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FILM TITLE: “MAGANIN NOS KOM“ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "Half Mad”  

 Synopsis 
 
Samia is a young lady who is facing problems with her fiancé Kamel as 

he is not showing any responsibility towards her and is not taking any 

step to get married. His only interests are politics and national issues. 

He is also addicted to football which creates a lot of differences between 

them. Samia decides to trick him to make him think seriously. She 

makes him believe that she's leaving him for another man. Kamel comes 

to his senses and regrets. Will he get married to Samia? 

 

 Shorter Version 
Samia’s fiancé, Kamel is not showing any responsibility towards her 
and is not getting married. Samia tricks him to make him think 
seriously. She makes him believe that she's leaving him for another 
man. Kamel comes to his senses and regrets.  
 
 Star cast 
Tamer Abdul Munem, Menna Fadaly 
 Director 
Ahmed Fahmy A.Daher 
 Genre 
Drama/ Comedy 
 Running Time 
79 Minutes 
 Rating 
PG 

 Theatrical Release & Year of production 
2009 
Hawar Center’s View:  
It is a light, comedy, drama movie which tackles some social issues like 
the relations between people from different cultures. Some famous 
cinema stars are acting in this movie like: Rodina Fahmi, Mahmod Al 
Jundy, Mohammed Sharaf, Yousif Dawood, Amira Al Aidy etc..  

 



 عربي فيلم

   MAGANIN NOS KOM   -" مجانين نص كوم": الفيلم عنوان

 الملخص 
 

ن يتخذ خطيبها أتعدت عمر الثالثين دون تدعى سامية، ث الفيلم حول فتاة احدأتدور 

الوطن زفافهما بسبب اهتمامه بالسياسة وانشغالة بقضايا  ي خطوة التمامأ" كامل"

تتعرض عالقتهما  .االدمان الى حدومن ثم انشغاله بلعب الكرة  ،الداخلية والخارجية

حيث  ،لى حيلة تشغله بها كي تتم مسألة الزواجإ سامية فتلجأ للعديد من المشاكل،

يحس كامل بأنه سيفقدها بالفعل فيندم ويقرر  .تجعله يعتقد بأنها سترتبط برجل آخر

 فهل يتم ذلك؟ .الزواج منها

 

 الملخص القصير 

وتتعرض  ،زفافهما ي خطوة التمامأ الذي ال يتخذ كامل خطيبهامن  سامية تيأس

، لى حيلة تشغله بها كي تتم مسألة الزواجإ سامية تلجأ .عالقتهما للعديد من المشاكل

  .يحس كامل بأنه سيفقدها بالفعل فيندم .وتجعله يعتقد بأنها سترتبط برجل آخر

 بطولة: 
  منه فضاليتامر عبدالمنعم، 

 إخراج:  
  أحمد فهمي عبدالظاهر

 النوع: 

 كوميدي / دراما

 الوقت: 

 دقيقة 97

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
9007 

 آراء مركز حوار: 

فيلم درامي كوميدي خفيف ينافش مواضيع اجتماعية متنوعة منها العالقات بين أناس 

مجموعة من نجوم  ة الفيلميشارك في بطولإلى جانب األبطال . من خلفيات مختلفة

، أميرة يوسف داوودرودينا فهمي، محمود الجندي، محمد شرف، : السينما منهم

  .وغيرهم العايدي، ريكو


