
ARABIC MOVIE 
  
FILM TITLE: “LAYLA FI ALQAMAR “ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "A night on the moon” 
 
 Synopsis 
 

Hana Izz Al-Din is married to a bank manager called Khalid. He treats 

her cruelly specially in front of their friends, and he also betrays her. 

True love comes on Hana’s way as young director admires her but he is 

much younger than her which makes her not sure if she will continue 

this relationship. Hana’s daughter, Hala, is negatively affected because 

of the negative relation between her. She loves a singer but her cruel 

father refuses their marriage. It’s the story of a family surviving among 

all those problems. 

 

 Shorter Version 
 

Hana is married to a bank manager called Khalid. He treats her cruelly 
specially in front of their friends, and he also betrays her. True love 
comes on Hana’s way as young director admires her but he is much 
younger than her which makes her not sure if she will continue this 
relationship.  
 
 

 Star cast 
Raghda, Tareq Altalsamani, Jihan Rateb,  
 Director 
Khairy Beshara 
 Genre 
Drama 
 Running Time 
105 min 
 Rating 
PG 

 Theatrical Release & Year of production 
2009 
 
Hawar Center’s View:  
A drama movie about family problems which also includes some nice 
songs. 

Other stars act in this movie like: Yasmin Al Jilany, Edward, Hani Adel, 
Duaa Hijazy, and thers. 



 

 عربي فيلم

 

 LAYLA FI ALQAMAR   -" ليلة في القمر": الفيلم عنوان

 الملخص 
 

عز الدين، متزوجة من مدير بنك يدعى خالد، يعاملها بقسوة ويهينها أمام  ءهنا

لم تتوقع أن القدر سيجلب في طريقها الحب الذي كانت دوما . األصدقاء كما يخونها

هذه تتمناه، حيث يعشقها شاب مخرج بعمر ابنها مما يجعلها تترد في مواصلة 

بب العالقة المتوترة بين والديها، مما بشكل سلبي بس "هالة" ءهنا ةابن تأثرت .العالقة

كيف ستجري . يقف والدها في طريق زواجهماولكن يجعلها تلجأ لحب شاب مغني، 

    . المشاكل تلك امور هذه األسرة وسط كل

 

 الملخص القصير 

متزوجة من مدير بنك يدعى خالد، يعاملها بقسوة ويهينها أمام األصدقاء كما  ءهنا

لم تتوقع أن القدر سيجلب في طريقها الحب الذي كانت دوما تتمناه، حيث . يخونها

 .هذه العالقةيعشقها شاب مخرج بعمر ابنها مما يجعلها تترد في مواصلة 

 

 بطولة: 
 جيهان راتبطارق التلسماني، رغدة، 

 جإخرا:  
 خيري بشارة

 النوع: 

 دراما

 الوقت: 

 دقائق 015

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
9112 

 آراء مركز حوار: 

 

 .فيلم دراما حول المشاكل العائلية يتخلله مجموعة من األغاني

 وإدوارد، هاني عادل، دعاء حجازي، ياسمين الجيالني،  :كل منيشارك في البطولة 

 .غيرهم

 

 


