
االنتاج سنةالمخرجالفيلم اسمماالنتاج سنةالمخرجالفيلم اسمم

1976شاهين يوسفالضال االبن عودة193951سليم كمالالعزيمة1

1994شاهين يوسفالمهاجر197052شاهين يوسفاألرض2

1971شاهين يوسفاالختيار197553السالم عبد شاديالمومياء3

1958شاهين يوسفحريد أبو جميلة195854شاهين يوسفالحديد باب4

1993الكاشف رضوانبنفسج يا ليه196555بركاتالحرام5

1982الخالق عبد عليالعار196556سيف أبو صالحإمرأة شباب6

1985خان محمديعد لم و خرج196057سيف أبو صالحنهاية و بداية7

1959سيف أبو صالحاألرض و السماء بين198358الطيب عاطفاألتوبيس سواق8

1970الشيخ كمالشروق و غروب194959وجدي أنورالبنات غزل9

1986الميهي رأفتأخيرة قصه الحب195760سيف أبو صالحالفتوة10

1950بركاتاإلنتقام أمير196361شاهين يوسفالدين صالح الناصر11

1965كمال حسينالمستحيل196862كمال حسينالبوسطجي12

1968عطيه كمالهاشم أم قنديل195763الفقار ذو الدين عزقلبي رد13

1976مرزوق سعيدالمذنبون195964بركاتالكروان دعاء14

1944كريم محمدالقلب في رصاصة196265الشيخ كمالالكالب و اللص15

1972الخالق عبد علىالممر على أغنية196766سيف أبو صالحالثانية الزوجة16

1960الدين ضياء أحمدالمراهقات196367سالم عاطفالعروسة أم17

1986الطيب عاطفالهرم هضبة فوق الحب196668سيف أبو  صالح30 القاهرة18

1969صالح توفيقاألرياف في نائب يوميات196969كمال حسينالخوف من شئ19

1954سيف أبو صالحالوحش198670بشارة خيرياإلسورة و الطوق20

1990خان محمدماركت سوبر197571مرزوق سعيدحالً أريد21

1958الفقار ذو الدين عزالطريق في امرأة193972فريتزكرامبالشين22

1959الفقار ذو الدين عزاألطالل بين196173بركاترجل بيتنا في23

1974راضي محمدالصمت أبناء199174السيد عبد داودكات الكيت24

1978الشيخ كمالالهاوية إلى الصعود195475شاهين يوسفالوادي في صراع25

ً جعلوني26 1937مصطفى نيازيخير في سالمة195476سالم عاطفمجرما

1963الفقار ذو محمودالناعمة األيدى195577سيف أبو صالحسكينة و ريا27

1968صالح توفيقالمتمردون198678الطيب عاطفالبري28

1972اإلمام حسنزوزو من بالك خللى196979الشيخ كمالميرامار29

1984الميهي رأفتاألفوكاتو198880خان محمدمهم رجل زوجة30

1941مصطفى نيازيعمر سي197781سيف أبو صالحمات السقا31

1951شاهين يوسفالنيل ابن197982شاهين يوسفليه إسكندرية32

1955حليم حلميالحلوة أيامنا197183مرزوق سعيدالكلب و زوجتي33

1982شاهين يوسفمصرية حدوتة194584التلمساني كاملالسوداء السوق34

1952كريم محمدزينب196685الوهاب عبد فطينعام مدير مراتي35

1959سالم عاطفالنيل في صراع198886خان محمدكاميليا و هند أحالم36

1961مارتون اندروااسالماه و198187بدرخان عليالقمة أهل37

1969كمال حسينالشجرة فوق أبي195488الشيخ كمالموت أو حياه38

1972كمال حسينميم امبراطورية197589بدرخان عليالكرنك39

1991عرفة شريفالكبار مع اللعب197590شكري ممدوحالفجر زائر40

1944وهبى يوسفإنتقام و غرام194691مرسي كمال أحمدالعام النائب41

1952الشيخ كمال13 رقم المنزل195592صالح توفيقالمهابيل درب42

1962اإلمام حسنالخطايا197393فهمي أشرفقبضان و ليل43

1965شوقي خليلالجبل195994سالم عاطفالتالمذة إحنا44

1967مصطفى الدين حسامالخريف و السمان197495شاهين يوسفالعصفور45

1964اإلمام حسنالقصرين بين197596الشيخ كمالالرصاص نطلق من على46

1959سيف أبو صالححرة أنا195197سيف أبو صالحظالم يا يوم لك47

1968الشيخ كمالظله فقد الذي الرجل197198كمال حسينالنيل فوق ثرثرة48

1940بدرخان أحمددنانير196299صالح توفيقاألبطال صراع49

1962الوهاب عبد فطين13 رقم الزوجة1956100الدين ضياء أحمدعمري أين50

سينما سنة 100 في عربي فيلم 100 افضل


