
ARABIC MOVIE 
  
FILM TITLE: “HASALLENA ELROAB “ 

TRANSLATED TITLE IN ENGLISH: "We Are Terrified”  
 Synopsis 
 
Two students from the College of Medicine go on a trip to Al-Ajmi area in 

Alexandria City; they think it is a normal trip where the aim of the trip is to 

complete some scientific projects and studies. But things quickly turn their 

lives upside down dramatically and strangely. All their problems are related 

to a skull which was purchased for a cheap price, and the skull starts to 

revenge. The two friends must try to reach a way out of the cycle of disasters 

that have occurred there. 

 

 Shorter Version 

Two students from the College of Medicine go on a trip to Al-Ajmi area in. 

Their lives are turned upside down dramatically and strangely as a skull 

which was purchased for a cheap price starts to revenge. The two friends 

must try to reach a way out. 

 
 Star cast 
Ahmed Al Jarhy, Sara Salama, Mohammed Sharaf 
 Director 
Tariq Abdul Moaty 
 Genre 
Comedy/ Horror  
 Edited Runtime 
109 minutes 
 Subtitle 
English (Only available for the edited version) 
 Aspect Ratio 
4:3 Letterbox 

 Rating 
PG 

 Theatrical Release & Year of production 
January 2014 
 Movie Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=6mrbf7-Twhk 
Hawar Center’s View:  
This movie presents a mix of comedy and thrilling events. It’s the 
second movie directed by Tariq Abdul Moaty. The movie was shot at Al 
Ajmy in Alexandria city.  
 
 



 عربي فيلم

 

 HASALLENA ELROAB  " حصلنا الرعب": الفيلم عنوان

 الملخص 

برحلة لمنطقة العجمي في محافظة األسكندرية  اثنان من طالب كلية الطبيقوم 

لمشاريع ويظنان أنها رحلة عادية، حيث إن الهدف من تلك الرحلة استكمال بعض ا

ا تقلب حياتهما رأسا على ولكن سرعان ما تسلك األمور طريق. ية والدراساتلمالع

يستذكران مجمة خاصة تتعلق بج طالبانجميع مشاكل ال. عقب بشكل مثير وغريب

يحاول الصديقان ف ،مه من االنتقامثم تبدا الجمجعليها حيث تم شرائها بمبلغ زهيد 

 . الوصول لمخرج من دوامة الكوارث التي وقعا فيها

 

 الملخص القصير 

 ةسكندرياال ييسافران لمنطقه العجمى ف ،ل اثنان من طالب كليه الطبحوالفيلم يدور 

مه من االنتقام ثم تبدا الجمج ،شراءها بمبلغ زهيد حيث تمويستذكران على جمجمه 

 .يحاول الصديقان الوصول لمخرج من دوامة الكوارث التي وقعا فيهاو

 

 بطولة: 

 ، محمد شرفسارة سالمة ،حمد الجارحىأ

 إخراج:  
 بدالمعطيطارق ع

 النوع: 

 رعب/ كوميدي

 الوقت: 

 دقائق 109

 تصنيف الفيلم: 
PG 

 سنة العرض واإلنتاج:  
 4102 يناير

 إعالن الفيلم: 
https://www.youtube.com/watch?v=6mrbf7-Twhk 

 آراء مركز حوار: 

 

هو ثاني فيلم للمخرج و( حصلنا الرعب)فيلم مزيج من احداث الرعب والكوميديا في 

 .تدور أحداثه في منطقة العجمي بمدينة االسكندريةوطى طارق عبد المع


