
2000 حتي عام 1994مسلسالت عام 

األخراجالبطولةاسم المسمسلم

اعترافات مصدر مسؤل1
-محمود قابيل - دالل عبد العزيز - معالي زايد - خالد ذكي 

ليمي فوزي - ميرنا وليد - عزت ابو عوف -  جيهان فاضل 
عزة بهاء- ابراهيم خان - 

تيسير عبود

الشمس تشرق دائما2
وفاء - هاني رمزي - محمد رياض - بوسي - محمود يس 

رشوان توفيق- سميرة عبد العزيز - روجينا - عامر 
يوسف شرف 

الدين

حواء و التفاحة3
هدي - فادي بد الغني - دالل عبد العزيز - صالح السعدني 

- عزت ابو عوف - ميمي جمال - زوزو نبيل - سمطان 
فاروق نجيب- ابراهيم نصر - جيهان سالمة 

مجدي ابو عميرة

دهب قشرة4
- دينا عبد اهلل - عماد رشاد - ابراهيم يسري - هاله صدقي 
- احمد السقا - احمد خميل - سوسن بدر - سامي العدل 
-اسامة عباس - محمد شرف 

احمد صقر

الماضي يعود اآلن5
نيرمي - عبمه كامل - رانيا فريد شوقي - يوسف شعبان 

-صالح عبد اهلل - احمد عبد الوارث - حنان شوقي - الفقي 
غادة ابراهيم- سامي العدل -  رانيا يوسف 

رائد لبيب

مجدي ابو عميرةاحمد عبد العزيز- مصطفي فهمي - صابرين حارة المحروسة6

 و العاصفة00هي 7
- سوسن بدر - ابراهيم يسري - بوسي - يوسف شعبان 
عبد - صبري عبد المنعم - وفاء عامر - سموي خطاب 

الغني ناصر
احمد السبعاوي

لن أخضع رجل8
ميمي - فادية عبد الغني - يوسف شعبان - الهام شاهين 

- احمد صيام -  سامي العدل - عبير صبري - جمال 
جيهان سالمة- رشيدة  

تيسير عبود

قصة وسيناريو وحوار

مجدي صابر

محمد خميل الزهار

مصطفي ابراهيم

مني نور الدين

مجدي صابر

فاروق عطية

فيصل ندا

محمد - فتحي أبو الفضل 
الحموي

للسينما و الفيديو و االهرام للسينما و 2000اعمال  سكرين 
الفيديو



للسينما و الفيديو و االهرام للسينما و 2000اعمال  سكرين 
الفيديو

رجال في الشمس9
بثينة - عماد رشاد - جيهان نصر - ممدوح عبد العميم 

- لمياء الجداوي - عمي حسنين - ميمي جمال - رشوان 
-يسري مصطفي - آن ترك 

تيمور سري

أمر ازاله10

- مني ذكي - تيسير فهمي - آثار الحكيم - كمال الشناوي 
بوسي - رجاء حسين - احمد خميل - عبد الرحمن ابو زهرة 

- زيزي مصطفي - محمود الحديني - فؤاد خميل - شمبي 
ميرنا

رضا النجار

شيء في صدري11
احسان عبد 

القدوس
مصطفي 
ابراهيم

- روجينا - رجاء الجداوي - احمد راتب - عزت العاليمي 
جميمة - عبد الغني ناصر - اسامه عباس - بثينة رشوان 

زيزي البدراوي- ناصر سيف - لطفي لبيب - محمود 

باسم محفوظ عبد 
الرحمن

12
 00عوضين و امبراطورية  

ع

- سوسن بدر - عايدة رياض - تيسير فهمي - سمير غانم 
ميمي - وفاء مكي - هاله فاخر - ايمان - وفاء سالم 

- انعام سالوسة - مها ابو عوف - هاني رمزي - جمال 
فؤاد خميل- محمود القمعاوي - ميرنا الهندس - عمي حسنين 

صفوت القشيري

حكايات مجنونة13
هالة- عبد المنعم مدبولي - شيرين - ممدوح عبد العميم 

-حنان ترك - عبد اهلل فرغمي - عالء وليد الدين - فاخر 
هاني رمزي-انعام سالوسة- فؤاد خميل - يوسف داود 

محمد النجار

احالم فستق14
حسن- ميمي جمال - وحيد سيف - جميل راتب - رغدة 

توفيق عبد- جيهان سالمة - ممدوح وافي - مصطفي 
احمد صيام- يوسف فوزي - الحميد 

رضا النجار

احالم العصافير15
- ميمي جمال - ماجد المصري - شيرين - فؤاد المهندس 
حسين - فيصل خورشيد - ابراهيم يسري - بثينة رشون 

الشربيني
احمد بدر الدين

ابرياء في المصيدة16
- ميمي جمال - تيسير فهمي - احمد راتب - احمد بدير 

خميل - ضياء الميرغني - حسين الشربيني - رجاء لجداوي 
-عائشة الكيالني - سامي العدل - مرسي 

احمد السبعاوي

فيصل ندا

مجدي األبياري

مجدي صابر

عبد القادر نجيب

فيصل ندا

كرم النجار

حسن الممموك



للسينما و الفيديو و االهرام للسينما و 2000اعمال  سكرين 
الفيديو

17
حكايات مستر أيوب و مسز 

عنايات
إبراهيم الشقنقيريعال رامي- ميمي جمال- فاجية عبد الغني -سمير غانم 

ما كنش ع البال18
و أكثر من - فاتن شعبان  - آن ترك - محمد ابو الحسن 

 ممثل و ممثمة50
اسماعيل جمال

و بعد هالك يا رضا19
- جميمة محمود - خالد محمود - احمد سالمه - وفاء مكي 

 50و أكثر من - ضياء الميرغني - دينا - شوقي شامخ 
ممثل و ممثمة

فكري عبد العزيز

محامي كعب داير20
- محمد فريد - يوسف داود - سوسن بدر - احمد راتب 

- احمد حالوة - عالء مرسي - ايناس مكي - فاروق نجيب 
سحر رامي- عائشة الكيالني - جميمة محمود 

حمدي األبراشي

2010 حتي عام 2005مسلسالت من عام

األخراجالبــــــطولةمسمسالتم

احالمنا الحموة1
عال غانم - نرمين الفيقي – احمد بدير – فاروق الفيشاوي 

شمس– عالء مرسي – سوسن بدر – دنيا – 
عمي عبد الخالق

حياتي انت2
نشوي - دالل عبد العزيز- انتصار- ورجينا - احمد ادم 

احمد راتب- محمود الجندي - مصطفي 
محمد عبد العزيز

كممة حق3
-احمد السعدني- سامي العدل - حسن حسني - ميرفت امين

انتصار-  ابراهيم يسري
سامي محمد عمي

رفعت عزميمنة فضالي– شريف حمدي عباس وايناس4

احالمك اوامر5
رانيا - ماجد الكدوانى - صالح عبد اهلل - ماجدة زكى 

عبد اهلل مشرف- احمد عزمى - يوسف 
سعيد الرشيدي

قصة االمس6
- ميرنا وليد- احمد خميل - مصطفي فهمي- الهام شاهين 

هبة مجدي- احمد مراد- حسام فارس 
انعام محمد عمي

عشان ماليش غيرك7
ريهام عبد - احمد عزمي - رياض الخولي - الهام شاهين 

ميرنا المهندس- احمد صفوت - الغفور 
رضوان شاهين

اسماعيل ياسين8
لطفي - كارمن لبس – صالح عبداهلل – اشرف عبد الباقي 

انعام سالوسي– لبيب 
محمد عبد العزيز

عاطف البكري

احمد االبياري

احمد عبد الفضيل

مهدي يوسف

مجدي األبياري

فداء الشندويمي

شريف حمدي

بسيوني عثمان

بسيوني عثمان

مجدي صابر

قصة وسيناريو وحوار

محمد جالل عبد القوي



للسينما و الفيديو و االهرام للسينما و 2000اعمال  سكرين 
الفيديو

ليالي9
- حنان مطاوع- عزت ابو عوف - صالح عبد المة - زينة 

ياسر فرج- يوسف الشريف - احمد صفوت- سوسن بدر 
احمد شفيق

كريمة كريمة10
- لطفى لبيب - مى كساب - عزت ابو عوف - ماجدة زكى 

حجاج عبد العظيم
محمد الرشيدي

محمد الرشيدينضال الشافعي– طارق لطفي – جومانة مراد شاهد اثبات11

قضية صفية12
لطفي لبيب - احمد السعدني - طارق لطفي - مي عز الدين 

دنيا المصري- محمد التاجي - 
احمد شفيق

العتبة الحمرا13
احمد – لطفي لبيب – عزت ابو عوف – مي كساب 

محمد شاهين– ايناس كامل – الدمرداش 
محمد الرشيدي

14
راجل وست ستات       

( اجزاء8عدد )
انتصار - سامح حسين- لقاء الخميسي- اشرف عبد الباقي 

الطفمة منة- نفين محمد-انعام الجريتمي - مها ابو عوف- 
اسد فوالد كار

فداء الشندويمي

عمرو - والء شريف 
سمير عاطف

ايمن سالمة

ايمن سالمة

فداء الشندويمي

فداء الشندويمي



عدد 
الحمقات

21

28

28

21

25

30

18

23



18

20

20

30

20

30

27

28



30

30

30

28

عدد 
الحمقات

34

34

34

30

32

31

30

30



30

30

30

30

30

30
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30محمد الرشيدينضال الشافعي– طارق لطفي – جومانة مراد 









فداء الشندويميشاهد اثبات14
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