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 مخيم يوسف شاهين

   السينما   يوسف شاهني خميم
 

 العرض الساعة اليىم

 يناير 77السبت 
 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

ألارض (عرض فيلم ) 3.11:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 1.11:  3.11 

 الشاعرة والىاقدة الدلخىرة ثريا العسيلي –/ الىاقد عصام زلريا  املشارلىن 
 / الهاجب الصحفي إيهاب الحضري ًدًرها 

 يناير 78األحد 
 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

معرله الجسائر ( فيلم ) عرض 3.11:  13.11 

 هدوة املخرج الجسائري )أحمد راشدي ( السيىما وألادب في الجسائر . 1.11:  3.11 

 / دمحم شعالنًدًرها 

 عرض ذالرة املعرض 13.11:  11.11 يناير 79ثنني اإل

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 3.11:  13.11 

 املرلس القىمي للسيىما (عرض )عرض أفالم حسجيليت من لالسينياث  5:  13.11 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 يناير 03الثالثاء 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

ومخىلي تشفيق ( عرض فيلم ) 3.11:  13.11 

 هدوة وجنريم للمخرج النبير )علي بدرخان ( 1.11:  3.11 

 / الىاقدة عال الشافعيجدًرها 

 علي بدرخانضيف الىدوة /  املخرج 



 

  

 
77 
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 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 يناير 03األربعاء 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

 عروض أفالم روائيت قصيره من) لالسينياث املرلس القىمي للسيىما( 5:  13.11 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 فرباير 3اخلميس

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

418 مؤرخين 37ملؤسست  (النخيبت عرض فيلم روائي طىيل  ) 3:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 1:  3 

 اللىاء أحمد حب الدًن –اللىاء دمحم عبد املخعال  –: الفىان ًاسر علي ماهر املشارلىن 
 : أحمد زاًدًدًرها

أرض الخىف (عرض فيلم ) 1:  1 فرباير7 اجلمعة

 النبير )داود عبد السيد(هدوة وجنريم للمخرج  4:  1 

 ًدًرها: الىاقد أحمد شىقي - : املخرج داود عبد السيدملشارلىن 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:  11 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 فرباير 0السبت 

 عرض أفالم روائيت وحسجيليت قصيره)مشاريع جخرج طلبت املعهد العالي  للسيىما ( 5:  13.11 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:  11 فرباير 4األحد 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

بىحيرد تجميل (عرض فيلم ) 3.11:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 1.11:  3.11 
 والهاجب الصحفي حسن أبى العال –: الىاقد محمىد قاسماملشارلىن 

 : الهاجب الصحفي إيهاب الحضري ًدًرها

 

 عرض ذالرة املعرض 11.11:  11 فرباير 5ثنني اإل

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

 مخىىعت فالم روائيت وحسجيليت قصيرةأعرض  5:  13.11 
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 عرض ذالرة املعرض 11.11:  11 فرباير 6الثالثاء 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

 مصر( هدوة عن )فن الرسىم املخحرلت في 1.11:  13.11 
  الدلخىر عبد الرحمن الجىدي -: الدلخىر عبد العليم زمي املشارلىن 

 : الدلخىرة ليلى فخري جدًرها

 لرواد الرسىم املخحرلت في مصر عرض )أفالم رسىم مخحرلت ( 5:  1.11 
 عرض مشاريع جخرج قسم الرسىم املخحرلت لطلبت:و 

 حلىان , مليه الفىىن الجميلت جامعت املىيا( )املعهد العالي  للسيىما , مليه الفىىن الجميلت جامعت

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 فرباير 7األربعاء 

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

 أول إهخاج مصري ًاباوي مشترك من بطىلت )شادًت ( - عرض الفيلم الىادر )على ضفاف الىيل ( 3:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 1:  3 
 بن شقيق الفىاهت شادًت(اخالد شالر )  –: الفىان أحمد بدًر املشارلىن 

 : الفىان النبير سمير صبري ًدًرها

 عرض ذالرة املعرض 11.11:   11 فرباير8 اخلميس

 عرض فيلم لرجىن لألطفال 13.11:  11.11 

وقائع السمن الضائع )لالسينياث املرلس القىمي للسيىما(( من عرض الجسء ألاول من فيلم ) 1.11:  13.11 

 هدوة عن الفيلم 3.11:  1.11 
 د. سىاء هاشم –سخاذ مىير عياد ألا  –ىهخيرة والىاقدة صفاء الليثياملشارلىن: امل

 : الشاعر  زين العابدًن فؤادًدًرها

 عرض الجسء الثاوي من الفيلم 1.11:  3.11 

 املصريت لخريجي الجامعاث الروسيتالسىفيديت( )عرض برهامج الجمعيت 3:  1 فرباير 9 اجلمعة
ابدسم أهذ في مصر ( هدوة عن فيلم روائي طىيل )

الىفا  شريف جاد: ًدًرها /  املشارلىن: املخرج خالد مهران _ الهاجبت الروسيت إليىاسيبًر

صهد الشخاء (عرض الفيلم الدسجيلي ) 1:  3 
 عن حياه الشاعر والفىان الدشنيلي مجدي هجيب

 هدوة عن الفيلم 4:  1 
 شريف جاد: ًدًرها /  الشاعر والفىان الدشنيلي مجدي هجيب -املشارلىن: املخرجت ألفذ عثمان 

 


