
ARABIC MOVIE 
 

  

FILM TITLE: “AL DASSAS“ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "Al Dassas” - Name  

 

 Synopsis 

A horror/comedy movie about the mysterious ancestral house of the Al-

Harrawy family, which is considered by natives to be a haunted abode of 

peculiar creatures, ghosts and strange phenomena. A group of people are 

exposed to horrific situations during their stay in that house. 

 

 Shorter Version 

A horror/comedy movie about Al-Harrawy family's mysterious house, 

which is considered by people to be haunted by peculiar creatures, ghosts 

and strange phenomena. 

 

 Star cast 

Lutfy Labib, Eman Alsayed, Ahmed Fathi 

 Director 

Hany Hamdy 

 Genre 

Horror/ Comedy 

 Edited Running Time 

95 minutes 

 Language of subtitles 

English 

 Aspect Ratio 

4:3 letterbox 

 Rating 

PG 

 Theatrical Release & Year of production 

May 2014 

 Box Office: 

205049 Egyptian Pounds  

 Movie Trailer: 

https://www.youtube.com/watch?v=-yMdwDEDCOo 

Hawar Center’s View:  

A Horror Comedy with new visual effects that have not been used before 

in the Egyptian Cinema and tricks of make-up art just like Zombie 

movies. 

Beside the star cast a group of famous actors act in the movie like: 

Beyomi Fouad, Mohammed Nashaat, Tharwat Saeed, Sara Adel, and the 

famous star “Zena” as a guest of honor. 

  



 فيلم عربي

 

 

 Al Dassas    "الدساس: "عنوان الفيلم

 

 الملخص 
 

الذي يحيط به ( الهراوي)تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب الكوميدي حول بيت عائلة 

مجموعة وذلك من خالل الغموض، والذي يعتبره الناس مسكوناً بالمخلوقات الغريبة والعفاريت، 

 .المنزل ذلكمن األشخاص الذين يتعرضون لمواقف مرعبة أثناء تواجدهم في 

 

 صيرالملخص الق 
 

الذي يحيط به ( الهراوي)تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب الكوميدي حول بيت عائلة 

 .الغموض، والذي يعتبره الناس مسكوناً بالمخلوقات الغريبة والعفاريت

 

 بطولة: 
  أحمد فتحيإيمان السيد، لطفي لبيب، 

 إخراج:  
 هاني حمدي

 النوع: 

 كوميدي/ رعب

 الوقت: 

  دقيقة 95 

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
 4102مايو 

 اإليرادات: 
 يمصر جنيه  205049

 إعالن الفيلم: 

https://www.youtube.com/watch?v=-yMdwDEDCOo 

 آراء مركز حوار: 

  

الجديد في الفيلم هو إستخدام خدع ومؤثرات بصرية لم تستخدم من قبل وخدع في فن المكياج 

 .يززومبغرار أفالم العلى 

سارة محمد نشأت، ثروت سعيد، بيومى فؤاد، : منهم نجوم السينما مجموعة منالفيلم يشارك في 

 .ينةبمشاركة عدد من النجوم كضيوف شرف وهم الفنانة زو .عادل


