
 

 

 

 فقط عىل نتفليكس 

 من  
ً
 انطالقا

ً
 نوفمبر   ٥ما وراء الطبيعة متوفر عالميا

 

 

ي  لمسلسل ما وراء الطبيعة
 نتفليكس تكشف عن اإلعالن التشويق 

ي 
 هنا رابط اإلعالن التشويق 

 )*برجاء التحميل وعدم نشر الرابط(   

، رزان جّمال و آية سماحة  بطولة:  ن  أحمد أمي 
 

 : اف إبداعي  عمرو سالمة  رؤية وإشر

 عمرو سالمة وماجد األنصاري إخراج: 

ي المنتج التنفيذي: 
 عمرو سالمة ومحمد حفظن

https://vandam.netflix.com/shares/becb6c1d56684a52af0ff0c2680add97?assets=24465193


 

ي األول  لمسلسل "ما وراء 
، عن اإلعالن التشويق  فيهي ي مجال تقديم خدمة البث الب 

ا فن كة الّرائدة عالميًّ كشفت نتفليكس، الشر

حاة من سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة"  الطبيعة" ، وهو أول أعمال نتفليكس األصلية العربية من الدراما المرصية المستو 

  .للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق

ي هذا العمر سلسلة 
ي األربعينّيات من عمره، وهو يواجه فن

( فن ن ي الدكتور "رفعت إسماعيل" )أحمد أمي 
ويظِهر االعالن التشويق 

ي العديد من الشخصيات ال
ي مغامراته و  من األحداث الخارقة للطبيعة. و يقدم اإلعالن التشويق 

ي تشارك رفعت إسماعيل فن
ت 

از )ريم عبد القادر(.  ي )رزان جّمال(، هويدا )أية سماحة( و شب   منها: ماجر

ين   ٥كما كشفت نتفليكس عن موعد عرض الموسم األول من مسلسل "ماوراء الطبيعة"، وذلك يوم الخميس   نوفمبر / تشر

ي  
 إىل  ٢٠٢٠الثانن

ً
جما ي    ٣٢أكبر من  ، حيث سيعرض المسلسل مب 

العالم. كما سيتم توفب  الدبلجة إىل    ١٩٠لغة فن دولة حول 

ها. وسيكون مسلسل "ماوراء الطبيعة"   ٩أكبر من   كية واأللمانية وغب  ية، اإلسبانية، الفرنسية، الب  ن لغات من بينها اللغة اإلنجلب 

ي باللغة العربية لضعاف البرص وال
، والوصف النصي باللغة العربية   أول مسلسل أصىلي مرصي متوفر بالوصف الصون  ن مكفوفي 

 لضعاف السمع. 

ي يمر بها د. رفعت إسماعيل، طبيب أمراض الدم، العنيد المتهكم  
وتستعرض أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة رحلة الشك الت 

ي آمن بها طوال  
التشكيك بقناعاته العلمية الت   عىل عقب بعد 

ً
ن ينقلب عالمه رأسا إذ تبدأ القّصة عام  والمغامر، حي  حياته. 

للطبيعة.   ١٩٦٩ الخارقة  األحداث  من  لسلسلة  التعرض  ي 
فن ويبدأ  عمره،  من  األربعينّيات  إسماعيل"  "رفعت  يدخل  ن  حي 

ي زميلته السابقة خالل الجامعة، حيث يحاوالن إنقاذ أحبائهم من   ي عالم "ما وراء الطبيعة" ماجر
وتصحب رفعت إسماعيل فن

 يط بهم.  الخطر الهائل الذي يح

ي وعمرو سالمة والذي سيكون المخرج والمنتج التنفيذي، وقد تم تصوير  
 من محمد حفظن

ً
ي من إنتاج كال

العمل الدرامي التشويق 

 تستمتع به الجماهب  حول العالم 
ً
 أصليا

ً
ام نتفليكس لصناعة محتوى مرصيا ن ي مرص ليعكس الب 

  .المسلسل فن

 

، رزان جّمال و آية سماحبطولة ن  ة  : أحمد أمي 

اف إبداعي   : عمرو سالمة  رؤية وإشر

 : عمرو سالمة وماجد األنصاريإخراج

ي المنتج التنفيذي 
 : عمرو سالمة و محمد حفظن

يف    منتج منفذ مشارك:  ة شر  هند رضوان و أمب 

: عمرو سالمة   كتابة:   فريق الكتابة: محمود عزت و دينا ماهر وعمر خالد -الكاتب الرئيسي

  يأحمد بشار  مدير التصوير:  

 عىلي حسام عىلي   مصمم اإلنتاج:  



 

 : دينا نديم  مصممة المالبس

ات يمصمم المعارك ومنسق دوبلب  ن  : آندرو ماكبن

ي و إسالم اليكس مكياج ومؤثرات خاصة
 : دنيا صدف 

 : أحمد حافظ وأحمد يشيمونتاج

اف عام عىلي الجرافيكس  : تامر مرتصن  إشر

كة  أعمال الجرافيكس والمونتاج والتلوين:   AROMAشر

 : ي
 خالد الكمار موسيق 

 

 حول نتفليكس 

، إذ يستمتع  فيهي ي مجال تقديم خدمة البث الب 
ا فن كة الّرائدة عالميًّ عد نتفليكس الشر

ُ
ي أكبر من  193ت

دولة   190مليون عضو فن

بعضوية مدفوعة لمتابعة المسلسالت واألفالم الوثائقية واألفالم الروائية بمختلف التصنيفات الفنية واللغات، كما يستطيع  

التمتع  األعضاء ُمتابعة كل ما يرغبو  نت، وُيمكنهم  ي أي مكان، وعىل أية شاشة متصلة باإلنب 
ي أي وقت، وفن

ي مشاهدته فن
ن فن

امات.  ن  أخرى، وكل ذلك بدون إعالنات أو الب 
ً
ا ثم معاودة المشاهدة مرة

ً
 بالمشاهدة وإيقافها مؤقت

 :  agencies@netflix.com-mena-netflixللتواصل اإلعالمي

mailto:netflix-mena-agencies@netflix.com

