة  حممد  م�سابقة 

فيلم  عن  امل�سابقه  نف�س  من  والربونزية   2019

اجلائزة  على  ح�سل  كما   2018 عام  اجليتار  عازف 

نقابة  من  اأطياف  م�سابقة  من  اآرت  للفيديو  الأوىل 

 الفنانني الت�سكليني عن فيلم اأملاعام 2018. 



126

عازف الجيتار

2:10 ق / 2018   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اإنتاج خا�س   اإنتــــــــاج:  

حممد هانى   اإخــــــــراج  : 

حممد هانى   �سينـــاريــــو  : 

حممد هانى   مونتــــــــاج: 

حممد هانى   حتريك:  

2:10ق   مدة العر�س: 

تدور اأحداث الفيلم عن اأهمية الفن للخروج من حالة احلزن 

والإ�ست�سالم له وكيف اأن الفن طريق للتحرر من حالة الياأ�س.  

لو كانو يعلمون

2:40 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اإنتاج خا�س   اإنتــــــــاج:  

حممد هانى   اإخــــــــراج  : 

حممد هانى   �سينـــاريــــو  : 

حممد هانى   مونتــــــــاج: 

حممد هانى   حتريك:  

2:40ق   مدة العر�س: 

الدنيا لعب ولهو ولو يدرك الإن�سان احلقيقة الأزلية 

لالآخرة واأنها احلياة احلقيقية ملا ان�سغل بالدنيا بكل هذا 

 القدر من الأفعال والتدبريات. 

حممد هانى

خريج كلية الفنون اجلميلة ق�سم الر�سوم املتحركة 

عام 2013 ، ح�سل على اجلائزة الذهبية من 

م�سابقة حممد عبلة عن فيلم لو كانو يعلمون عام 

2019 والربونزية من نف�س امل�سابقه عن فيلم 

عازف اجليتار عام 2018 كما ح�سل على اجلائزة 

الأوىل للفيديو اآرت من م�سابقة اأطياف من نقابة 

 الفنانني الت�سكليني عن فيلم اأملاعام 2018. 

حممد هانى

خريج كلية الفنون اجلميلة ق�سم الر�سوم املتحركة 

من  الذهبية  اجلائزة  على  ح�سل   ،2013 عام 

عام  يعلمون  كانو  لو  فيلم  عن  عبلة  حممد  م�سابقة 

فيلم  عن  امل�سابقه  نف�س  من  والربونزية   ،2019

2018، كما ح�سل على اجلائزة  عازف اجليتار عام 

نقابة  من  اأطياف  م�سابقة  من  اآرت  للفيديو  الأوىل 

 الفنانني الت�سكليني عن فيلم اأملاعام 2018. 
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إعادة تدوير

4:35 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اإنتاج ذاتي   اإنتــــــــاج:  

حممد �سعيد بدر- العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

حممد �سعيد بدر   �سينـــاريــــو  : 

حممد �سعيد بدر   ت�ســـــــوير : 

حممد �سعيد بدر   مونتــــــــاج: 

  Keven Macleod  مو�سيـــــــقى : 

حممد �سعيد بدر   حتريك:  

ميار من�سور - �سمر اأحمد   متثيل:  

تعود  التى  الأ�سياء  تدوير  اإعادة  فكرة  الفيلم  ي�سرح 

حى  كائن  وكل  باأخرى،  اأو  بطريقة  الب�سر  على  بالنفع 

متثل  التى  الدوائر  من  العديد  داخل  دائرة  فى  موجود 

ق�سة  الفيلم  يحكى  حيث  املحتوم  وم�سريه  حياته  دورة 

تدمري  بعد  الب�سر  مع  ون�سالهم  الثالجه  فى  بي�سات   3 م�سري 

 اأحالمهم واآمالهم وت�سادمهم مع واقعهم وم�سريهم املحتوم. 

العزومه

3:30 ق / يوليو 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

معهد تكنولوجيا املعلومات التابع لوزارة  اإنتــــــــاج:  

الإت�سالت وتكنولوجيا املعلومات     

اأحمد حممد كمال ال�سيخ - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

كرمي مفتاح   �سينـــاريــــو  : 

�سريف ب�ساره   مونتــــــــاج: 

عز الدين م�سطفى   مو�سيـــــــقى : 

اأحمد �سامح - �سمري ال�ساكت - حتريك:  

   عبد اهلل النحا�س - �ساديه على - 

م�سطفى عو�س اهلل - �سريف ب�ساره     

�سيده عجوز تنتظر �سخ�س ما على الغداء مثل العائله 

وتق�سى اليوم كله فى التح�سري لتلك العزومه وتنتظر طويال 

 دون اأن ياأتى. 

حممد �سعيد بدر

تخرج من كلية الفنون والت�سميم ق�سم فنون امليديا 

جامعة فارو�س بالأ�سكندرية، عمل كم�ساعد خمرج 

فى الفيلم الق�سري ) عيد ميالد (للمخرج اأ�سرف 

مهدى ، وم�ساعد خمرج فى فيلم) زى النهارده (  من 

 اإخراج نهى بظاظو. 

اأحمد حممد كمال ال�سيخ

الغزل  ق�سم  التطبيقيه  الفنون  كلية  خريج 

معهد  دبلومة  على  ح�سل  ثم   2006 عام  والن�سيج 

ثرى  تخ�س�س   2009 دفعة  املعلومات  تكنولوجيا 

فى  لفرته  الأبعاد  ثالثى  كفنان  وعمل  اآرت  دى 

والفيديوهات  والإعالنات  الأنيمي�سن  اأفالم  بع�س 

به  فمعيد  املعهد  نف�س  فى  حما�سر  ثم  التعليميه 

 ثم رئي�س ق�سم الو�سائط املتعدده باملعهد. 
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صراع

3:45 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اإنتاج ذاتى   اإنتــــــــاج:  

رنيم وليد عبد املعطى - العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

رنيم وليد عبد املعطى   �سينـــاريــــو  : 

رنيم وليد عبد املعطى   ت�ســـــــوير : 

رنيم وليد عبد املعطى   مونتــــــــاج: 

 Looper man  مو�سيـــــــقى : 

رنيم وليد عبد املعطى   حتريك:  

فى  املركزة  العناية  فى  فتى  عن  الفيلم  اأحداث  تدور 

اأفكاره  بني  �سراع  وفى  واملوت  احلياة  بني  ما  �سراع 

 املت�سادة التى �ستحكم على م�سريه فى النهاية. 

صحبه

5 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املركز القومى لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

اإجنى حممود م�سطفى    اإخــــــــراج  : 

اإجنى حممود م�سطفى   �سينـــاريــــو  : 

يو�سف بارود   ت�ســـــــوير : 

حممود �سنوانى   مونتــــــــاج: 

�سريف نور   مو�سيـــــــقى : 

اإجنى حممود م�سطفى   حتريك:  

حممود حازم   متثيل:  

اأحب  الذى  الأراجوز  لعب  بني  املركبه  العالقه  تلك 

اأحبها  لكنه  بها  يتعلق  دماه  يحب  الذى  كالطفل  دميته 

اأن يتقم�سها على عك�س من حوله  العي�س دون  لك�سب  كاأداه 

حمركها  ون�سوا  )الأراجوز(  الدميه  مع  توحدوا  الذين 

ليبداأ ال�سراع بني الأراجوز ونف�سه كونه اإن�سانا له م�ساعره 

 وكيانه اخلا�س وبني نظرة النا�س للدمية. 

رنيم وليد عبد املعطي

فنون  ق�سم  والت�سميم  الفنون  كلية  من  تخرجت 

 2019 بالأ�سكندرية  فارو�س  جامعة  امليديا 

يف  خمرج  كم�ساعدة  بها،عملت  معيده  وتعمل 

ال�سالم،  عبد  دينا  للمخرجة  القف�س  و�س  فيلم 

مبهرجان  عمل  وور�س  فعاليات  يف  �ساركت 

 ,2020  ,2017 عام  يف  للمراأة  الدوىل  اأ�سوان 

 �سارك الفيلم فى العديد من املهرجانات. 

اإجنى حممود م�سطفى

متحركه  ر�سوم  ق�سم  جميله  فنون  بكالوريو�س 

ر�سوم  خمرجة  تعمل  2002م،  املنيا  جامعة 

باإخراج  قامت  لل�سينما،  القومى  باملركز  متحركه 

ديالوج،  رنيم،  )نو�ستاجليا،  متحركه  ر�سوم  4اأفالم 

اأح�سن  جائزة  على  ديالوج  فيلم  ح�سل  �سحبه(، 

الت�سجيليه  لالأفالم  بور�سعيد  مهرجان  من  فيلم 

بامللتقى  اأح�سن حتريك  2010م، وجائزة  والق�سريه 

�سارك  كما  املتحركة2010م،  للر�سوم  الدوىل 

 فيلم �سحبه فى اأكرث من 25 مهرجان دوىل. 
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سوشيال زومبى

3:15 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج:  

ح�سني ممدوح ح�سن   اإخــــــــراج  : 

ح�سني ممدوح ح�سن   �سينـــاريــــو  : 

ح�سني ممدوح ح�سن   مونتــــــــاج: 

ح�سني ممدوح ح�سن   حتريك:  

.  ي�ستعر�س الفيلم الآثار ال�سلبيه ملواقع التوا�سل الإجتماعى 

السيد بنفسجى

10 ق / 2019   تـاريـخ الإنتـــاج : 

املركز القومى لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

اأ�سامه اأبو زيد   اإخــــــــراج  : 

اأحمد عبد الرحيم   �سينـــاريــــو  : 

اأ�سامه اأبو زيد   ت�ســـــــوير : 

مها ر�سدى   مونتــــــــاج: 

هانى �سنوده   مو�سيـــــــقى : 

اأ�سامه اأبو زيد   حتريك:  

يدور الفيلم حول حرية الإختيار وكيف اأنه ل يجوز فر�س 

الأفكار على الآخرين واأن التنوع والإختالف يجعل للحياه 

 نكهه ومذاق اأروع. 

ح�سني ممدوح ح�سن

 16 العمر  من  يبلغ  الثانوى  الأول  بال�سف  طالب 

منذ  لل�سينما  القومى  فىاملهرجان  �سارك  عامًا 

اأفالمه  وعر�ست  عمره  من  ال13  فى  كان  اأن 

ح�سل  كما  التليفزيونيه  القنوات  من  بالعديد 

من  م�سر  فى  خمرج  كاأ�سغر  تقدير  �سهادة  على 

 امللتقى الدوىل للر�سوم املتحركة عام 2019. 

اأ�سامه اأبو زيد

على  حا�سل   ،1960 عام  ال�سوي�س  مواليد 

1986ق�سم  عام  لل�سينما  العاىل  املعهد  بكالوريو�س 

القومى  باملركز  خمرج  يعمل  املتحركة،  الر�سوم 

املتحركة  الر�سوم  اإدارة  على  وامل�سرف  لل�سينما 

منها  الأفالم  من  العديد  باإخراج  قام  باملركز، 

القاهره  جائزة  علي   احلائز   ) الهديه   ( فيلم 

القاهره  مبهرجان  الق�سريه  لالأفالم  الربونزيه 

 الدوىل ال�سابع ل�سينما الأطفال عام 1997. 
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Shattered

3ق / 2019    تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

كرمي �سلطان -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

كرمي �سلطان   �سينـــاريــــو  : 

داليا عطا   مونتــــــــاج: 

كرمي �سلطان   حتريك:  

فتى يحب�س نف�سه يف حمام �سغري كاأداة للتكيف مما مينحه 

 و�سيلة للهروب من ظروف حياته الباأ�ساة  

أوركيد

4:44ق / 2018     تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

تقي با�سم بركات -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

على �سليمان   ت�ســـــــوير : 

كاميليو/ فوزى عز الدين   مو�سيـــــــقى : 

تقى با�سم بركات   حتريك:  

الدنيا  يف  حوله  ومايدور  ماآته  خيال  حول  الفيلم  يدور 

حب  �سورة  يف  امل�ستمرة  احلياة  دائرة  عن  تعبري  وهذا 

 رومان�سية حزينة من خالل زهرة الأوركيدا. 

كرمي �سلطان

خريج املعهد العايل لل�سينما ق�سم ر�سوم متحركة 

2019، اأخرج العديد من اعمال التحريك منها 

 .Shattered فيلمه الأول 

تقى با�سم بركات

خريجة املعهد العايل لل�سينما ق�سم ر�سوم متحركة. 

وقد �سبق لها العمل كم�ساعد خمرج وخمرج منفذ 

 واأي�سا خمرج لالإعالنات . 
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Lonely ballet

3:41ق / 2019     تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

دينا كاظم-  العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

دينا كاظم   �سينـــاريــــو  : 

مى �سعيد   مونتــــــــاج: 

دينا كاظم   حتريك:  

بطلتنا  فتاأتي  ال�سن  كبار  على  ق�سوة  الأ�سد  ال�سباح  اأن 

وت�سرج  ذكرياتها  �سندوق  تفتح  بالية  راق�سة  هي  التي 

ن�ساطها  لت�ستعيد  ذكرياتها  من  فيه  مبا  ال�سندوق  هذا  يف 

 وترق�س لينقلها الرق�س ايل حياتها املا�سية. 

Bubble

3:5ق / 2019     تـاريـخ الإنتـــاج : 

املعهد العايل لل�سينما   اإنتــــــــاج:  

حممد �سعد حممود حماد -العمل الأول  اإخــــــــراج  : 

على الهوارى    مونتــــــــاج: 

حممد �سعد حممود حماد   حتريك:  

يظهر �سعاع جمهول امل�سدر يف عامل مثايل فيثري ف�سول �سكان 

 ذلك العامل فيتجهوا اليه غري عاملني ما امل�سري املنتظر لهم. 

دينا كاظم

خريجة املعهد العايل لل�سينما ق�سم ر�سوم 

 Lonely ballet متحركة2019 يعترب فيلم

 م�سروع تخرجها و�سارك يف العديد من امل�سابقات. 

حممد �سعد حممود حماد

متحركة  ر�سوم  ق�سم  لل�سينما  العايل  املعهد  خريج 

الكليبات  من  العديد  �سناعة  يف  �سارك   ،2019

 والإعالنات والأفالم الق�سرية . 
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I Have A Good Feeling

2020  / 5:26ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

م�ستقل   اإنتــــــــاج   : 

كرمي احللوانى-   العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

كرمي احللوانى - ايهاب احللوانى   �سينـــاريــــو  : 

كرمي احللوانى   ت�ســـــــوير   : 

اأحمد فاروق    مونتــــــــاج : 

على قليوبى   مو�سيـــــــقى : 

كرمي احللوانى   حتريك:  

اأثناء حماولته لالبهار علي امل�سرح يواجه الراق�س جتاهل 

 حمبط من احل�سور يجعله عر�سه لفقد ال�سيطرة. 

مصرى ) الشهامة (

2020 / 12ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

الدفاع ال�سعبي   اإنتــــــــاج   : 

م�سطفى الفرماوى   اإخــــــــراج  : 

رامي اأحمد   �سينـــاريــــو  : 

اأكرم �سربى - حممد �سالمة   ت�ســـــــوير   : 

�سريف �سالمة   مونتــــــــاج : 

ح�سن �سربى   مو�سيـــــــقى : 

اأمري �سلباية - حممد �سالح   حتريك:  

عادل خلف - ر�سم القا�سم    متثيل:  

يحكى الفيلم عن معاناة الطفل امل�سرى الذي فقد والده يف 

 احلرب �سد الرهاب. 

كرمي احللوانى

�سانع اأفالم م�سرى حا�سل على بكالوريو�س املعهد 

العاىل لل�سينما و�سارك فى العديد من الأفالم 

 الق�سرية والإعالنات.  

م�سطفى الفرماوى

من  املتحركة  الر�سوم  فى  الدكتوراه  على  حا�سل 

واأنتج  اأخرج   ،2007 عام  اجلميلة  الفنون  كلية 

ق�س�س  جمموعة  اأهمها  الأعمال  من  العديد 

الأ�ستاذ  يوميات  الفخرانى،  يحيى  للدكتور  القراآن 

وح�سل  بكار،  �سخ�سيات  فى  �سارك  كما  �سحالوى، 

 على العديد من اجلوائز املحلية والعاملية. 
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فصحى في بالد العجائب

2020 /4ق    تـاريـخ الإنتـــاج : 

 Cartoonile  اإنتــــــــاج   : 

م�سطفى الفرماوى   اإخــــــــراج  : 

هاللة احلارثي   �سينـــاريــــو  : 

حممد �سالح - نهي ابراهيم   ت�ســـــــوير   : 

حممد �سالح - �سارة خ�ساب   حتريك:  

هالة طرقان - رو�سة اأحمد   متثيل:  

يحكى الفيلم عن ف�سحى التي تبحث عن جدها يف مدينة القواعد. 

أحالمى

2020 / 4:12ق   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اإنتاج فردى   اإنتــــــــاج   : 

�سادى م�سطفى فوؤاد  -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

�سادى م�سطفى فوؤاد   �سينـــاريــــو  : 

�سادى م�سطفى فوؤاد   ت�ســـــــوير   : 

�سادى م�سطفى فوؤاد   مونتــــــــاج : 

�سادى م�سطفى فوؤاد   مو�سيـــــــقى : 

�سادى م�سطفى فوؤاد   حتريك:  

لطاملا راودتنى الأحالم الوا�سحة على مدار حياتى اعتدت 

على تدوين املميز منها ومل يخرج الأمر عن الكتابة اإل اأنه 

 على مدار العام ال�سابق بداأت بر�سم ما اأرى من اأحالمى. 

م�سطفى الفرماوى

حا�سل على الدكتوراه فى الر�سوم املتحركة من كلية 

الفنون اجلميلة عام 2007، اأخرج واأنتج العديد من 

للدكتور  القراآن  ق�س�س  جمموعة  اأهمها  الأعمال 

كما  �سحالوى،  الأ�ستاذ  يوميات  الفخرانى،  يحيى 

من  العديد  على  وح�سل  بكار،  �سخ�سيات  فى  �سارك 

اجلوائز املحلية والعاملية.

�سادى م�سطفى فوؤاد

فنان ت�سكيلى مواليد 1993، بكالوريو�س تربية فنية 

من جامعة حلوان �سارك فى ملتقى الأق�سر الدوىل 

 2016 وفى بيناىل اأو�سرتاكا الدوىل 2019. 
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عادى

2020 ) 2:26ق (   تـاريـخ الإنتـــاج : 

اأكادميية البحث العلمى   اإنتــــــــاج   : 

نهله �سعيد عبد العليم  -العمل الأول   اإخــــــــراج  : 

نهله �سعيد عبد العليم   �سينـــاريــــو  : 

حممد ه�سام   مونتــــــــاج : 

اأحمد م�سطفى   مو�سيـــــــقى : 

نهله �سعيد عبد العليم   حتريك:  

 

والتفرد  التميز  عن  يبحث  ترزي،ل  يعمل  ب�سيط  رجل 

بداخله  والأمان  اإح�سا�سه  ويتبع  بب�ساطة  ي�سري  لكنه 

الذي  الوحيد  ال�سئ  وكاأنه  له  يخل�س  و  ب�سده  عمله  يحب 

اأنه  ويري  يفعل  فيما  اجلمال  يرى  ذاته،  فيه  يحقق 

�سئ  يحدث  يوم  ويف  ب�سيطة،  فنية  مل�سة  ي�سيف  اأن  ميكنه 

 ب�سيط يجعله يتبع فيه �سغفه و حبه لعمله دون تفكري. 

نهله �سعيد عبد العليم

خريجة املعهد العاىل لل�سينما ق�سم الر�سوم 

املتحركة. ح�سل الفيلم علي جائزة اأح�سن فيلم من 

مهرجان بامل كوين من الوليات املتحدة الأمريكية 
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المتسابقون فى األفالم الروائية الطويلة
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مخرجو أفالم المسابقة

ال�سيفهادى الباجوري

احللم البعيدمروان عمارة و يوهانا دومكى

ليل خارجياأحمد عبد اهلل ال�سيد

حظر جتولاأمري رم�سي�س  

ال�سندوق الأ�سودحممود كامل

ل�س بغداداأحمد خالد مو�سي

يوم وليلةاأمين مكرم

اإلخراج العمل األول

بيت �ستاأحمد عادل عقل

زهرة ال�سبارهالة قو�سى

عيار ناريكرمي ال�سناوى

بال�س تبو�سنىاأحمد عامر

بني بحريناأن�س طلبة

ل اأحد هناكاأحمد جمدى

ورد م�سموماأحمد فوزي �سالح

اللعبةاأحمد خالد �سالح الدين عبد الكرمي

عنهااإ�سالم العزازي

عفريت ترانزيتيا�سر هويدى
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اإلخراج العمل الثاني

تامر عزتملا بنتولد

خالد حمجوب�سيزو يف رانيا

سيناريو وحوار 

�سادي امل�سلمي بيت �ست

هالة القو�سي   زهرة ال�سبار

اإبراهيم عي�سي ال�سيف

هيثم دبور عيار ناري

اأحمد عامر بال�س تبو�سنى

يوهانا دومكى ومروان عمارة احللم البعيد

مرمي نعوم )�سيناريو( 

اأماين التون�سي – كرمي دليل )حوار(
بني بحرين

اأحمد جمدى ل اأحد هناك

اأحمد فوزي �سالح ورد م�سموم

نادين �سم�س ملا بنتولد

�سريف الألفي ليل خارجي

اأمري رم�سي�س   حظر جتول

هيثم الدهان / اأحمد الدهان ال�سندوق الأ�سود

عبد اهلل ه�سام اللعبة 

اإ�سالم العزازي عنها

اأحمد عامر – عمر �سامي – تامر عبد احلميد عفريت ترانزيت

تامر اإبراهيم ل�س بغداد

يحيي فكرى يوم وليلة

نيفني قدي�س - فيكا �سيزو يف رانيا
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التصوير 

مينا مرزوق بيت �ست

عبد ال�سالم مو�سي زهرة ال�سبار - عيار ناري- عنها - عفريت ترانزيت

مازن املتجول ال�سيف 

ح�سام �ساهني بال�س تبو�سنى

جاكوب بيولر احللم البعيد

فوزى دروي�س بني بحرين

اأحمد جمدي ل اأحد هناك

ماجد نادر ورد م�سموم

را�سي �ستمنكوفيت�س ملا بنتولد

اأحمد عبد اهلل ال�سيد ليل خارجي

عمر اأبو دومة حظر جتول

Eric Devin ال�سندوق الأ�سود

مروة على – اآلء �سوقى اللعبة 

هيثم ح�سنى ل�س بغداد

Zbigniew Rybezynski يوم وليلة

توتا بدر �سيزو يف رانيا
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ديكور

اأحمد فاروق بيت �ست

هالة الق�سوى زهرة ال�سبار

على ح�سام ال�سيف - عيار ناري

عمر عبد الوهاب ورد م�سموم

حنان كرل�س ملا بنتولد

عا�سم على ليل خارجي - حظر جتول

هند حيدر ال�سندوق الأ�سود

اأن�سي اأبو �سيف عنها

عمرو ناجي عفريت ترانزيت

اأحمد �ساكر ل�س بغداد

خالد اأمني يوم وليلة

وائل عاطف �سيزو يف رانيا
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الصوت

اإبراهيم عبد العزيز بيت �ست

عبد الرحمن حممود – م�سطفي �سعبان زهرة ال�سبار

اأحمد جابر ال�سيف - بني بحرين - يوم وليلة -حظر جتول 

اأحمد اأبو ال�سعد عيار ناري – عنها - ل�س بغداد

تامر �سعالن بال�س تبو�سنى

بيلهان اوزي�س احللم البعيد

مايكل فوزى ل اأحد هناك

ب�سام فرحات ورد م�سموم

مهاب عزت ملا بنتولد

حممد �سالح ليل خارجي

علمي عبد ال�ستار ال�سندوق الأ�سود

اأحمد خالد اللعبة 

اإبراهيم د�سوقي عفريت ترانزيت

خالد حمجوب
�سيزو يف رانيا
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موسيقى 

�سامي �سيد بيت �ست

اأحمد ال�ساوى زهرة ال�سبار

ه�سام نزية ال�سيف

اأمني بوحافة عيار ناري

عمر فا�سل بال�س تبو�سنى

بيلهان اوزي�س احللم البعيد

خالد الكمار بني بحرين - ل�س بغداد

�سادي احل�سينى ل اأحد هناك

�سريف هوارى ملا بنتولد

تامر كروان
حظر جتول

اأ�سرف الزفتاوي ال�سندوق الأ�سود

كرمي اأ�سامة اللعبة 

جون كيدج عنها

مادي عفريت ترانزيت

حممود طلعت
يوم وليلة

اإ�سالم ي�س �سيزو يف رانيا
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شركات اإلنتاج 

ديجيتال اأي لالإنتاج والتوزيع ال�سينمائى بيت �ست

نقطة لالإنتاج ال�سينمائى زهرة ال�سبار

انتلجنت لالإنتاج الفني ال�سيف 

انتلجنت لالإنتاج الفني  وفيلم كلينيك 

برودك�سن
عيار ناري

�سركة اأفالم ميدل و�ست بال�س تبو�سنى

�سركة فيج ليف �ستوديو احللم البعيد

Axeer Studio – اك�سري اإ�ستديو بني بحرين

جراج لالإنتاج الفني ل اأحد هناك

 Haut -البطريق لالإنتاج الفني – ريد �ستار

les main ورد م�سموم

تيم وان بروداك�سن – تامر عزت فيلم
ملا بنتولد

ح�سالة فيلم ليل خارجي

�سركة ريد �ستار لالإنتاج الفني حظر جتول

اأفالم م�سر العاملية – نيو �سن�سرى – �سيرنجي ال�سندوق الأ�سود

انتاج ذاتي م�ستقل اللعبة 

ويكا لالإنتاج والتوزيع عنها

�سيرنجي فيلمز عفريت ترانزيت - ل�س بغداد

دار املرايا لالإنتاج الثقايف يوم وليلة

لوك �سينما تيم جهة م�ستقلة �سيزو يف رانيا
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المونتيرون 

رانيا املنت�سر باهلل بيت �ست

مي�سيل يو�سف زهرة ال�سبار

اأحمد حافظ ال�سيف - عيار ناري

عماد ماهر بال�س تبو�سنى

جيزا جاغر ولويل �سيف احللم البعيد

يامن زكريا بني بحرين

ع�سام اإ�سماعيل ل اأحد هناك

منة ال�سي�سيني ورد م�سموم

مي�سيل يو�سف ملا بنتولد

�سارة عبد اهلل ليل خارجي

هبة عثمان حظر جتول

عمرو عاكف ال�سندوق الأ�سود

مروة على – اآلء �سوقى اللعبة 

دينا فاروق عنها

�سالفة نور الدين عفريت ترانزيت

باهر ر�سيد ل�س بغداد

�سامل دربا�س يوم وليلة

خالد حمجوب �سيزو يف رانيا
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المالبس

مني عبد ال�سالم بيت �ست

هالة القو�سي زهرة ال�سبار

رمي العدل ال�سيف – ليل خارجي

ناهد ن�سر اهلل عيار ناري – حظر جتول

نرية الده�سوري بال�س تبو�سني

رمي �سالمة بني بحرين

لينا علي  ورد م�سموم

حنان كريل�س ملا بنتولد

منيه فتح الباب ال�سندوق الأ�سود

مني التون�سي عنها

غادة وفيق عفريت ترانزيت

اإميان اخلمي�سي ل�س بغداد

مي�ساء عارف يوم وليلة

ر�سا يحي �سيزو يف رانيا

  



146147

بيان باألفالم الروائية الطويلة المتقدمة لمسابقة
 المهرجان القومي للسينما المصرية الثالث والعشرون 

والمعروضة خالل 2018 - 2019

اجلهة املنتجةاإ�سم املخرج اإ�سم الفيلم 

اإنتلجنت لالإنتاج الفنيهادي الباجوريال�سيف

عيار ناري
كرمي ال�سناوي

)عمل اأول(

اإنتلجنت لالإنتاج الفني  وفيلم كلينيك 

برودك�سن

زهرة ال�سبار
هالة القو�سي

)عمل اأول(
نقطة لالإنتاج ال�سينمائى

بيت �ست
اأحمد عادل عقل

)عمل اأول(

ديجيتال اأي لالإنتاج والتوزيع 

ال�سينمائى

ورد م�سموم
اأحمد فوزي �سالح

)عمل اول(
البطريق لالإنتاج الفني

ح�سالة فيلماأحمد عبد اهلل ال�سيدليل خارجي

ملا بنتولد
تامر عزت

)عمل ثان(
تيم وان برودك�سن

بال�س تبو�سني
اأحمد عامر 

)عمل اأول(
افالم ميدل و�ست

بني بحرين
اأن�س طلبة 

)عمل اأول(
اأك�سري ا�ستديو

ل اأحد هناك
اأحمد جمدي

)عمل اأول(
جراج لالنتاج الفني

احللم البعيد
مروان عمارة – يوهانا 

دومكي
�سركة فيج ليف �ستوديو
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بيان باألفالم الروائية الطويلة المتقدمة لمسابقة
 المهرجان القومي للسينما المصرية الثالث والعشرون

والمعروضة خالل 2020

اجلهة املنتجةاإ�سم املخرج اإ�سم الفيلم 

�سيرنجي فيلمزاأحمد خالد مو�سيل�س بغداد

حممود كاملال�سندوق ال�سود
اأفالم م�سر العاملية – نيو�سين�سري- 

�سيرنجي

�سركة ريد �ستار لالإنتاج الفنياأمري رم�سي�سحظر جتوال

عفريت ترانزيت
يا�سر هويدي

)عمل اأول(
�سيرنجي فيلمز

اللعبة
اأحمد خالد �سالح الدين

)عمل اأول(
اإنتاج ذاتي م�ستقل

�سيزو يف رانيا
خالد حمجوب

)عمل ثان(
لوك �سينما تيم 

دار املرايا لالإنتاج الثقايفاأمين مكرم يوم وليلة 

عنها
اإ�سالم العزازي

)عمل اأول(
ويكا لالإنتاج والتوزيع 

 



148149

األفالم التسجيلية أكثر من 15 ق إنتاج 2018 - 2019 

جهة الإنتاجاملدةاملخرجاإ�سم الفيلم

الكلمه
حممد خريى

) العمل الثانى (
Saint Films�ساعه

مبادرة �ستاند باى ل�سباب الإعالم وال�سينما17:30 قاأحمد عبد العليم قا�سم�سوره فى مرايه

م�ستقل41 قكرمي حممد نور الدين�سعيد �سيمى �ساعر الكامريا

املجموعه 39 قتال
كرمي مكرم

) العمل الثانى (
زاد لالإعالم والإنتاج46:34 ق

م�ستقل20 قعبد اهلل عادلممنوع الت�سوير

الكيلو 64
اأمري ال�سناوى

) العمل الأول (
62 ق

 Digital  Tales Productions,

 Red Star for Production and
Distribution, Blueprint Productions

28X - Media قاأحمد نادر – نهال القو�سىكراكيب
كولج30 ق�سريف ح�سنياإحنا ) كود ال�سعاده (

كولج58 ق�سريف ح�سني�سفر املزامري

رحاله لالإنتاج والتوزيع62 قعمرو بيومىرم�سي�س راح فني

األفالم التسجيلية أكثر من 15 ق إنتاج 2020

انتاج م�ستقل18 قعبد اهلل عادليا ولدى

انتاج م�ستقل28 قعبد اهلل عادلحالة طارئة

قناة النيل الدوليه22 قاأحمد عبد العليم قا�سمجار حتميل احللم

الهيئة الوطنية لالإعالم )املتخ�س�سة(27:47قحنان را�سياملتاهة

هانى �سمري – مى اأبو �سنه33قهانى �سمريالطريق

مذبحة مدر�سة بحر البقر...

ذكرى تاأبي الن�سيان
خا�س22قال�سيد عبد الظاهر حممد
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األفالم التسجيلية حتى 15 ق إنتاج  2018 - 2019

اجلهة املنتجةاملدةاإ�سم املخرجاإ�سم الفيلم

م�ستقل14 قاأمين �سفوترحلة العقباوى

م�ستقل9:40 قلوؤى جاللر�ساله لوالدى

اإ�سمى نور
هيثم عبد احلميد

) العمل الثانى (
�سمارت فيجني – هيثم عبد احلميد15 ق

املركز القومى لل�سينما12 قكرمي مكرميوميات ما�سح اأحذيه

عندما ير�سى النا�س
حممد ح�سنى يا�سني

) العمل الأول (
املعهد العاىل لل�سينما7 ق

البحر
ناهد ن�سر

) العمل الثانى (
6 ق

اإنتاج م�سرتك بني معهد جوته بالقاهره وناهد 

ن�سر

عاوزين نتعلم
اأ�سماء امل�سرى

) العمل الثانى (
6Film Documentry ق

عم بيومى
يا�سر ذكى

) العمل الأول (
م�ستقل12 ق

اخلطاط
نورا عبد املجيد

) العمل الأول (
م�ستقل3 ق

ورق
اأمين �سو�سه

) العمل الأول (
اأمين �سو�سه5:25 ق

الواحه
دينا ع�سام

) العمل الأول (
دينا ع�سام6 ق

11Film Documentry قحلمى يا�سنيالألفاط
اجلامعة الفرن�سية9 قدانى جماللط�سة نور

حلم امللح
مروه حممد كامل

) العمل الثانى (
املركز القومى لل�سينما9:56 ق

م�ستقل15قوليد ال�سباعيجزيرة كور
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األفالم التسجيلية حتى 15 ق إنتاج 2020 

اجلهة املنتجةاملدةاإ�سم املخرجاإ�سم الفيلم

القاهرة... �سيمفونية مدينة
حممود �سامل

) العمل الأول (
املركز القومي لل�سينما15 ق

اأم �سيتى
ب�سمه جمدى اإ�سماعيل

) العمل الأول (
اإنتاج ذاتى10:13 ق

عامل موازى
ب�سنت يا�سر

) العمل الأول (
اإنتاج ذاتى13 ق

جوارح ال�سماء
�سريف عبد اهلل

) العمل الأول (
جرافتى ميديا8:36 ق

اإنتاج م�ستقل10:25قحممود اأحمد يو�سفالزيارة 108

�سارعى برائحة البيتزا
حممد حممود ال�سمان

) العمل الأول (
ذاتى2:07ق

األفالم الروائية القصيرة إنتاج  2018 - 2019

70
اأمين قديحه

) العمل الأول (
3:44Missoum production ق

راديو
اأحمد عالم

) العمل الأول (
اإنتاج م�ستقل6:40 ق

فكره
حممد امل�سرى  

) العمل الثانى (
م�ستقل4 ق

فابريكايتيد
حممد امل�سرى

) العمل الأول (
م�ستقل9 ق

م�سار حياه
م�سطفى وفيق

) العمل الثانى (
م�ستقل9:33 ق

�سوكه و�سكينه
اآدم عبد الغفار

) العمل الأول (
�سركة ريد �ستار15ق

يوم الفرح
م�سطفي وفيق

) العمل الأول (
م�ستقل13:22 ق

طري
اإيرا عاطف

) العمل الأول (
موؤ�س�سة حلم النور5:10ق

هذه ليلتي
يو�سف نعمان

) العمل الأول (
�سركة ريد �ستار16ق

ما تعال�س عن احلاجب
تامر ع�سرى

) العمل الثانى (
�سركة ريد �ستار23 ق
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�سياكه 
حمدى �سيد اأحمد 

) العمل الثانى (
فرقة اليا�سمني للفنون17ق

عمرو لبيب6ق عبد الروؤوف ربيعال�سمري

فورمة ال�ساحل
عمرو عبد اللطيف

) العمل الأول (
م�ستقل5:26ق

�سمك ميت
مايكل يو�سف اأنور

) العمل الأول (
م�ستقل8ق

يو�سف
ح�سام جمال

) العمل الأول (
املعهد العايل لل�سينما5:28ق

ال�سحيه
حممود جنيب ) العمل 

الأول (
فرقة الأ�سدقاء13 ق

م�ستقل10:47 قمازن لطفى�سامت

م�ستقل14:45مازن لطفىحلم وا�سح

15 قح�سن �سالح ونىمنديل بريحة
�سركة اأكتوبو�س 

Octopus studio

�سابره 
اأحمد عادل

) العمل الأول (
املعهد العايل لل�سينما /  عادل ابراهيم ر�سوان10 ق

اللقاء
حممود عبد اللطيف 

)العمل الأول (
6 ق

املعهد العايل لل�سينما / اأحمد عبد اللطيف 

اأحمد 

جمموعة �سيف لالإنتاج الفنى 39قعمرو الكا�سفالإنتقام الأ�سود

م�ستقل7قحممد �سريفجمله ثقافيه 

م�ستقل5قحممد �سريفم�سكله عائليه 

عي�سة اأهلك
اأحمد حامد

) العمل الأول (
املدر�سة العربية لل�سينما والتليفزيون21:11ق

دى فى دى
اأحمد الإكيابى

) العمل الثانى (
بور�سعيد فيلم ماكرز2:43ق

فتجان قهوة
مينى حممد �سالح

) العمل الأول (
م�ستقل4:31

التدريبات الق�سوى لتح�سني 

الأداء

يا�سر �سفيعى

) العمل الثانى (
17:33Papion art productionق

19Team One Productionاأحمد عمادليلة امليالد

عجوز فى الع�سرين
اأحمد اإ�سماعيل

) العمل الثانى (
م�ستقل7 ق

دور
دينا ع�سام

) العمل الأول (
دينا ع�سام13:20 ق
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اأحمر نارى
�سهى �سمري

) العمل الأول (
املعهد العاىل لل�سينما13 ق

غراب البني
اأحمد دحروج

) العمل الثانى (
املعهد العاىل لل�سينما10 ق

احللم ال�سائع
مرمي حنا

) العمل الأول (
اإنتاج م�ستقل4 ق

نظرية املوؤامره
ه�سام على عبد اخلالق

) العمل الثانى (
اإنتاج �سخ�سى9:13 ق

170 كلمه يوميًا
ح�سن حممد ال�سواف

) العمل الأول (
الأكادمييه الدوليه للهند�سه وعلوم الإعالم21 ق

كرامه
مهند ال�سناوى

) العمل الثانى (
م�ستقل10 ق

اجلامعه الفرن�سيه14:05 قعمر امل�سد2 ليمون بالنعناع

الع�ساء الأخري
حممد جابر

) العمل الثانى (
م�ستقل14:34 ق

الطريق اإىل ال�ساحل ال�سماىل
م�سطفى عيد

) العمل الأول (
م�ستقل16 ق

البحث عن خمرج
معتز عالء

) العمل الثانى (
م�ستقل21:20 ق

طري بينا يا قلبى
اآلء حممد �سعد الدين

) العمل الأول (
5 ق

اآلء حممد �سعد الدين

15:22 قبيرت فوؤاد�سبق �سحفى
 Storm Media Production –
Octopus Animation Studio

بتمنى
اأمين مرجان

) العمل الأول (
املعهد العاىل للفنون امل�سرحيه4 ق

اأول �سف
عبد اهلل جاد

) العمل الثانى (
املعهد العاىل لل�سينما6 ق

املركز القومى لل�سينما18 قب�ساره ب�ساره �سكرىورقة �سجر

م�سوار
حممد فاروق

) العمل الأول (
حممد فاروق5:05 ق

كوزمو�س
اآلء حممد �سعد الدين

) العمل الثانى (
6:12 ق

�سركة بركه وان ويب – معهد جوته – �سركة 

The Editors Post Production

حادث قدمي جدًا
اأحمد �سبحى

) العمل الأول (
هاند برنت فيلمز16 ق

اأبى مل ي�ستطع اأن ينقذ 

الطائره الورقيه

خالد مدحت

) العمل الثانى (
خالد مدحت8 ق

حاول فى وقت لحق
حممد خمي�س

) العمل الأول (
م�ستقل20 ق
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و�سال
منه على

) العمل الأول (
اإنتاج ذاتى19 ق

بطل من جماز
يحيى اأ�سامه

) العمل الأول (
م�ستقل1:43 ق

25 قفوؤاد ال�سربينىاملا�سى
ميديا برودك�سن بالتعاون مع اأفالم فوؤاد 

ال�سربينى

ذاتى ) م�سروع تخرج اإعالم بنى �سويف (24 قاأبانوب يو�سفنوح

اإنتاج م�ستقل5:55 قخالد نبيلت�سوي�س

اإفعل �سيئًاً يا حامد
�سيد عمر) العمل الأول 

)
18:19Behind The Scene ق

فلوكه فيلمز20 قندى ريا�سفخ

بارافان
فاطمه في�س اهلل

) العمل الأول (
اإنتاج ذاتى5:51 ق

وجيب
ماريهان ال�سوى

) العمل الأول (
اإنتاج ذاتى14:49 ق

ريد�ستار لالإنتاج الفني22 ق�سادى فوؤاد)عمل اأول(حبيب

ريد�ستار لالإنتاج الفني17 ق �سريف البندارياحلد ال�ساعة 5

عم فالن
بول ادوارد )العمل 

اأول(
املعهد العايل لل�سينما9:43

املعهد العايل لل�سينما12:31قحممد �سريف�سكره

م�سافة ال�سكة 
م�سطفي خالد م�سطفي

) العمل الثانى (
املعهد العايل لل�سينما15:06ق

زي ال�سكر
رامي من�سور

) العمل الأول (
املعهد العايل لل�سينما14ق

األفالم الروائية القصيرة إنتاج 2020

دنيا تانيه
كرمي �سرف الدين

العمل الأول
م�ستقل9ق

امال وهيام
حمدى �سيد اأحمد 

حممد
فرقة اليا�سمني للفنون30ق

فامري ي�سو
رامى عاطف كامل

)العمل الأول(
لوك �سينما تيم14.54ق

لوك �سينما تيم13.30قخالد حمجوبالهبة

م�ستقل23قاأدهم نارقبل فوات الوان
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م�ستقل16قنهى عادل حدث ذات مرة عالقهوة

اجلامعة الفرن�سية 11قرامى حممد اأحمد�ست اأبوها

جمموعة البداع الفنى وجمعية ابدع ابتكر7قعمرو الكا�سفح�سونا عنده كورونا

جمموعة البداع الفنى وجمعية ابدع ابتكر17قعمرو الكا�سفمدمنون نادمون 

جمموعة البداع الفنى وجمعية ابدع ابتكر�ساعةعمرو الكا�سفعايزة عري�س

املعهد العايل لل�سينما15قعز الدين الفقييوفوريا

املعهد العايل لل�سينما- عمر عزيز7:37قعمر عزيز )عملثاين(بروفة

املعهد العاىل لل�سينما13قهيثم خليل�سبع م�ساهد عن احلب

م�ستقل14قمروان نبيلواحدة كده

�سركة بونانزا23 قمراد م�سطفىحنة ورد

ريد�ستار لالنتاج الفنى11ق�ساندروا كنعاناخلد الخر

طريق خمت�سر
اأ�سامة �سالح الدين 

حممد
م�ستقل2025ق

املعهد العاىل لل�سينما13قفرح اأبو خ�سرعرو�ستى

م�ستقل28قعزام عثماناأغ�سط�س

م�ستقل17.21قعمر رزيق ورقة

املعهد العاىل لل�سينما29قعمرو البهيدىموعد حياة

م�ستقل15قطارق ال�سربينىماجما

حياة
اأحمد خالد �سالح 

الدين
م�ستقل17ق

م�ستقل19قاأحمد عايدينغفوة

جمموعة البداع الفنى34قعمرو الكا�سفحبيبة

أفالم التحريك إنتاج  2018 - 2019

اجلهة املنتجة املدةاإ�سم املخرجاإ�سم الفيلم

8:40قخمتار طلعتفرح
�سركة ت�سميم لالإنتاج الفني – عبد احلكيم 

طلعت

يا خرب
عبد احلكيم طلعت

) العمل الأول (
4:38ق

�سركة ت�سميم لالإنتاج الفني – عبد احلكيم 

طلعت

2:12 قخمتار طلعتعيدنا فرح
�سركة ت�سميم لالإنتاج الفني – عبد احلكيم 

طلعت
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كارتونيل2:31 قم�سطفى الفرماوىاأغنية رم�سان 

كارتونيل10قم�سطفى الفرماوى�سنة اأوىل �سيام

اإنتاج خا�س2:40قحممد هانىلو كانو يعلمون

اإنتاج خا�س2:10حممد هانىعازف اجليتار

انتاج خا�س3قحممد هانىيوم يف حياة عمله

�سراع
رنيم وليد عبد املعطى

) العمل الأول (
اإنتاج ذاتي3:45ق

اإعادة تدوير
حممد �سعيد بدر

) العمل الأول ( 
اإنتاج ذاتي4:35ق

العزومه

اأحمد حممد كمال 

ال�سيخ

) العمل الأول (

3:30 ق
معهد تكنولوجيا املعلومات التابع

 لوزارة الإت�سالت وتكنولوجيا املعلومات

املركز القومى لل�سينما5 قاإجنى حممود�سحبه

م�ستقل3:15 قح�سني ممدوح ح�سن�سو�سيال زومبى

املركز القومى لل�سينما10 قاأ�سامه اأبو زيدال�سيد بنف�سجى

Bubbleحممد �سعد حممود

)عمل اأول(
املعهد العايل لل�سينما3:5 ق

اأوركيد
تقي با�سم بركات 

)عمل اول(
املعهد العايل لل�سينما4:44ق

Lonely ballet دينا كاظم

)عمل اول(
املعهد العايل لل�سينما3:41ق

Shattered كرمي �سلطان

)عمل اول(
املعهد العايل لل�سينما3ق

أفالم التحريك إنتاج 2020

 I HAVE A GOOD
FEELING

كرمي احللوانى

) العمل الأول (
م�ستقل5:26

الدفاع ال�سعبي12قم�سطفى الفرماوىم�سرى )ال�سهامة (

4Cartoonileقم�سطفى الفرماوىف�سحى يف بالد العجائب

اأحالمى
�سادى م�سطفى فوؤاد

) العمل الأول (
اإنتاج فردى4:12ق

عادى
نهله �سعيد عبد العليم

) العمل الأول (
اأكادميية البحث العلمى2:26ق
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وقائع المهرجان القومي الثاني والعشرون للسينما المصرية 

من 22 - 28  أكتوبر 2018

المكرمون :

 الفنان / ح�سني فهمي

 الفنانة / نادية اجلندي

 امل�سور / حممود عبد ال�سميع

 املونتريه / عنايات ال�ساي�س

 الناقد واملخرج / �سيد �سعيد

اإلصدارات: 

كتالوج املهرجان القومي الثاين والع�سرون. 

بقلم ال�ستاذ / اأ�سرف غريب �سل�سلة اخلالدون )عن املنتج واملخرج/ اإبراهيم لما(  

تاأليف : ال�ستاذ / عاطف ب�ساي كتاب الواد التقيل ) الفنان / ح�سني فهمي(   

تاأليف : ال�ستاذ / مدحت ح�سن كتاب جنمة اجلماهري )الفنانة / نادية اجلندي(       

كتاب ماوراء ال�سورة )امل�سور / حممود عبد ال�سميع(    تاأليف : الدكتور / وليد �سيف  

كتاب رحلة حب )املونتريه / عنايات ال�ساي�س(          تاأليف : ال�ستاذ / اإبراهيم املوجي

تاأليف : الأ�ستاذ/ كمال رمزي كتاب القبطان )الناقد واملخرج / �سيد �سعيد(         
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لجنتا التحكيم 

 مسابقة األفالم الروائية الطويلة

املخرج/ حممد عبد العزيز     رئي�سًا

الفنانة / �سهري املر�سدى     ع�سوا

ع�سوًا املخرج والناقد/ اأحمد عاطف

املونتريه/ د. منى ال�سبان ع�سوًا

مديرة الت�سوير/ نان�سى عبد الفتاح  ع�سوًا

ع�سوًا املوؤلف املو�سيقى/ تامر كروان

مهند�س الديكور/ يحيى عالم   ع�سوًا

املخرج/ هانى خليفه      رئي�سًا

        الناقدة والباحثة ال�سينمائية/ �سفاء الليثى      ع�سوا

ع�سوًا     اأ�ستاذ الإعالم / د. مريفت اأبو عوف  

اأ�ستاذ التحريك / د. نبيل املتينى    ع�سوًا

الناقد/ حممد ن�سر   ع�سوًا

مسابقة األفالم التسجيلية والروائية القصيرة
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