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ع�شر �سنوات ,هي عمر ملتقى القاهرة الدويل للر�سوم املتحركة ,الذي
ينظمه �صندوق التنمية الثقافية ,يت�سع االهتمام به ,عام ًا بعد عام,
ويزداد الإقبال عليه ,وهذه الدورة ,ت�شهد م�شاركة م�صرية وا�سعه من
خمتلف اجلهات� ,سواء التابعة لوزارة الثقافة �أو اجلامعات امل�صرية,
ف�ض ًال عن �شركات الإنتاج التي تعمل يف هذا املجال ,وتت�سع كذلك
امل�شاركة العربية والدولية ,ومن دواعي ال�سعادة يف هذه الدورة �أن
تقدم �أول فيلم من نتاج امللتقى مدعوم ًا من �صندوق التنمية الثقافية .
ي�شارك يف امل�سابقة الر�سمية 90 ,فيلم ًا ,مبا يفتح املجال للتناف�س
احلر والإطالع على �أحدث الإنتاج يف هذا املجال ,وتبادل اخلربات,
والت�أثري بني امل�ؤ�س�سات والبلدان امل�شاركة� ,شرق ًا وغرب ًا � ...شما ًال
وجنوبا ً ,وبني الأجيال ,ال�شباب وال�شيوخ ,و�إىل جوار ذلك ،تقام ور�ش
عمل للم�شاريع الفنية يف الر�سوم املتحركة ,تهدف �إىل تطوير تلك
امل�شاريع على م�ستوى املحتوى الفني ,و�أ�شكال الأعمال .
حول الفنون ,نلتقي جميعا ً ,مبختلف جن�سياتناوثقافاتنا ,ذلك �أن
الفنون عموم ًا تخاطب الإن�سان فينا ،وت�ؤكد روح التعدد والتنوع
الإن�ساين اخلالق الذي يجمعنا .
وزير الثقافة

حلمي النمنم
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Cairo International Animation Forum which is
organised by Cultural Development Fund lasts
for ten years and attracts a lot of viewers year
after year and this session is witnessed by a lot
of organisations wether they belong to Ministry
of Culture or Egyptian universities in addition to
production companies which work in the same
speciality and I am extremely happy that an
animated film supported by Cultural Development
Fund is shown at this session.
90 films participate at this official contest and
this open the way for a free competition between
countries and showing the most recent animated
films in this field and exchanging of experiences
and effect between participating countries in the
world and different generations young men and
old people in addition to that workshops for artistic
projects of animation are organised to develop
these works on two levels artistic content and form.
we all meet to love arts whatever our nationalities
and cultures are because arts in general addresses
the man within us and assures the spirit of varied
creative human races which gathers us.
Minister of Cultute
Helmy Elnamnam
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هو الفن الذي يظل يجتذب �أعني الكبار قبل ال�صغار ،فن الر�سوم
املتحركة ،ولي�س غريب ًا �أن يكون امل�صري القدمي يف ر�سوماته علي
املعابد ،قد و�ضع اللبنة الأوىل لهذا الفن ،بر�سومات متتابعة كانت
هي البداية لظهور فن الر�سوم املتحركة ،ولي�س غريب ًا �أن حتت�ضن
م�صر واحد ًا من �أهم ملتقيات الر�سوم املتحركة يف العامل وت�أتي
الدورة العا�شرة من ملتقي القاهرة الدويل للر�سوم املتحركة ،والذي
ينظمه قطاع �صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع اجلمعية
امل�صرية للر�سوم املتحركة ،خطوات جادة ،لدعم هذا الفن املهم،
امل�ؤثر يف الذاكرة الب�صرية للكبار وال�صغار.
�أملي كبري �أن ت�ضع م�صر �أقدامها علي طريق �إنتاج �أفالم تناف�س يف
قوتها وجدتها ،ما ينتج يف اخلارج ،ومع ه�ؤالء ال�شباب اجلاد والواعد
يف فن الر�سوم املتحركة� ،أعلم جيد ًا �أننا علي الطريق ال�صحيح.

رئي�س قطاع
�صندوق التنمية الثقافية

الدكتور �أحمد عوا�ض
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A

nimation is the art which attracts the eyes
of adults before children so it is not unusual
that the ancient Egyptian set the basis of this art in
his followed inscriptions on the walls of temples and
this paved the way to this art to appear in our recent
time and as a result of that Egypt is considered one
of the most important animation forums countries in
the world.
consequently the 10 th round of Cairo International
Animation forums which is organised by Cultural
Development Fund Sector with the help of Egyptian
Animation Association is a landmark in supporting
this art which affects the visual memory of all the
citizens.
I wish I could see egypt produces animated films
competing with famous cartoons abroad and this is
easy if we have these serious young men who are
skillful in this art.
Head of
The Cultural Development Fund Sector

Dr. Ahmed Awaad
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Preparing Committee

لجنة إعداد الملتقى
ر�شيدة عبد الر�ؤوف. د.�أ

Prof. Rasheda Abd El Rauf

رئي�س اجلمعية امل�صرية للر�سوم املتحركة

Head of the Egyptian Animation Association

�إميان عبد املح�سن.�أ

Mrs. Eman Abd El Mohsen

			
مدير املكتب الفنى

Cultural and Artistic Activities Supervisor

كرمية �أحمد.�أ

Mrs. Karima Ahmed

		

Talaat Harp Center Supervisor

امل�شرف على مركز طلعت حرب الثقافى

�أحمد فوزى.�أ

Mr. Ahmed Fawzy
Member of the Egyptian Animation Association

ع�ضو باجلمعية امل�صرية للر�سوم املتحركة

�أحمد عادل.�أ

Mr. Ahmed Adel
Member of the Egyptian Animation Association

ع�ضو باجلمعية امل�صرية للر�سوم املتحركة

		
مها على ح�سني.�أ

Mrs. Maha Ali Hussain

			

Talaat Harp Cultural Center

مركز طلعت حرب الثقافى

�ساىل متوىل �سعد.�أ

Mrs. Sally Metwaly saed

		
املكتب الفنى

Cultural and Artistic office

جيهان عبد اللطيف.�أ

Mrs. Jehan Abd El Latif

م�سئول الإت�صاالت اخلارجية

Responsible for foreign contacts

طارق حممد عبد احلليم.�أ

Mr. Tarek Abd El Halem

			

Responsible for Artistic Performances

م�سئول العرو�ض الفنية

�إميان �أبو املجد ح�سني.�أ

Mrs. Eman Abo El Magd Hussain

		
م�سئول العرو�ض الفنية

Responsible for Artistic Performances .
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أعضاء لجان التحكيم

Members of the Jury
The Jury of the first work competition :Mrs. Sahar El daly (chairman of the Jury)
Mrs. Eman Salah El din
Mr. Sameh El sharkawy
Mr. Amgad Abd El mohsen
Mr. Ahmed Ali
The Jury of Animated Films :Mrs. Showikar Khalifa (chairman of the Jury)
Mr. Nabil El matiny
Mr. Osama Abo Zaid
Mr. Islam Ahmed
Mr. Ahmed Adel
The Jury of Animated Series :Mr. Ashraf Abdel Fattah (chairman of the Jury)
Mrs. Sorayya Sobih
Mr. Eid Abd El latif
Mr. Osama Abu Alola
Mrs. Noha Abbas
The Jury of Trial creativity :Mr. Said Kamel (chairman of Jury)
Mr. Mohamed Ghaleb
Mr. Abdallah Ghaly
The Jury of Title Sequences and Trailers/
advertisement :Mrs. Leila Fakhry (chairman of the Jury)
Mr. Motaz Alshohry
Mr. Lamya Rajaei
Mr. Adel Al badrawy
Mr. Khaled Gamal
The Jury of Long Films Competition :Mr. Abbas Al abbas (chairman of the Jury)
Mr. Tarek Rashad
Mr. Sami Rafee
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جلنة حتكيم م�سابقة العمل الأول
     رئي�س اللجنة
 �سحر الداىل/�أ
ً �إميان �صالح الدين      ع�ضوا/�أ
ً �سامح ال�شرقاوى      ع�ضوا/�أ
ً �أجمد عبد املح�سن      ع�ضوا/�أ
ً     ع�ضوا
�أحمد على/�أ
جلنة حتكيم م�سابقة �أفالم الر�سوم املتحركة
 �شويكار خليفة      رئي�س اللجنة/�أ
ً     ع�ضوا
نبيل املتينى.د
ً     ع�ضوا
 �أ�سامة �أبو زيد.�أ
ً     ع�ضوا
�إ�سالم �أحمد/�أ
ً     ع�ضوا
 �أحمد عادل/�أ
جلنة حتكيم م�سابقة م�سل�سالت الر�سوم املتحركة
 �أ�شرف عبد الفتاح      رئي�س اللجنة/د
     ع�ضوا
 ثريا �صبيح/د
ً عيد عبد اللطيف      ع�ضوا/د
ً ا�سامه ابو العال      ع�ضوا/�أ
ً     ع�ضوا
 نهى عبا�س/د
جلنة حتكيم م�سابقة الإبداع التجريبى
     رئي�س اللجنة
 �سعيد كامل/د
ً     ع�ضوا
 حممد غالب/د
ً عبد اهلل الغاىل      ع�ضوا/�أ
جلنة حتكيم م�سابقة الإعالنات والترتات والور�ش
     رئي�س اللجنة
 ليلى فخرى.د
ً معتز ال�شحرى      ع�ضوا/�أ
ً     ع�ضوا
 ملياء رجائى.د
ً عادل البدراوى      ع�ضوا/�أ
ً     ع�ضوا
 خالد جمال/�أ
جلنة حتكيم م�سابقة الأفالم الطويلة
     رئي�س اللجنة
 عبا�س العبا�س.�أ
ً     ع�ضوا
طارق ر�شاد.�أ
ً     ع�ضوا
�سامى رافع.�أ

المكرمـون
أ.د .مصطفى محمد وحيد الدين

• مواليد القاهرة عام  1952تخرج من املعهد
العاىل لل�سينما ق�سم الر�سوم املتحركة عام 1976
بتقدير امتياز وكذلك ح�صل على املاج�ستري
والدكتوراه بتقدير امتياز ويعمل مدر�س ًا بق�سم
الر�سوم املتحركة باملعهد العاىل لل�سينما .ر�سم
الكاريكاتري لأول مرة فى جملة مدر�سة النقرا�شى
الثانوية النموذجية والتى كانت ت�صدر مطبوعة
بغالف من الورق امل�صقول مرتني فى العام الدرا�سى
وكذلك ر�سم ر�ؤو�س املوا�ضيع ملقاالت الطلبة
والأ�ساتذة.
• نائب رئي�س اجلمعية امل�صرية للر�سوم املتحركة
�سابق ًا .
• عمل كر�سام للكاريكاتري مبجلة �صباح اخلري
من عام � 1971إىل  1973ثم انتقل �إىل جملة
روزاليو�سف حتى ر�سم غالفها عام  1974فى وجود
ر�ساميها الكبار من �أمثال �صالح الليثى وحجازى
والبهجورى وجمعه فرحات.
• انتقل عام � 1976إىل م�ؤ�س�سة دار الهالل
ال�صحفية ليعمل كر�سام للكاريكاتري وكذلك ر�سام
للم�سل�سالت الهزلية للأطفال مبجلة �سمري.
• ح�صل فيلم تخرجه «حكاية كنكة» والذى
ينتقد فيه الر�شاوى فى الأنتخابات على اجلائزة
الأوىل فى مهرجان الأفالم الت�سجيلية والق�صرية
عام .1978

• عمل كمدير فنى «وكالة فال�ش» وم�صمم جرافيك
حر فى جمال ت�صميم الإعالنات واملعلبات الورقية.
• عمل كمخرج اعالنات ر�سوم متحركة ور�سام
ق�ص�ص  Story Boardبوكالة برومو�شن .
و Story Boardلالعالنات «�ستديو فيديو»
وكالة الأهرام فى الفرتة من  1992حتى .1995
• �أخرج م�سل�سل «فريق الإنقاذ» الكارتونى ل�صالح
قناة الأطفال مبجموعة  ARTالف�ضائية وح�صل
على اجلائزة الف�ضية عن امل�سل�سل فى مهرجان
�سينما الأطفال عام .1997
• عمل كم�صمم �شخ�صيات لدى جمموعة �أحمد
بهجت وقام بت�صميم �14شخ�صية كارتونية متثل
كل منها مكان ًا من �أمكنة مدينة مالهى درمي
بارك كما قام بت�صميم �شخ�صية «دوبى» ذلك
الطفل الذى مي�سك بيده م�صا�صة ويرتدى بنطلون
ق�صري والتى تظهر فى اعالنات مدينة درمي بارك
حتى الآن وتعترب �شخ�صية دوبى هى ال�شخ�صية
الرئي�سية ملالهى درمي بارك.
• يقوم حالي ًا بالتدري�س باملعهد العاىل لل�سينما
ق�سم الر�سوم املتحركة.

8

Honorees
Professor Mostafa Mohamed Waheed El-Din
•
•

•
•
•

•

•

Born in Cairo in 1952 .
He was graduated from Higher
Institute of cinema, Animation
Department in 1976 with a grade
excellent and he also attained the
master and doctorate degree with a
grade excellent and now he teaches
in Animation Department, Higher
Institute of cinema.
He practised drawing the caricature
for the first time in Nocrashy secondry
school.
He's the previous vise president of
Egyptian Animation Association.
-He worked as a caricature drawer in
Sabah El Khair magazine from 19711973 then he worked later in Rose El
Youssif Magazine.
In 1976 he worked in El helal
Bookshop organization as a caricature
drawer and in the same time a drawer
of comic children series in Samir
Magazine.
His film of graduation «Tale of
Kanaka» which criticizes the elections
bribes has got the first award in
Festival of Short and Documentary
Films in 1978 .

•

•

•

•

•
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He worked as an artistic director of
Flash Agency and a free designer
of graphics in the field of designing
advertisements and paper cans.
He worked as advertisements director
of animated cartoons and a drawer
of stories «story board» in Promotion
Agency and he worked also in Alahram Agency from 1992- 1995 .
He directed the series «saving team»
cartoon for the Children Channel of
ART space channel and he has got
the Golden Award for this series in the
festival of children cinema in 1997 .
He worked as a designer of characters
for Ahmed Bahgat space channels and
he succeeded in drawing 14th cartoon
characters representing all the places
of Dream Park amusements center as
well as he drew the character of Doby
the child who wears a short trouser
and holds a Lollipop in his hand.
He teaches now in Higher Institute of
Cinema, Animation Department .

الفنان /حسين النمر

• كاتب وم�صمم وخمرج ر�سوم متحركة.
• تاريخ امليالد .1968
• خمرج ومنتج منفذ للر�سوم املتحركة لعدد من
حمطات التليفزيون و�شركات الإعالن وبيوت
الإنتاج امل�صرية والعربية ومنها  -:التليفزيون
امل�صرى – وحدة الإنتاج الرباجمى امل�شرتك
لدول جمل�س التعاون اخلليجى – املركز القومى
لل�سينما– راديو وتليفزيون العرب – وكالة الأهرام
للإعالن...وغريهم.
من �أهم الأعمال واجلوائز احلا�صل عليها-:
• اجلائزة الف�ضية من املهرجان القومى الرابع
ع�شر للأفالم الت�سجيلية والق�صرية عن فيلم
«�شبيك لبيك» ر�سوم متحركة �إنتاج املعهد العاىل
لل�سينما – ابريل .1991
• اجلائزة الف�ضية من مهرجان القاهرة الدوىل
التا�سع ل�سينما الطفل عن فيلم «ح�صانى» .1999
• جائزة �أح�سن خمرج من مهرجان القاهرة
الدوىل التا�سع ل�سينما الطفل عن فيلم «ح�صانى»
.1999
•� 2005إخراج فيلم «احلاجة ل�ؤل�ؤ» �إنتاج املركز
القومى لل�سينما.
• اجلائزة الربونزية من مهرجان القاهرة الدوىل
اخلام�س ع�شر ل�سينما الطفل عن فيلم «�صائد
الل�ؤل�ؤ» �إنتاج �إمربنت – مار�س .2005

•اجلائزة الذهبية لت�صميم ال�شخ�صية.
الكرتونية من مهرجان الفر�سان– كلية الفنون
اجلميلةالقاهرة. 2007
• � 2008إخراج  7حلقات من اجلزء الأول من
الأدعية الرم�ضانية انتاج التليفزيون.
• � 2009إخراج  15حلقة من اجلزء الثانى من
الأدعية الرم�ضانية �أنتاج التليفزيون امل�صرى.
•� 2010إخراج الـ  6حلقات الأوىل من م�سل�سل زيزو
انتاج التليفزيون امل�صرى واحلا�صل على اجلائزة
الذهبية من مهرجان القاهرة للإعالم العربى فى
دورته ال�ساد�سة ع�شرة – دي�سمرب.2010
ع�ضو بلجان حتكيم:
• م�شاريع التخرج باملعهد العاىل لل�سينما �أكادميية
الفنون – مهرجان اجلمعية امل�صرية للر�سوم
املتحركة – مهرجان �ساقية ال�صاوى الأول لأفالم
التحريك  – 2008مهرجان �أفالم ال�شباب «وزارة
الثقافة امل�صرية» .2013
تكرميات:
• تكرمي من مهرجان القاهرة ال�سينمائى عن
فيلم «�شبيك لبيك» – يوليو  1991تكرمي خا�ص
من مهرجان الفر�سان كلية الفنون اجلميلة –
القاهرة. 2015
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Artist Hussain Al-nemr
•
•
•

•

•
•
•

•

Born in 1968.
he has attained a bachelor of cinema
from the higher institute of cinema Academy of Arts in 1989 .
He was a director and executive
producer for many television channels,
advertising companies and Egyptian
and Arab production companies like
Egyptian Television, joint programs
production unit of Council of Gulf
States Cooperation, National Center
for Cinema, Arab Radio and Television
and Al-ahram Advertising Agency etc .
Greatest works and Awards : he was
given the Golden Award from the
14th National Festival of short and
Documentary Films for Shobbaik
Lobbaik (at your disposition) an
animated film produced by the Higher
Institute of cinema in April 1991 .
Golden Award from 9th Cairo
International Festival of Child cinema
for my horse film in March 1999 .
Best Director Award from 9th Cairo
International Festival of Child cinema
for my horse film in March 1999 .
Bronze Award from 15th International
Festival of child cinema for pearls
catcher film produced by Imprint in
March 2005 .
Golden Award for designing animated
cartoon character from Knights

•

•

•

•
•
•
•
•
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Festival, Faculty of Fine Arts Cairo
2007 .
He directed 7 series of the first part
of Ramadan Invocations program
produced by Egyptian Television in
2008 .
He was also the director of 15 series
of the second part of Ramadan
Invocations program produced by
Egyptian Television in 2009 .
In 2010 he directed the first 6th
episodes of Zezo Play produced by
Egyptian Television which attained
the golden Award from Cairo Festival
of Arab media at its 16th round December 2010 .
A member in juries :
Graduation Projects in Higher Institute
of cinema, Academy of Arts .
Festival of Egyptian Animation
Association .
First festival of El-sawy Waterwheel
for Animated films in 2008 .
Festival of Youth Films, Egyptian
Ministry of Culture 2013 .
Honors :
He was honored by Cairo Cinema
Festival for his film Shobbaik Lobbaik special honoring from knights festival,
Faculty of Fine Arts in July 1991 .

الفنان /شريف منير

• ولد يوم  14مايو لعام 1959م يف مدينة املن�صورة
مبحافظة الدقهلية،
• ح�صل على بكالوريو�س من ق�سم التمثيل باملعهد
العايل للفنون امل�سرحية عام 1986م.
• بد�أت عالقة الفنان “�شريف منري” بالفن كعازف
على �آلة الدرامز �إال �أن ال�شاعر الراحل �صالح
جاهني ن�صحه بدرا�سة التمثيل ،وبالفعل التحق
باملعهد العايل للفنون امل�سرحية واجته �إىل العمل
بالتمثيل عام 1983م حيث ظهر لأول مرة �أمام
الفنان “�أحمد زكي” يف فيلم “االحتياط واجب”،
ثم �شارك يف م�سل�سل “رحلة املليون” مع الفنان
حممد �صبحي عام 1984م.
• ولكن ظهر “منري” بقوة يف فيلم “الكيت كات”
عام 1991م الذي حقق جناح ًا كبري ًا و�سبق من
خالله �أبناء جيله �إىل �سينما ال�شباب حيث قام بعد
ذلك ببطولة فيلم “دي�سكو دي�سكو” عام � 1994إال
�أن هذه التجربة مل تلق النجاح املرغوب.
• عام 1998م ظهر للمرة الثانية مع الفنان �أحمد
زكى من خالل فيلم “ه�سترييا” الذي ُيعد مبثابة
العودة �إىل الطريق بعد � 7سنوات من “الكيت كات”،
حيث قدم بعد ذلك العديد من الأعمال وحقق
ً
خا�صة عقب فيلم
انت�شار وا�سع يف ال�ساحة الفنية
“�شورت وفانلة وكاب”.
• �شارك الفنان “�شريف منري” العديد من الأعمال

الناجحة التي و�ضعته يف م�صاف النجوم ،وقد
راعى يف اختياره اجلودة و�إ�ضافة اجلديد وتقدمي
ال�شخ�صيات املتنوعة ،ومن �أبرز الأعمال ال�سينمائية
التي قدمها “�سهر الليايل” و”عري�س من جهة
�أمنية” و”ويجا” و”ق�ص ولزق” و”ال�شياطني”
و”التوربيني” و”نقطة رجوع” و”�أوالد العم”.
• قدم العديد من الأعمال التليفزيونية املتميزة
للر�سوم املتحركة ومنها ق�ص�ص الأن�سان فى
القر�آن– ق�ص�ص احليوان فى القر�آن.
• قدم العديد من الأعمال التليفزيونية املتميزة
من �أبرزها “رحلة املليون” و”غا�ضبون وغا�ضبات”
و”الل�ص الذي �أحبه” و”قلب ميت” و”بره الدنيا”،
بالإ�ضافة �إىل العديد من الأعمال امل�سرحية منها
“حزمني يا” و”االبندا” و”كده �أوكيه”.
• نال الفنان �شريف منري خالل م�شواره الفني
العديد من اجلوائز حيث ح�صل على جائزة
�أف�ضل ممثل دور �أول من مهرجان جمعية الفيلم
ال�سينمائي عام  ،2009وجائزة �أح�سن ممثل من
مهرجان �أو�سكار ال�سينما امل�صرية عام 2009م ،كما
ح�صل على جائزة “الإبداع الفني املتميز” عن فيلم
“�أوالد العم” ،وجائزة �أف�ضل ممثل عن فيلم �سهر
الليايل يف بينايل ال�سينما العربية ،بالإ�ضافة �إىل
جائزة �أف�ضل ممثل درامي عن دوره يف م�سل�سل “قلب
ميت”  ،م�شاركات فى �أعمال ر�سوم متحركة.
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Artist Sherif Mounir
•

•
•

•

•

•

•

He was born in El-Mansoura city, ElDakahlia governorate on 14th May
1959 , he has got the bachelor degree
from higher institute of Dramatic Arts,
Department of Acting in 1986 and
he›s got married to Mrs Lora and he
has had 4 sons and girls (Asmaa Fouad - Faridda - Kamilya).
Professional Experience :
At first he was a good drums player
but the deceased poet Salah Jahin
advised him to study acting so he
joined Higher Institute of Theatrical
Arts and tended to be an actor and
his first film was entitled «caution is
a duty» where he played in front of
Ahmed Zaki the famous artist then
he took part in the episode «journey
of million» with Mohamed Sobhy in
1984 .
His success was very high in «ElKitkat» film in 1991 where he was
the pioneer in youth cinema and he
was subsequently the hero in «disco
disco» film in 1994 but it did not
achieve the desired success .
In 1998 he appeared for the second
time with Ahmed Zaki through
«Hystirya» film after 7 years of «ElKitkat» and later on he continued in
acting and played many films and
he was very famous specially after
«short, flannel and cap» film .
Sherif Mounir has participated in
many successful plays and films and
he became a star and this made him
choose carefully the acts which show
two criteria, the quality and adding the
new and different characters .

•

•

•
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His most famous films were
«Sleepless Nights», «Wega», «The
Devils», «Cousins», «Altourbiny»,
«Reference Point», «Cut and affixed»
..etc .
He also presented many Television
animated works like «Stories of Man
in Koran», «Stories of Animals in
Koran».
He also played many television
episodes like «a journey of million»,
«the thief whom I love», «a dead
heart», «out of the world» in addition
to many plays like «Alabanda», «this
is okay», «wrap me up».
Awards: he has attained many awards
as an actor for example the First Role
Best Actor Award from the Festival
Cinema Film Association in 2009 , the
Best Actor Award from the Festival of
Egyptian Cinema Oscar as well as the
Creative Remarkable Acting Award for
his film «Cousins», Best Actor Award
for his film «Sleepless Nights» in Arab
Cinema Finally, the first Dramatic
Actor Award for his role in episode «a
dead heart» and he took part in many
animated works .

المخرجة/سهى على عرابي

• خمرجة دوبالج -م�صرية.
• بكالوريو�س املعهد العايل لل�سينما . 1995
• تدري�س مواد (حرفية مونتاج تليفزيوين ـ حرفية
�إخراج تليفزيوين ـ حتليل برامج ـ م�شروعات) .
• ت�سجيل ر�سالة ماج�ستري بعنوان (دور تقنيات
املونتاج احلديثة يف خلق الإيهام ال�سينمائي ـ
تطبيق ًا على فيلم تيتانك).
• �أخرجت العديد من الأعمال منها:
•  1993م�سل�سل (مغامرات بنجو ومي�شو) كارتون
مدبلج ـ �إنتاج  ARTـ قناة الأطفال.
•  1994م�س�سل (حكايات مرمر) كارتون مدبلج ـ
�إنتاج  ARTـ قناة الأطفال.
• 1998برنامج (�أحالم ال�صغار) �إنتاج  ARTـ
قناة الأطفال.
•  1999م�سل�سل ( )HELLOـ انتاج قطاع قنوات
النيل املتخ�ص�صة ـ قناة اللغات ـ �أطفال.
•  1999برنامج (�أخر �شقاوة) �إنتاج  ARTـ قناة
الأطفال.
•  2000برنامج (عامل �سم�سم) �إنتاج  CTWـ
منتج فني �شركة كرمة.
•  2001برنامج (عامل �سم�سم) �إنتاج  CTWـ
اجلزء الثاين.
• 2005دوبالج م�سل�سل �أتوميك بيتي Mbc3
• 2006دوبالج م�سل�سل املومياء Mbc3

•  2007دوبالج م�سل�سل العميل ال�سري .Mbc3
•  2008دوبالج م�سل�سل �إدجر و �إلني .Mbc3
•  2009دوبالج م�سل�سل كل ده خيال .Disney
•  2009دوبالج م�سل�سل ميجا مان .Mbc3
•  2010دوبالج م�سل�سل كرة قدم املجرات .Mbc3
•  2010دوبالج م�سل�سل الولد الأيل .Mbc3
• 2010دوبالج م�سل�سل الغزو الف�ضائي .Mbc3
• 2011دوبالج م�سل�سل ا�سطورة ال�شر .Mbc3

• 2011االخراج ال�صوتي مل�سل�سل ق�ص�ص احليوان
يف القر�آن بطولة د،يحي الفخراين -ه�شام �سليمـ ـ
�شريف منري-داليا البحريي -لقاء اخلمي�سي.
• 2012االخراج ال�صوتي مل�سل�سل ق�ص�ص االن�سان
يف القران بطولة د.يحي الفخراين� -شريف منري-
�سو�سن بدر-ماجد الكدواين ـ ريهام عبد الغفور.
• 2013دوبالج م�سل�سل نقار اخل�شب .Mbc3
•  2014دوبالج م�سل�سل املتحولون .Mbc3
•  2014االخراج ال�صوتي مل�سل�سل �أباظه ـ بطولة
ماجد الكدواين �-سو�سن بدرـ ب�شري.
•  2015االخراج ال�صوتي لفيلم اال�سعافات
(الهالل االحمر).
•  2015ت�سجيل ر�سالة الدكتوراه باملعهد العايل
لل�سينما بعنوان (البناء املونتاجي يف برامج
االطفال التليفزيونيه يف م�صر ( درا�سه تطبيقيه).
•  2016االخراج ال�صوتي مل�سل�سل مدينة الرمال .
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Director Soha Ali Oraby
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

An Egyptian dubbing director .
She teaches television montage,
television
direction,
programs
analysis, master degree projects, the
role of modern montage techniques in
cinematic delusion «Titanic film» as
an example .
Professional Experience : She directed
many television works like the series
«Bengo and Mesho adventures» in
1993 (produced by ART - children
channel - cartoon dubbed) .
The series «Marmar tales» in 1994
(produced by ART - children channel cartoon dubbed) .
The program «Children Dreams» in
1998 (produced by «ART» children
channel) .
The Series Hello in 1999 (produced
by Specialized Nile channels sector languages channel - for children ).
The Series «telle learner» in 2000
produced
by
Specialized
Nile
Channels sector .
-Dubbing of series «atomic Betty» in
2005 (produced by MBC 3) .
Dubbing of series «Coffin» MBC 3 in
2006 .
-Dubbing of series «Secret agent»
MBC 3 in 2007 .
Dubbing of series «Edgar and Allen»
MBC 3 in 2008 .

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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Dubbing of series «All this is
imagination» Disney in 2009 .
Dubbing of series «Football of
galaxies» MBC 3 in 2010 .
Dubbing of series «Automatic boy»
MBC 3 in 2010 .
Dubbing of series «Space invasion»
MBC 3 in 2010 .
Dubbing of series «Legend of evil»
MBC 3 in 2011 .
Vocal direction of series «Animal
Stories in Koran» by Yehia El
Fakharany - Hisham Selim - Sherif
Mounir - Dalia El Behairy - Lekaa El
Khameisy in 2011 .
Dubbing of series Woodpecker MBC
3 in 2013 .
Dubbing of series Converts MBC 3 in
2014 .
Vocal direction of series Abaza by
Maged El kedwany - Sawsan Badr in
2014 .
Vocal direction of first aid film
(Produced by the Red Crescent
Organization in 2015) .
Her dissertation of doctorate degree in
higher Institute of cinema by the title,
The montage in children television
programs in Egypt : an applied study
in 2015 .
The vocal direction of «Sand City»
series in 2016 .

الفنان /العـباس بـن العـباس

• بكالـوريـو�س عـلـوم الهـنـد�سـة والكمبـيـوتـر
بـدرجـة امتـيـاز – � أمـريكـا.
• ماجـ�سـتـيـر عـلـوم الهـنـد�سـة والكمبـيـوتر
بـدرجـة امتـيـاز – �أمـريـكا.
• حـائـز عـلى عـ�ضـويـة جـمعـيـة االمتـيـاز Phil
.Omega Epsilon

• درجـة االحـرتاف العـلـيـا بامتـياز يف عـلـوم
الإدارة والكـمـبـيـوتـر بجـامعـة «جــورج وا�شـنـطن»
بر�سـالة « -نظـام دعـم الـقـرار باملـلـتي مـيـديا» -  
مـنتـج مـنفذ لـلعـديد من مـ�سـلـ�سـالت ر�سـوم
مـتحركـة.
• مـديـر عـام «الـ�سـحــر لـلـر�سـوم املـتـحـركـة»
منذ.1991
• حما�ضر يف القمه العـاملـيه اخلام�سه لإعالم
الطفل املقام يف جوهان�سربغ -جنوب �أفريقيا2007
• عـ�ضـو جلـنة التحـكـيـم يف مهـرجـان القاهره
الدويل ال�ساد�س ع�شر ل�سينما الأطفال2006
• عـ�ضـو جلـنة التحـكـيـم يف مهـرجـان اخلـلـيـج
الـ�سـابـع للإنتـاج الإذاعي والـتـلـفـزيـوين 2003
• عـ�ضـو يف املـركز الـعـاملـي لأفـالم الأطـفال
والـ�شـباب . CIFEJ
• عـ�ضـو يف رابطـة الـر�سـوم املـتـحـركة الـعـاملـيـة
.AWN

• عـ�ضـو م�ؤ�س�س يف اجلمعية امل�صرية للر�سوم
				
املتحركة.
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وقــد حــاز عـلى العديد من الـجـوائـز منها :
• مهـرجـان الفـر�سـان  -كليـة الفـنون اجلـميلة-
جـامعـة حـلـوان «املركـز الأول يف م�سـابقـة
اخللفيات لفـيلم الر�سـوم املتحـركة «زيـن»
واجلعـران الرهـيب» .2006
• «حـبـطـبـط» حـائـز عـلى �شـهـادة تـقـديـر
املهـرجـان العـربي الـثـاين عـ�شـر  -تـونـ�س احتـاد
�إذاعـات الـدول العـربية � 16سبتمرب .2005
• مـهـرجـان ر�شـد الـ � -33إيـران .2003
• «�صـباح الـخـيـر يـاجـدو» جـائـزه لـجـنـة
الـتـحـكـيـم الـتـقـديـريـه.
• مـهـرجـان ر�شـــد الـ  - 32طـهـران� -إيـران .2002
• «جـيـوديـ�سـيا» ( -علماء الـعـرب) الـجـائـزه
الـتـقـديـريـه للأفـالم الـعـلـمـيـه.
• «لـيـالـي» الـفـ�ضيـه  :مـهـرجـان الـقـاهـره الـدولـي
لـ�سـيـنـمـا الأطـفـال .2002
• يو�سـف عـليـه ال�سـالم � :أربع حلـقات  ،الـجـائزه
الربونـزيـه :مهرجان القاهـرة للتلفـزيون .1997
• «�أ�سـطوره» اجلائـزة الربونـزيـة  :مـهـرجـان
الـقـاهـره الـدولـي لـ�سـيـنـمـا الأطـفـال .2001
• «لـيـالـي» جـائـزه لـجـنـة الـتـحـكـيـم الـخـا�صـه:
الـمـهـرجـان الأول لـلأطـفـال فـي الـعـالـم
الإ�سـالمي .طـهـران� -إيـران .2002

Artist Al Abbas Ibn Al Abbas
•

•

•

•

•

•
•

•

He has attained a bachelor degree in
Engineering and Computer Sciences
with a grade excellent from U.S.A and
the Master with the same grade and
the Phil Omega Epsilon Association
gave him the membership for his
higher studies .
Later on he has got the high profession
degree with a grade excellent in
Management and Computer Sciences
from George Washington University
through dissertation by the title
«decision support by the use of multi
medias».
Professional Experiences : he's an
executive producer of many animation
series and he has been the general
manager of Sehr Company for
animation since 1991 and a Lecturer
in the fifth World Conference on Child
Media held in Johannesburg - South
Africa in 2007 .
He has been also a member of the
jury of Cairo International Festival
for Children Cinema at its 16th round
in 2006 and a member of the jury of
Gulf 7th Festival for Television and
Broadcast Production in 2003 .
He has been also a member in
the World Center for Children and
Youth Cinema and World Animation
Association .
He has also founded the Egyptian
Animation Association and he was
given the membership
Awards : he has got many awards
from many organizations like knights
festival - Faculty of Fine Arts - Helwan
University .
He has got also the first prize
in animated films backgrounds
competition (Zain and Horrible

•

•
•
•
•
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Scarab - 2006) and his animated film
«habatbat› has attained a certificate of
appreciation from 12th Festival of Arab
Animation, Union of Arab Broadcasts
- Tunisia on 16th September 2005 ,
the 33rd festival Roshd in Iran 2005 .
His film (good morning Gedo) has got
the appreciated Prize from the jury of
Roshd Festival at its 32nd round - Iran
2002 .
His Works Geodessia and Arab
Scientists have been given the
appreciated prize of scientific films .
His Work Layaly has been given the
golden prize from Cairo International
Festival for Children Cinema in 2002 .
Episodes of Joseph story have been
given the Bronze Award from Cairo
Festival of Television .
His work the Legend has been
granted the Bronze Prize from Cairo
International Festival for Children
Cinema in 2001 .

الفنان الـراحل /على عايش حسين

(2010 – 1970م)

• عندما يرحل فنان �شاب عن عاملنا تارك ًا خلفه
جتربة غنية ومتميزة رغم تلك الرحلة الق�صرية
له يف تلك احلياة ،البد �أن نذكره دائما ونتقرب
لعامله الرائع فهذا يعني انه بيننا ومعنا لذلك كان
البد من تكرمي هذا الفنان الرائع واملتنوع.
• خريج كلية الفنون اجلميلة جامعة املنيا  -ق�سم
نحت .1992
• ح�صل على املاج�ستري فى الفنون اجلميلة جامعة
حلوان .2002
ح�صل على الدكتوراة فى الفنون اجلميلة جامعة
املنيا .2009
• �شارك يف �صالون ال�شباب الثاين ع�شر .
• �شارك يف معر�ض القطع ال�صغرية الرابع .
• �شارك يف معر�ض الطالئع ( , )39جمعية حمبي
الفنون اجلميلة .
• �شارك يف معر�ض ( نحاتي فنون املنيا ) ب�أتيليه
القاهرة .
• �شارك يف �صالون ال�شباب ال�ساد�س ع�شر  2004م .
�شارك فى �صالون الأعمال الفنية ال�صغرية ال�سابع
2004م .
• معر�ض حدوتة م�صرية «الفنان حممد منري»
• بعد تخرجه من كلية الفنون اجلميلة عام
1992م وح�صوله على املاجي�ستري فى «القيم

اجلمالية للنحت البارز على املعادن» عام 2002م
كانت بداية رحلة النحت ،قام بعمل امل�ستن�سخات
الفرعونية عالية الدقة وخا�صة مقربة توت
عنخ �آمون بكل مفرداتها من �آثارجنائزية و�أقنعة
وتوابيت وجموهرات وغريها باحلجم الطبيعى،
�إ�شراف الدكتور عاطف عبد ال�شافى كما �أقام
العديد من املعار�ض فى اخلارج لهذه الأعمال ونالت
جناح ًا وتقديراً.
• عمل فى جمال اخلزف وال�صينى فى م�صنع
كري�ستال ع�صفور ق�سم الهدايا وقد �أ�ضاف اليه
العمل فى الكري�ستال �سبك املعادن والطالء ،
وتوقف عن العمل فى هذا املجال للتفرغ لإعداد
ر�سالة الدكتوراه.
• �أهتمت الفنانة الكبرية زينب زمزم بتجربة الفنان
على عاي�ش منذ كان طالب ًا بكية الفنون اجلميلة
واتاحت له الفر�صة للم�شاركة معها فى نحت الكثري
من �شخ�صيات الأفالم ال�سينمائية التى �أخرجها من
ال�صل�صال ومنها  :فتح عينيك -حلم الفخارى –
مدينة ال�سعادة .بالإ�ضافة �إىل �أعمالها الدرامية
املنفذة بال�صل�صال والتى قام بت�صميم �شخ�صياتها
وتنفيذها ومنها ق�ص�ص الأنبياء-املب�شرون باجلنة-
�أ�سماء اهلل احل�سنى � -أ�سباب نزول الآيات.
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The Deceased Artist Ali Ayesh
1970 - 2010
•

•

•

He was graduated from Faculty
of Fine Arts, El-Minya University Department of sculpture 1992 , he
had attained the master of fine arts
from Helwan University and finally he
has got the doctorate degree in fine
arts from El-Minya University .
Exhibitions : He took part in the 12th
youth saloon, he participated also in
the 4th small works of Art Exhibition
and he was a member in the 39th
exhibition of pioneers organized by
the Lovers of Fine Arts Association in
addition to that he shared in El-Minya
sculptors exhibition in Cairo atelier
and he participated also in the 7th
small works of Art saloon in 2004 and
Egyptian tale exhibition (Mohamed
Mounir) .
Professional Experiences : after his
graduation from Faculty of Fine Arts
in 1992 he has got the Master degree
in 2002 and this year was his first step
to practice sculpture so he fabricated
precisely made phoaronic antiquities
specially those which belong to Tot
Ankh Amon tomb including the masks,
jewels, coffins and funeral antiquities

•

•
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in natural size and he also organized
many exhibitions abroad for exposing
these works of art and they all
succeeded in attracting people .
he had worked also in crystal Asfoor
factory, Department of Gifts in the
field of founding and shaping metals
and painting and stopped to prepare
the doctorate dissertation.
The Big Artist Zainb Zamzam cared
about Ali Ayesh experience since he
was a student in Faculty of Fine Arts
and she gave him the chance to work
with her in sculpturing a lot of cinema
characters by using clay for example
open your eyes - the dream of potter
- the city of happiness in addition to
her drama works made by clay like
prophets biographies - holy names of
Allah - the reasons for verses of Koran
descending - those who are promised
by paradise.

الأعمال امل�شاركة فى الدورة العا�رشة للملتقى

Films in the 10h Forum Session

ً أو
 مسابقة العمل األول:ال

Firstly First Prize Competition:

Film : A Man
(2D)

2.22m

ق2:22

Director : Tara Mohamed Hassan
Production : Higher Institute of Cinema -Egypt

		
)2D(
 تارا حممد ح�سن:املخرج
م�صر-  املعهد العاىل لل�سينما:�إنتاج

Film : Yellow

 أصفر:فيلم

(stop motion-2D) 2.25m
Director : Mohamed Hisham Magdy
Production : Higher Institute of Cinema -Egypt

ق2:25 )stop motion- 2D(
 حممد ه�شام جمدى:املخرج
م�صر-  املعهد العاىل لل�سينما:�إنتاج

Film : Strings
(2D)

2m

ق2

Director : Mostafa Mohamed Yonis
Production : Higher Institute of Cinema -Egypt

3.20m

Production : Higher Institute of Cinema -Egypt

 الرسالة األخيرة:فيلم

Film : Last Message
(stop motion- 2D)

2.60m

Director : Maha Almohandis
Production : Higher Institute of Cinema -Egypt

Film : Passion
(2D)

 عيون حزينة:فيلم

) stop motion(
 حامت �أمين كمال:املخرج
م�صر-  املعهد العاىل لل�سينما:�إنتاج

ق3:20

Director : Hatem Ayman Kamal

 خيوط:فيلم

		
)2D(
 م�صطفى حممد يون�س:املخرج
م�صر-  املعهد العاىل لل�سينما:�إنتاج

Film : Sad Eyes
(stop motion)

 إنسان:فيلم

ق2:60 )stop motion- 2D(
 مها املهند�س:املخرج
م�صر-  املعهد العاىل لل�سينما:�إنتاج

ق3

3m

Director : Islam Emad Mohamed
Production : Faculty of Fine Arts - Helwan
University -Egypt
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 شغف:فيلم

		
)2D(
 �إ�سالم عماد حممد:املخرج
م�صر-  حلوان-  كلية فنون جميلة:�إنتاج

Film : Snooze
(2D)

1.36m

ق1:36

Director : Karim Ali Saad Moheb
Production : Faculty of Fine Arts - Helwan
University -Egypt

Film : Banknotes
(3D)

		
)2D(
 كرمي على �سعد مهيب:املخرج
م�صر- حلوان-  كلية فنون جميلة:�إنتاج

 بنكنوت:فيلم

ق5

5m

Director : Abd Alkareem Mohamed
Production : Higher Institute of Cinema -Egypt

		
)3D(
 عبد الكرمي حممد:املخرج
م�صر- املعهد العاىل لل�سينما:�إنتاج

Film : Black Pins
(2D)

 غفوة:فيلم

3m

ق3

Director : Salma Ahmed Fahmy

 دبابيس سوداء:فيلم

Production : private -Egypt

Film : Butterfly
(2D)

		
)2D(
 �سلمى �أحمد فهمى:املخرج
م�صر- خا�ص:�إنتاج

 الفراشة:فيلم

3m

Director : Reem Emad El din Essa
Production : Faculty of Fine Arts -El-Minya -Egypt

Film : Return of the Most Dangerous

ق3
)2D(
 رمي عماد الدين عي�سى:املخرج
م�صر- املنيا-  كلية فنون جميلة:�إنتاج

 عودة أخطر تنين:فيلم

ق4:31

Dragon (cut out) 4.31m
Director : Abram Emad Makram
Production : private -Egypt

)cut out(
 �إبرام عماد مكرم:املخرج
		
م�صر- خا�ص:�إنتاج

 شقيقى:فيلم

Film : My Brother

ق4:24
)stop motion(
 �أن�س حممد ابراهيم – نورهان حممود ابراهيم:املخرج
Director :Anas Mohamed
م�صر- كلية الفنون التطبيقية:�إنتاج
Production : Faculty of Applied Arts -Egypt
(stop motion)

4.24m

Film : Bread, Freedom and Social Justice
(stop motion)

3.30m

Director : Fatma Nashaat - Fatma Mesbah
Production : Faculty of Applied Arts -Egypt
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 عيش حرية عدالة اجتماعية:فيلم
ق3:30
)stop motion(
 فاطمة م�صباح-  فاطمة ن�ش�أت خمي�س:املخرج
م�صر- كلية الفنون التطبيقية:�إنتاج

Film : Be Mine
(2D)

1.30m

ق1:30

Director : Samah Hesham Mohamed
Production : Faculty of Fine Arts - El-Minya-Egypt

 كن لي:فيلم

		
)2D(
 �سماح ه�شام حممد:املخرج
م�صر- املنيا-  كلية فنون جميلة:�إنتاج

 قردان:فيلم

Film : Two Monkeys

Production : private-Egypt

ق2 ) �صل�صال-stop motion(
 غدير كمال عبد الرازق:املخرج
م�صر- خا�ص:�إنتاج

Film : The Magic Brush

 الفرشاة السحرية:فيلم

(clay-stop motion)

2m

Director : Ghadir Kamal Abd Alrazak

(2D)

ق2
)2D(
 �سلمى حممد على:املخرج
م�صر- خا�ص:�إنتاج

2m

Director : Salma Mohamed Ali
Production : private-Egypt

 الغزو:فيلم

Film : Invasion
(2D)

2.2m

Director : Mahmoud Mohsen Mahmoud
Production : Faculty of Fine Arts - El-Minya-Egypt

 مربعات:فيلم

Film : Squares
(2D)

ق3
)2D(
 ابراهيم حممد ابراهيم:املخرج
م�صر- �إنتاج خا�ص:�إنتاج

3m

Director : Ibrahim Mohamed Ibrahim
Production : private-Egypt

Film : Life Stick
(2D)

 ق2:2
)2D(
 حممود حم�سن حممود:املخرج
م�صر- املنيا-  كلية فنون جميلة:�إنتاج

ق3:8

3.8m

Director : Islam Mohamed Kamal
Production : Faculty of Fine Arts - El-Minya-Egypt
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 عصا الحياة:فيلم

		
)2D(
 �أ�سالم حممد كمال:املخرج
م�صر- املنيا-  كلية فنون جميلة:�إنتاج

Secondly Experimental
Innovation Contest

 مسابقة اإلبداع التجريبى:ثانيًا

Film : Investigator Zohl

 المحقق زحل:فيلم

(cut out)

ق4:30

4.30m

Director : Abram Emad Makram
Production : Private

Film: He & the Sea
Director: Pieter Vanluffelen & Kris
Borghs
Country: Belgium
Duration: 8min
Production: S. O. I . L

)cutout(
 ابرام عماد مكرم:املخرج
م�صر- خا�ص:�إنتاج

 هو والبحر: فيلم

 بيرت فانلوفلني وكري�س بورغ�س: املخرج
 بلجيكا: الدولة
 دقائق8 : مدة العر�ض
S. O. I . L: �إنتاج

Film: Cosmic Jacuzzi
Duration: 9 min
Director: Anikó Takács
Country: Hungary
Production: Moholy-Nagy
University of Art and Design

 جاكوزي العالمي: فيلم

Film: Dota
Duration: 5 min
Director: Zlonoga
Country: Croatia
Production: Kinoklub Zagreb

 دوتا: فيلم

 �أنيكو تاكا�س: املخرج
 املجر: الدولة
-  موهويل ناجي: �إنتاج
جامعة الفنون والت�صميمات

 دقائق5 : مدة العر�ض
 زلونوجا: املخرج
 كرواتيا: الدولة
 زغرب-  نادي كينو: �إنتاج

Film: One Minute Art History
Director: Cao Shu
Country: China		
Duration: 2 min
Production: Cao Shu

 تاريخ الفن في دقيقة واحدة: فيلم
 كيو�شو: املخرج
 ال�صني: الدولة
 دقيقة2 : مدة العر�ض
 كيو�شو: �إنتاج
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Film: Kaputt / Broken
Director: Volker Schlecht
Country: Germany
Duration: 7 min
Production: Die Kulturingenieure.

 إنكسار كابوت: فيلم

 فولكر �سي�شلي�شت: املخرج
 املانيا: الدولة
 دقائق7 : مدة العر�ض
 كولتور اجنينري: �إنتاج

 بعيدًا: فيلم

Film: Beyond
Director: Milán Kopasz
Country: Hungary		
Duration: 9 min
Production:Moholy-NagyUniversity
of Art and Design Budapest

 ميالن كوباز: املخرج
 املجر: الدولة
 دقائق9 : مدة العر�ض
 جامعة ناجي وموهويل للفنون والت�صميمات: �إنتاج
 بودابي�ست-

 العبور: فيلم

Film: The Crossing
Director: Marieka Walsh
Country: Australia
Duration: 11 min
Production: Studio Balloon

 ماريكا وال�ش: املخرج
 �أ�سرتاليا: الدولة
 دقيقة11 : مدة العر�ض
 �ستوديو بالون: �إنتاج

Thirdly Series Competition

 مسابقة المسلسالت:ثالثًا

Charity - Mohsen and Mahassen
(3D)

		

2m

Director : Ali Ibn Saeed Albayahy
Production : Namaa Charitable
Association-Saudi Arabia

الصدقة – محسن ومحاسن
ق2

		
)3D(
 على بن �سعيد البياهى:املخرج
ال�سعودية-  جمعية مناء اخلريية:�إنتاج

Keys of Time
(3D)

11.15m

ق11:15

Director : Ahmed Alsabah
Production : Animation Foundation for
Production and Distribution - Saudi Arabia
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مفاتيح الزمن

		
)3D(
 �أحمد ال�صباح:املخرج
ال�سعودية-  م�ؤ�س�سة �أنيمي�شن لالنتاج والتوزيع:�إنتاج

Life of Mohamed Episode«Biography

»قصة سيدنا محمد حلقة «�سرية النور

of Light» .
(clay-3D)

 ق8:44

8.44m

Director : Zainab Zamzam
Production : Zamzam Media-Egypt

Mohamed Lover of Allah- part 2
(3D)

ق28

28m

Director : Ahmed Hassan
Production : ATA- Egypt

Episode «Hateb Ibn Abi Baltaa»

ق20

20m

Director : Mostafa Alfaramawy
Production : El motahedeen Company

		
)3D(
 �أحمد ح�سن:املخرج
م�صر-ATA  �شركة:�إنتاج

»حلقة«حاطب بن �أبى بلتعة

		
)3D(
 م�صطفى الفرماوى:املخرج
 �شركة املتحدين:�إنتاج

مدينة الرمال

City of Sand

»«حلقة مركبة �أبوللو

Episode «Chariot of Apollo»
(2D)

2حبيب اهلل –جزء

قصص االنسان فى القرآن

Man Stories in Koran
(3D)

) �صل�صال- 3D(
 زينب زمزم:املخرج
م�صر- الزمزم ميديا:�إنتاج

ق7
		
)2D(
مروة عبد الرحيم – �آية حممد �أحمد:املخرج
م�صر- �شركة بكرة:�إنتاج

7m

Director : Marwa Abd El rahim Aya Mohamed Ahmed
Production : Bokra Company- Egypt

حدوتة قبل النوم

A Tale Before Sleep

»حلقة «اخلروف النحيف

Episode «Thin Sheep»
(2D)

ق4:42
		
)2D(
 م�صطفى عبداهلل عبا�س:املخرج
م�صر- جمموعة �سهم:�إنتاج

4.42m

Director : Mostafa Abd Allah Abbass
Production : Sahm Companies- Egypt
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Fourthy: Films Competition

 مسابقة األفالم:رابعًا
حياة أم

Life of a Mother
(2D)

ق4:15
		
)2D(
 �أ�سماء حمادة عبد الرحيم:املخرج
م�صر-  خا�ص:�إنتاج

4.15m

Director : Asmaa Hamada Abd El rahim
Production : Private- Egypt

Abo Godee and the Secret of Lamp
(3D)

5.21m

Doaa Mahmoud Hamdy Behayry
Production : No Skip Media- Saudi Arabia

Over the Level of Annoyance
(2D)

أبو جديع وسر المصباح

ق5:21
)3D(
 دعاء حممود حمدى بحريى:املخرج
ال�سعودية- No skip media :�إنتاج

ق5

5m

Director : Zainab Mohamed Mahmoud
Production : Private- Egypt

ق3:30

3.30m

Director : Hazem Goda
Production : private

The Refrigerator
(3D)

15m

ق15

)3D(
 حازم جودة:املخرج
		 خا�ص:�إنتاج

الثالجة

)3D(
 هدى فرح:املخرج
م�صر- املركز القومى لل�سينما:�إنتاج

Director : Hoda Farah
Production : National Center for CinemaEgypt

اسكتشات الليلة الكبيرة

Sketches of The Big Night
(3D)

)2D(
 زينب حممد حممود:املخرج
م�صر-  خا�ص:�إنتاج

تباركى يا أرض السعودية

Blessed Be Saudi Arabia
(3D)

فوق مستوى الزعل

ق5:15

5.15m

Director : Magdy Ayob
Production : private- Egypt
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)3D(
 جمدى �أيوب:املخرج
م�صر- خا�ص:�إنتاج

A Look
(2D)

2.30m

ق2:30

Director : Mohamed Hany Ahmed
Production : private- Egypt

Yola Heroes
(3D)

1.58m

ق1:58
)3D(
		
 وائل ع�صام الدين عبد اجلليل:املخرج
 دبيRifle  �شركة:�إنتاج

Production : Rifle company-Dubai

Beginnings
7.11m

ق7:11

Director : Hadeel Hassan
Production : National Center for Cinema Cultural Center - Egypt

ق3

3m

Director : Islam Ibrahim Mohamed
Production : private- Egypt

A Skilful Man and Woman
(3D)

ق10

10m

Director : Ali Ibn Saeed Albayahy
Production : Rawa Aly Media- Saudi Arabia

بدايات

		
)2D(
 هديل ح�سن:املخرج
- املركز القومى لل�سينما:�إنتاج
		
م�صر-املركز الثقافى الربيطانى

Last Picture
(3D)

		
)2D(
 حممد هانى �أحمد:املخرج
		
م�صر- خا�ص:�إنتاج

أبطال اليولة

Director : Wael Essam El din Abd El galil

(2D)

نظرة

الصورة األخيرة

		
)3D(
 ا�سالم ابراهيم حممد:املخرج
		
م�صر- خا�ص:�إنتاج

بارع وبارعة

		
)3D(
 على بن �سعيد البياهى:املخرج
		
ال�سعودية- روعة على ميديا:�إنتاج

حب بدون لهفة

Film: Amour Sans Faim
Director : Helene Guillem
Country: France		
Duration: 4 min
Production: Studio Wasia

 هيلني جيليم: املخرج
 فرن�سا: الدولة
 دقائق4 : مدة العر�ض
 �ستوديو وا�سيا: �إنتاج
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Film: Ariadne’s Thread
Director: Claude Liuyte
Country: Switzerland
Duration: 13 min
Production: Studio Wasia

خيط أدريان

 كلود ليوت: املخرج
�سوي�سرا: الدولة
 دقيقة13 : مدة العر�ض
 �ستوديو وا�سيا: �إنتاج

Film: Bene’s Horizon
Director: Jumi Yoon
Country: South Korea / France
Duration: 13 min
Production: Studio Wasia

أفق بيني

 جومي يون: املخرج
 فرن�سا/  كوريا اجلنوبية: الدولة
 دقيقة13 : مدة العر�ض
 �ستوديو وا�سيا: �إنتاج

Film: Dive with the Sun
Director: Marine Le Borgne
Country: France		
Duration: 3 min
Production: Studio Wasia

اغطس مع الشمس

 مارين لو بورجن: املخرج
 فرن�سا: الدولة
 دقائق3 : مدة العر�ض
 �ستوديو وا�سيا: �إنتاج

في قفص

Film: In a Cage
Director: Loic Bruyere
Country: France		
Duration: 6 min
Production: Studio Wasia

 لوا بريري: املخرج
 فرن�سا: الدولة
 دقائق6 : مدة العر�ض
 �ستوديو وا�سيا: �إنتاج

الميراث

Film: Legacy
Director: Guilhem Carayre
Country: France
Duration: 5 min
Production: Studio Wasia

 جيلهم كاريار: املخرج
 فرن�سا: الدولة
 دقائق5 : مدة العر�ض
 �ستوديو وا�سيا: �إنتاج
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Film: Mishimasaiko
Director: Aude Danset
Country: France
Duration: 14 min
Production: Studio Wasia

ميشيما زيكو

 �أود دان�سيت: املخرج
 فرن�سا: الدولة
 دقيقة14 : مدة العر�ض
 �ستوديو وا�سيا: �إنتاج

Film:The Beast
Director: Pieter Coudyzer
Country: Belgium
Duration: 19 min
Production: S. O. I . L

الوحش

 بيرت كوديزير: املخرج
 بلجيكا: الدولة
 دقيقة19 : مدة العر�ض
S. O. I . L : �إنتاج

سحابة توت

Film: Cloud Berry
Director: Polina Minchenok
Country: Russia		
Duration: 8 min
Production: Soyuzmultfilm film studio

 بولينا مين�شونوك: املخرج
 رو�سيا: الدولة
 دقائق8 : مدة العر�ض
 �سويزملت فيلم ا�ستوديو االفالم: �إنتاج

كاروما

Film: Karouma
Director: Boukhari Boubaker
Country: United Arab Emirates
Duration: 14 min
Production: Twofour54 Creative lab

 بوخاري بوباكر: املخرج
 الإمارات العربية املتحدة: الدولة
 دقيقة14 : مدة العر�ض
54  توفور: �إنتاج

إصبع علي الزناد

Film: Finger on the Trigger
Director: Kántor Péter
Country: Hungary
Duration: 9 min
Production: Fülöp József

 كانتور بيرت: املخرج
 املجر: الدولة
 دقائق9 : مدة العر�ض
 فيلوب جوزيف: �إنتاج
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Film: Kill It for the Kids
Director: Chris Ullens
Country: UK
Duration: 3 min
Production: Chris Ullens

إقتلها من أجل األطفال

 كري�س يولنز: املخرج
 اململكة املتحدة: الدولة
 دقائق3 : مدة العر�ض
 كري�س يولنز: �إنتاج

Film: Trial and Error
Director: Antje Heyn
Country: Germany
Duration: 5 min
Production: Protoplanet Studio

المحاولة والخطأ

 انتيجي هني: املخرج
 �أملانيا: الدولة
 دقائق5 : مدة العر�ض
 �ستوديو بروتوبالنت: �إنتاج

Film : Night Walk
Director: Spela Cadez
Country: Slovenia / Croatia
Duration: 9 min
Production: Finta Film, RTV Slovenija,
Bonobostudio
Film: Roger
Directors: Sonia Cendón, Sara Esteban,
Arnau Gòdia, Ingrid Masarnau, Martí
Montañola
Country: Spain
Duration: 7 min
Production: ECIB Barcelona film school
Film: Musicidio
Director: Ferriol Tugues
Country: Spain
Duration: 6 min
Production: ECIB Barcelona film school
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نزهة ليلية

 �سبيال كاديز: املخرج
 �سلوفينيا: الدولة
 دقائق9 : مدة العر�ض
 �ستوديو بونبو �سلوفينياRTV  فينتا فيلم: �إنتاج

روجر

 �أرنو,  �سارة �إ�ستيبان,  �سونيا �سندون: املخرج
 مارتي مونتانوال,  اجنرد ما�سارنو,جوديا
 �أ�سبانيا: الدولة
 دقائق7 : مدة العر�ض
 بر�شلونةECIB  مدر�سة افالم: �إنتاج

موسيسيديو

 فريول تيجي�س: املخرج
 ا�سبانيا: الدولة
 دقائق6 : مدة العر�ض
 بر�شلونةECIB  مدر�سة افالم: �إنتاج

Film: Child Dream
Director:Christophe Gérard
Country:France		
Duration:11 min
Production: Papy 3D

 حلم طفل: فيلم

 كري�ستوف جريارد: املخرج
 فرن�سا: الدولة
 دقيقة11 : مدة العر�ض
) بابي (ثالثي االبعاد: �إنتاج

Film: G_girls: Ginny & Gracie
Director:Susi Jirkuff
Country:Austria
Duration:11 min
Production:SUSI JIRKUFF

 بنات جي جيني وجراسي: فيلم
 �سو�سي جريكوف: املخرج
 النم�سا: الدولة
 دقيقة11 : مدة العر�ض
 �سو�سي جريكوف: �إنتاج

 ألبيرت: فيلم

Film: Albert
Director:Felix Weiss
Country:Austria
Duration:7 min
Production:Sixpack film

 فليك�س واي�س: املخرج
 النم�سا: الدولة
 دقائق7 : مدة العر�ض
 �سيك�س باك فيلم: �إنتاج

 حياة وحيدة: فيلم

Film: A Single Life
Director:Job, Joris & Marieke
Country:Netherlands
Duration:3 min
Production: Job, Joris & Marieke

 جوب وجوري�س وماريك: املخرج
 هولندا: الدولة
 دقائق3 : مدة العر�ض
 جوب وجوري�س وماريك: �إنتاج

 ليونبور: فيلم

Film: Lionboar
Director: Josué Martín Aguilar
Country :Mexico
Duration:5 min
Production: Josué Martín Aguilar
Film: W . A. R . F
Director:Kylie Trupp
Country:Chile
Duration:5 min
Production: Axonauts Animation

 جوزيه مارتن اجوالر: املخرج
 املك�سيك: الدولة
 دقائق5 : مدة العر�ض
 جوي�س مارتن �أجوالر: �إنتاج

 وارف: فيلم
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 كيلي ترب: املخرج
 �شيلى: الدولة
 دقائق5 : مدة العر�ض
 اك�سونوت�س للر�سوم املتحركة: �إنتاج

Film: Waves 98›
Director: Ely Dagher
Country: Lebanon
Duration:15 min
Production: Beaver And Beaver

98 موجات

 علي داغر: املخرج
 لبنان: الدولة
 دقيقة15 : مدة العر�ض
 بيفر وبيفر: �إنتاج

Film: «Round Trip: Mary»
Director: Zarko Ivanov
Country: Macedonia
Duration: 10 min
Production: Flipbook Production

رحلة حول ماري

 زاركو �إيفانوف: املخرج
 مقدونيا: الدولة
 دقائق10 : مدة العر�ض
 فليبوك للإنتاج: �إنتاج

Film: My Sisters
Director: Joseph Njata
Country: Rwanda
Duration: 13 min
Production: Shutller Films Rwanda

شقيقاتي

 جوزيف جناتا: املخرج
 رواندا: الدولة
 دقيقة13 : مدة العر�ض
 رواندا-  �شتلر فيلم: �إنتاج

هدية عيد ميالد جوترو

Film: Djoutrou's Birthday Present
Director: Modibo Conate
Country: Mali
Duration: 5 min
Production: H2TV

 موديبو كونات: املخرج
 مايل: الدولة
 دقائق5 : مدة العر�ض
H2  تليفزيون: �إنتاج

Film: Surprise
Director: Tariq Rimawi
Country: Jordan
Duration: 5 min
Production: Tariq Rimawi

مفاجأه

 طارق الرماوي: املخرج
 الأردن: الدولة
 دقائق5 : مدة العر�ض
�إنتاج طارق الرماوي
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Film: Anim & Buni
Director: Habibah Pg Hj Hidup
Lew Hong Peng
Country: Brunei
Duration: 6 min
Production: Megabond SDN BHD

أنيم وبوني

 حبيبة هيدوب ولوهوجن بنج: املخرج
 بروناي: الدولة
 دقائق6 : مدة العر�ض
SDN BHD ميجابوند: �إنتاج

Film: Oddbods - Marooned
Director: Richard Thomas
Country: Singapore
Duration: 7 min
Production: One Animation

أدبودز ملقي

 ريت�شارد توما�س: املخرج
 �سنغافورة: الدولة
 دقائق7 : مدة العر�ض
 وان للر�سوم املتحركة: �إنتاج

الحشرات والنملة األخيرة

Film: Insectibles – Last Ant
Director: Woody Woodman
Country: Singapore
Duration: 12 min
Production: One Animation

 وودى وودمان: املخرج
 �سنغافورة: الدولة
 دقيقة12 : مدة العر�ض
 �شركة وان للر�سوم املتحركة: �إنتاج

الميدان

Film: The Square
Director: Yakov Krugovykh
Country: Russia
Duration: 3 min
Production: School-Studio “SHAR”

 ياكوف كروجوفيخ: املخرج
 رو�سيا: الدولة
 دقائق3 : مدة العر�ض
مدر�سة �شار- �ستوديو: �إنتاج

كوميديا هاملت

Film: Hamlet Comedy
Director: Eugeniy Fadeyev
Country: Russia
Duration: 5 min
Production: School-Studio “SHAR”

 يوجينى فادييف: املخرج
 رو�سيا: الدولة
 دقائق5 : مدة العر�ض
مدر�سة �شار-�ستوديو: �إنتاج
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Film: The Bridge Over the River
Director: Jadwiga Kowalska
Country: Switzerland
Duration: 6 min
Production: Jadwiga Kowalska

 الجسر فوق النهر: فيلم
 جادويجا كوالي�سكا: املخرج
 �سوي�سرا: الدولة
 دقائق6 : مدة العر�ض
 جادويجا كوالي�سكا: �إنتاج

Film: Rosso Papavero
Director: Martin Smatana
Country: Slovakia
Duration: 6 min
Production: Academy of
Performing Arts (VSMU)

 روسو بابافيرو: فيلم

 مارتن �سماتانا: املخرج
 �سلوفاكيا: الدولة
 دقائق6 : مدة العر�ض
 �أكادميية الفنون التطبيقية: �إنتاج

Film: The Head Vanished
Director: Franck Dion
Country: France
Duration: 10 min
Production: Papy3D Productions

 اختفي رئيس: فيلم

 فرانك ديون: املخرج
 فرن�سا: الدولة
 دقائق10 : مدة العر�ض
) بابى لالنتاج (ثالثي االبعاد: �إنتاج

 الطفل الحشرة: فيلم

Film: Insectichild
Director: KIM Yun-kyoung
Country: South Korea
Duration: 10 min
Production: South Korea

 كيم يون يوجن: املخرج
 كوريا اجلنوبية: الدولة
 دقائق10 : مدة العر�ض
 كوريا اجلنوبية: �إنتاج
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Fifthly: Long films Competition

 مسابقة األفالم الطويلة:خامسًا

Film: Qazaq Eli
Director: Batyrkhan Daurenbekov
Country: Kazakhstan		
Duration: 76 min
Production: JSC “Kazakhfilm”, “Sag
film studio”

 كازاك علي: فيلم

 باترخان داورينبيكوف: املخرج
 كازاخ�ستان: الدولة
 دقيقة76 : مدة العر�ض
 «كاذافيلم» �ساج �ستوديو فيلمJSC : �إنتاج

 نيانشيا وبابا: فيلم

Film: Nyanshya and Baba
Director: Impano Blaise Nicolas
Country: Rwanda
Duration: 60 min
Production: Africa Fiction Films

 �إمبانو بليز نيكوال�س: املخرج
 رواندا: الدولة
 دقيقة60 : مدة العر�ض
 �أفريقيا للأفالم اخليالية: �إنتاج

 المغامرات الجديدة لبات: فيلم
ومات

Film: New Adventures of Pat and
Mat
Country: Czech Rep.
Duration: 40 min
Production: Cinéma Public Films

 جمهورية الت�شيك: الدولة
 دقيقة40 : مدة العر�ض
 �سينما للأفالم اجلماهريية: �إنتاج
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Sixthly Advertisements Prologues and
Children Workshops:Firstly Prologues

 مسابقة اإلعالنات:سادسًا
والتترات وورش األطفال
ً أو
 التترات: ال

Prologue : Egyptian Theater Promo
(3D)

ق3

3m

 برومو مسرح مصر:تتر

Director : Mostafa Alfaramawy
Production : Almotahedeen

)3D(
م�صطفى الفرماوى:املخرج
م�صر-  �شركة املتحدين:�إنتاج

Company -Egypt

Prologue : Prophets of Allah Promo
(3D)

2m

ق2

Director :Akram Sbry
Production : Almotahedeen Company -Egypt

 برومو أنبياء اهلل:تتر
)3D(

�أكرم �صربي:املخرج
م�صر- �شركة املتحدين:�إنتاج

Secondly Adverisements

 اإلعالنات: ثانيًا

Advertisement : Sofori

 سفورى:إعالن

(3D)

10m

ق10

Director : Ali Ibn Saeed Albayahy
Production : Alothem Company-Saudi Arabia

Advertisement : Kamara
(3D)

ث45

 كمارا:إعالن

		
)3D(
�أحمد عادل على ف�ؤاد:املخرج
م�صر-Full moon Studio :�إنتاج

45s

Director : Ahmed Adel Ali Fouad
Production : Full Moon Studio -Egypt

Thirdly Children Workshops:
Workshop : El Ismailia Children Festival
(20 life)

		
)3D(
على بن �سعيد البياهى:املخرج
ال�سعودية- �شركة العثيم:�إنتاج

 ورش عمل األطفال:ثالثًا

 أطفال مهرجان:ورشة

2m

Director : Hoda Farah
Production : Animation Association -Egypt
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االسماعيلية

		)2D – (اليف
		
 هدى فرح:املخرج
م�صر- جمعية الر�سوم املتحركة:�إنتاج
ق2

Workshop : Cinema Magic
(clay - stop motion) 3m

)stop motion – (�صل�صال
		
 من�صور ال�شريف:املخرج
تون�س- اجلامعة التون�سية لنوادى ال�سينما:�إنتاج
ق3

Director : Mansour El Sherif
Production : Tunisian University for
cinema clubs-Tunisia

Workshop : Box Afreet
(cut out)
15.23m
Production : General Authority for Cultural
Palaces- Cultural resource -Egypt

Workshop :
Teaching Stop Motion Arts
(life - 2D)
4m
Director : Omar Farag - Engy Mahmoud Rasha Ali
Production : Animation Association in
Cooperation with National Center for
Cinema -Egypt

Workshop :
Teaching Animation Arts

 عفريت العلبة:ورشة

		)Cut out(
		
 ا�سماعيل الناظر:املخرج
م�صر-املورد الثقافى-  هيئة ق�صور الثقافة:�إنتاج
ق15:23

Director : Ismail El Nazer

(life - 2D)

 سحر السينما:ورشة

:ورشة
تعليم فنون االستوب موشن

ق4
		)2D – (اليف
		
ر�شا علي- اجنى حممود-  عمر فرج:املخرج
 جمعية الر�سوم املتحركة بالتعاون مع املركز:�إنتاج
م�صر-القومى لل�سينما

:ورشة
تعليم فنون الرسوم المتحركة

4m

		)2D – (اليف
 رانيا �آدم:املخرج
 جمعية الر�سوم املتحركة بالتعاون مع املركز:�إنتاج
م�صر-القومى لل�سينما
ق4

Director : Rania Adam
Production : Animation Association with
National Center for Cinema -Egypt
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األفالم الفائزة فى ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة
الدورة التاسعة فبراير 2016
أوال ً  :مسابقة العمل األول

اجلائزة الأوىل
فيلم� :صولو �إخراج :نرية عبد املنعم عبد العزيز اجلائزة الثانية
فيلم :ال�صندوق	�إخراج :عمرو عبد الوهاب ف�ؤاد

ثانيًا  :مسابقة األفالم القصيرة

اجلائزة الأوىل
فيلم �	About a Mother :إخراجDina Velikovskaya- Russia :
اجلائزة الثانية
فيلم  :براءة	�إخراج� :إيفاز معطوب  -اجلزائر

ثالثًا  :مسابقة المسلسالت

اجلائزة الأويل
م�سل�سل :الأزهر	�إخراج :معو�ض �إ�سماعيل معو�ض اجلائزة الثانية
م�سل�سل  :حبيب اهلل حممد �صل اهلل عليه و�سلم	�إخراج� :أحمد حممد ح�سن حممد

رابعًا :جائزة اإلبداع التجريبى
فيلمSummer 2014 :

�إخراجWojciech Sobczyk :

خامسًا :جائزة اإلعالنات والتترات

-1الإعالنات(�شهادة تقدير)
�إعالن�	 Pizza King :إخراج� :أ�سماء يحيى
 -2الترتات (�شهادة تقدير)
ترت  :فزاع �إخراج� :أحمد عادل ف�ؤاد -وائل �شلبى

سادسًا :شهادات تقدير لكل من-:
�أح�سن فكرة :فيلم Summer 2014
�أح�سن مو�سيقى :فيلم Lilou
�أح�سن ت�صميم :فيلمBird watching
�أح�سن حتريك  :فيلم Summer 2014
�أح�سن ديكور وخلفيات :فيلم الدليل
�أح�سن �سيناريو :فيلم Spring in autumn
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The winning Films in Cairo International Animation
Forum 9th Round February 2016
First prize competition :

First prize
Film : Solo
Director : Nayyira Abd Almonem
Abdel Aziz Elsarawy
Film : Box
Director : Amr Abduallah Fouad

Secondly short films competition:
First prize
Film : about a mother Director : Dina Velikovskaya Russia
Second prize
Film : Innocence
Director : Evaz Maatob Algeria

Thirdly series competition :

First prize
Series : Alazhar Director : Mouawad Ismail Ibrahim
Second prize
Series : Habib Allah Mohamed (peace and prayers be upon him)
Director : Ahmed Mohamed Hassan Mohamed

Fourthly experimental creativity prize:

Film : summer 2014 Director : Wojciech Sobczyk

Fifthly advertisements and prologues competition:

1- advertisements (certificate of appreciation)
Advertisements : Pizza King Director:Asmaa Yehia
2- prologues (certificate of appreciation)
Prologue : Fazaa Director : Ahmed Adel Fouad Wael Shalaby .

Sixly certificates of appreciation for Best Idea :

Film : summer 2014
Best Music : Film Lilou
Best Design : Bird watching
Best Animation : Film summer 2014
Best Decorations and Backgrounds : Film the Guide
Best Script : Film Spring in Autumn
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المشاركون فى معرض
ملتقى القاهرة الدولى للرسوم المتحركة
( الدورة العاشرة)
ضيف الشرف الفنانة ثريا صبيح
الفرقة الرابعة كلية الفنون اجلميلة جامعة حلوان
�شعبة الر�سوم املتحركة وفنون الكتاب ق�سم اجلرافيك
• عبد الرحمن الد�شلوطى
• رنا خالد
• �آيه نا�صر
• راندا جابر
• حبيبة زكريا
• حم�سن عماد
• مى �أحمد مر�سى
• مارينا عادل
• عال جودت
• نرمني عدىل
• عائ�شة �صالح
• هاجر نا�صر
• مرمي ممدوح الق�صيفى
• �آية ه�شام �سعد
• �شريين ناجى
• حممد النجار
• �أحمد طارق بيومى
• يا�سمني مروان
• هدى عثمان عياد
• اجنى ن�صر
• �إ�سراء حلمى
• �سلمى حممود
• رحمة م�أمون
• �شروق �سيد
• رويدا �سليمان
• ليلى ال�سيد
• ماريا مراد
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• حنان عبد اهلل
• نورهان العارف
• يا�سمني خالد
• ن�سمة جمال
• �سارة ع�صام منري
الفرقة الثالثة
• �أمل ب�سام ح�سن
• منة حممد العظيم
• ندا عماد الدين عبد الغفار
• بدر كرم حممد
• رومانى عماد
• دينا م�صطفى قا�سم
• نرمني ح�سام كمال الدين
• مها كارم عبد الغنى
• �سارة جمدى حامد
• �سلمى �أ�سالم �إمام
• حممد عبد اهلل �سامل
• يا�سمينا طارق
• �أمنية حممد لطفى
• رمي ال�سيد ا�سماعيل
• �سارة جمدى
• فرينا هي�سم ر�أفت
• ب�سمة ح�سام
• ريهام �صالح عبد احلليم
• نهى الزاملى
• رودينا �سامح توفيق «ق�سم جرافيك»

Egyptian Participants in Cairo International Antimation
Forum 10th round
Artist Sorayya Sobeh (Guest of Honor)
students of grade 4 - Faculty of Fine
Arts - Helwan University Department
of Animation Arts and Graphics:•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Mr Abd Al rahman Al dashloty
Ms Rana Khalid
Ms Randa gaber
Ms Habiba Zakaria
Mr Mohsen Emad
Ms Mai Ahmed Morsi
Ms Marina Adel
Ms Ola Gawdat
Ms Nermin Adly
Ms Aysha Saleh
Ms Hager Nasser
Ms Maryem Mamdoh Saad
Ms Shereen Nagi
Mr Mohamed El nagar
Mr Ahmed Tarek Bayomy
Ms Yasmin Marawan
Ms Hoda Osman Eyad
Ms Engy Nasr
Ms Israa Helmy
Ms Salma Mahmoud
Ms Rahma Mamon
Ms Shorouk Sayed
Ms Rowayda Soliman
Ms Leila El Sayed
Ms Maria Morad
Ms Hanan Abdallah
Ms Norhan Al Areef

Ms Yasmin Khalid
Ms Nesma Gamal
Ms Sara Esam Mounir

Grade 3
• Ms Amal Bassam Hassan
• Ms Menna Mohamed Al Azem
• Ms Nada Emad El Din
• Mr Badr Karam Mohamed
• Mr Romany Emad
• Ms Dina Mostafa Kassim
• Ms Nermin Hossam Kamal El Din
• Ms Maha Karim Abd ElGhany
• Ms Sara Magdy Hamid
• Ms Salma Islam Emam
• Mr Mohamed Abdallah Salim
• Ms Yasmina Tarek
• Ms Omneya Mohamed Lotfy
• Ms Reem El Sayed Ismail
• Ms Sara Magdy
• Ms Ferna Haitham Raafat
• Ms Basma Hossam
• Ms Reham Salah Abd El Halim
• Ms Noha El Zamly

•
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Ms Rodayna Sameh Tawfik
(Grafics Department).

جـدول عـروض
الملتقى الدولى للرسوم المتحـركة الدورة العاشرة

مركز طلعت حرب الثقافى
اخلمي�س
 16فرباير

حفل افتتاح امللتقى وتوزيع اجلوائز على الفائزين مبركز الإبداع الفنى بالأوبرا
6
م�ساء
ً
وي�صاحبه افتتاح معر�ض فنى للر�سوم املتحركة ب�سينما الهناجر.
عر�ض فيلم - Oddbods Marooned -Hamlet Comedy

Rosso Papavero - W . A. R . F - A Single Life
 1ظهر ًا
  - Djoutrou's Birthday Presentعر�ض م�سل�سل مفاتيح الزمن -ق�صة �سيدنا حممد حلقة (�سرية النور) .

عر�ض فيلم Finger on the Trigger - Amour Sans Faim
اجلمعة
 - Ariadne’s Thread - Legacy 17فرباير
 The Beast - Cosmic Jacuzzi - Beyond - Insectchild -
2.30ظهر ًا
- Night walk - One Minute Art History
 The Bridge Over the Riverــ عر�ض �أفالم طلبة كلية فنون جميلة
املنيا (-Butter fly - Invasion - Life stick - Be mine
عودة �أخطر تنني  -قردان . ) The magic brush -
 The Head Vanished- Dota - Cloud Berry -He & the Sea 1ظهر ًا  -Lionboar New Adventures of Pat and Mat - Musicidio
فيلم �إ�سكت�شات الليلة الكبرية  -فيلم الثالجة  -عر�ض م�سل�سل مدينة الرمال .
ال�سبت
عر�ض فيلم ( - Mishimasaiko - Waves 98' -Broken ( Kaputt
18فرباير
 The Square - Round Trip: Maryــ Child Dream
2.30ظهر ًا
ــ  G_giــ  Kill It for the Kidsــ
عر�ض �أفالم طلبة املعهد العاىل لل�سينما (�إن�سان  -خيوط – عيون حزينة -
الر�سالة الأخرية  -ا�صفر  -بنكنوت ) .
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Schedule of
the 10 Session of the International Forum for Animation
th

Taalat Harp Cultural Center
Thursday
16 February

Friday
17 February

Forum opening ceremony, the distribution of
6 am
awards to the winner with the opening of
El Hanager Cinema .
Oddbods Marooned - Hamlet Comedy Rosso Papavero - W.A.R.F - A Single Life 1 pm
Djoutrou's Birthday Present -Keys of Time
Life of Mohamed episode«Biography of Light»
Film Finger on the Trigger Amour Sans Faim - Ariadne's Thread Legacy- The Beast - Cosmic Jacuzzi - Beyond
- Insectchild - Night walk - One Minute Art
2.30 pm History - The Bridge over the River -( Butterfly
- Invasion - Life Stick - Be Mine - Return of
the Most Dangerous Dragon - Kerdan The Magic Brush).

1 pm

The Head vanished - Dota - Cloud Berry He & the Sea - Lionboar - New Adventures of
Pat and Mat - Musicido - Sketches of the Big
Night - Refrigerator - City of Sand Series .

2.30 pm

Mishimasaiko - Waves 98' - Broken (Kaputt)
- The Square - Round Trip:Mary Child Dream - Ggi - Kill it for the Kids Man - Strings - Sad Eyes - Last Message Yellow - Banknotes .

Saturday
18 February
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مركز طلعت حرب الثقافى
االحد
 19فرباير

� 11صباح ًا

عر�ض فيلم  - Albert - Anim & Buniفيلم �أبو جديع و�سر امل�صباح -
افالم كلية فنون تطبيقية (عي�ش حرية عدالة اجتماعية � -شقيقي
 -عر�ض م�سل�سل حدوتة قبل النوم (حلقة اخلروف النحيف )

عر�ض فيلم  - Roger - Trial and Error - Surpriseفيلم املحقق زحل-
الأثنني
حياة �أم  -فوق م�ستوى الزعل -
� 11صباح ًا
 20فرباير
عر�ض م�سل�سل ق�ص�ص الآيات فى القر�آن (حاطب بن ابى بلتعة )
عر�ض فيلم  - Karouma - In a Cageفيلم بارع وبارعة  -مربعات -
الثالثاء
� 11صباح ًا ال�صورة الأخرية  -تباركى يا �أر�ض ال�سعودية � -أفالم فنون جميلة حلوان (�شغف -
 21فرباير
غفوة )  -دبابي�س �سوداء  -عر�ض م�سل�سل ال�صدقة حم�سن وحما�سن
الأربعاء
 22فرباير

� 11صباح ًا

عر�ض فيلم - Nyanshya and Baba- My Sisters
فيلم بدايات  -نظرة �-أبطال اليولة  -عر�ض م�سل�سل حبيب اهلل ج2

		
بيت السحيمي
ال�سبت
 18فرباير

5
م�ساء
ً

الأثنني
 20فرباير

6
م�ساء
ً

The Head Vanished - Cloud Berry - Karouma
 تباركى يا �أر�ض ال�سعودية- In a Cage -عر�ض م�سل�سل ق�ص�ص الآيات فى القر�آن حاطب بن ابى بلتعة .
عر�ض فيلم - Musicidio - Roger - Trial and Error
� - Round Trip: Maryأ�سكت�شات الليلة الكبرية  -املحقق زحل -
عر�ض م�سل�سل ق�صة �سيدنا حممد حلقة (�سرية النور) -
مدينة الرمال حلقة (مركبة �أبوللو) .
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Taalat Harp Cultural Center

Sunday
February 19

11 am

Monday
February 20

11 am

Tuesday
February 21

Wednesday
22 February

Albert - Anim & Buni - Abo Godee and the
Secret of Lamp - (Bread,Freedom and
Social Justice - My Brother) A Tale Before Sleep Series
(episode The Thin Sheep) .
Roger - Trial and Error - Surprise Investigator Zohal - Life of a Mother - Over
the Level of Annoyance - Verses Stories in
Koran Series (Hateb Ibn Abi Baltaa).

11 am

Karouma - In a Cage - Skilful Man and
Woman - Squares - Last Picture - Blessed
Be Saudi Arabia - (Passion - Snooze) - Black
Pins - Charity Mohsen and Mahassen Series .

11 am

Film Nyanshya and Baba - My Sisters Beginnings - A Look - Yola Heroes Mohamed The Lover of Allah series Part 2 .

El Sehemy House - Creativity Center
Saturday
18 February

5 pm

Monday
20 February

6 pm

Film The Head Vanished - Cloud Berry Karouma - In a Cage - Blessed Be Saudi
Arabia - Verses Stories in Koran series
(Hateb Ibn Abi Baltaa).
Film Musicidio - Roger - Trial and Error Round Trip:Mary - Sketches of the Big Night
- Investigator Zohal - Life of Mohamed series
episode «Biography of light» - City of Sand
episode «Chariot of Apollo»
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سينما الهناجر
ال�سبت
 18فرباير

5
م�ساء
ً

عر�ض الأفالم الفائزة فى ملتقى القاهرة الدوىل للر�سوم املتحركة
الدورة العا�شرة ويعقبها ندوة.

الأحد
 19فرباير

5
م�ساء
ً

عر�ض الفيلم الطويل الفائز فى امللتقى  +جمموعة مميزة من الأفالم الأجنبية
امل�شاركه يعقب العر�ض ندوة .

الأحد
 19فرباير

� 11صباح ًا

 Ariadne’s Threadــ  Round Trip: Maryــ
 Odbods Maroonedــ - A Single Life
فيلم الثالجه ــ م�سل�سل مفاتيح الزمن .

الأثنني
 20فرباير

� 11صباح ًا

عر�ض فيلم - New Adventures of Pat and Mat
عر�ض فيلم بدايات  -حياة ام  -عر�ض م�سل�سل حبيب اهلل .

قصر األمير طاز

مركز إبداع الطفل -بيت العينى
الثالثاء
 /21فرباير

� 11صباح ًا

عر�ض فيلم New Adventures of Pat and Mat
 - W . A. R . Fفيلم الثالجه ــ عر�ض م�سل�سل حبيب اهلل.

االربعاء
 /22فرباير

� 11صباح ًا

عر�ض فيلم-Oddbods Marooned - Round Trip: Mary
- A Single Life - Cloud Berry - Child Dream
فيلم تباركى يا �أر�ض ال�سعودية  -حياة ام -
عر�ض م�سل�سل مدينة الرمال (حلقة مركبة �أبوللو).
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El Hanager Cinema
Saturday
18 February

5 pm

Sunday
19 February

5 pm

Winning Films of Cairo International Animation
Forum 10th round then a symposium .
The Winning long Film of the Forum +
a special collection of foreign
films then a symposium.

Prince Taz Palace
Sunday
February 19

11 am

Monday
February 20

11 am

Film Ardiadne's Thread - Round Trip:Mary Oddbods Marooned - A Single Life the Refrigerator - Keys of Time Series .
Film New Adventures of Pat and Mat Beginnings - Life of a Mother Mohamed The Lover of Allah series .

Children Creativity Center - Beit El Aini
Thursday
February 21

11 am

Wednesday
February 22

11 am

Film New Adventures of Pat and Mat W.A.R.F - the Refrigerator Mohamed The Lover of Allah series .
Film Oddbods Marooned - Round Trip:Mary
- A Single Life - Cloud Berry - Child Dream
- Blessed Be Saudi Arabia - Life of a Mother City of Sand episode «Chariot of Apollo»
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