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الھیئات الدبلوماسیة بتعاون مع المركز السینمائي التظاھرات المنظمة بالمغرب من قبل -ج 
 المغربي

  
  

 مشاركة السینما المغربیة في المھرجانات السینمائیة  المنظمة بالخارج .2

 الئحة المھرجانات األجنبیة التي شارك فیھا الفیلم المغربي في المسابقة الرسمیة  .أ 
   التظاھرة البلد الدورة التاریخ األفالم المشاركة

  عایدة (ف ط)
  الخفي (ف ط)الصوت 

  جوق العمیین (ف ط)
  

14 - 31 
  ینایر 

المھرجان الدولي ألفالم الشرق   بلغاریا  8
  األوسط وشمال إفریقیا بصوفیا

1. 

مسافة میل بحدائي (ف 
  ط)
  

 –ینایر  30
  فبرایر 05

مھرجان األقصر للسینما العربیة   مصر  4
  واألروبیة

2. 

  امل (ف ق) 
  

05 – 13 
  فیرایر

الدولي للفیلم القصیر المھرجان   فرنسا  38
  بكلیرمون فیرون

3. 

فبرایر  05  حمى (ف ط)
– 05 

  مارس

الوالیات   26
المتحدة 

  األمریكیة

 .4  مھرجان الفیلم اإلفریقي ببورتالند

زینب زھرة أغمات (ف 
  ط)

  روك القصبة (ف ط) 
  

فبرایر  27
– 02 

  مارس

 .5  أسبوع السینما اإلفریقیة بأثینا  الیونان  5

  ماء ودم (ف ق) 
  

 .6  المھرجان اللبناني للسینما والتلفزیون  لبنان  1  مارس 03

  أمل (ف ق) 
  

10 – 25 
  مارس

مھرجان الفیلم القصیر "لیالي   فرنسا  9
  متوسطیة"

7. 

  جوع كلبك (ف ط)
  نداء ترانغ (ف ق)

طرف دیال الخبز 
  (وثائقي)

17 -23   
  مارس

 .8  مھرجان األقصر للسینما اإلفریقیة  مصر  5

دورات و أسابیع سینمائیة مھرجانات، المكان التاریخ   
ینایر 15 – 12  1  أسبوع السینما البرتغالیة الرباط 
مارس 9 – 8 أفالم قصیرة یابانیة  4عرض  الرباط   2 

 3 أسبوع الفیلم الھندي الرباط  غشت 7 –یولیوز  23
 4 أسبوع السینما اإلیفواریة الرباط  شتنبر 24 – 19
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   التظاھرة البلد الدورة التاریخ األفالم المشاركة
 نصف السماء (ف ط)

  
21 – 25 

  مارس
 .9  مھرجان مسقط السینمائي الدولي  سلطنة عمان  9

  دوا السولیما (ف ق)
  

21 – 26 
  مارس

مھرجان سوسة الدولي لفیلم الطفولة   تونس  11
  والشباب

10.

  أفراح صغیرة (ف ط)
  نداء ترانغ (ف ق)

  

07 – 11 
  أبریل

.11  مواسم السینما العربیة   فرنسا  2

  كاریان بولیود (ف ط)
  ق) دوار السولیما (ف

  بطاقة بریدیة (ف ق)
  

11 – 16 
  أبریل

.12  مھرجان الدولي ألفالم الشرق  سویسرا  11

  إطار اللیل (ف ط)
  األوراق المیتة (ف ط)

  

17 – 24 
  أبریل

المھرجان الدولي للسینما "نظرات   كندا  32
  من إفریقیا" بمونریال

13.

  أمل (ف ق) 
  

20 – 26 
  أبریل

لألفالم مھرجان اإلسماعیلیة الدولي   مصر  18
  التسجیلیة والقصیرة

14.

  لیلى، جزیرة المعدنوس
  

10 – 15 
  مایو

.15  مھرجان الفیلم اإلفریقي بھلسنكي  فنلندا  7

  امل (ف ق) 
  

 –ماي  19
  یونیو 12

الوالیات   40
المتحدة 

  األمریكیة

.16  المھرجان الدولي للفیلم بسیاتل

مسافة میل بحدائي (ف 
  ط)
  

 –مایو  26
  یونیو 01

كوریا   5
  الجنوبیة

مھرجان الفیلم العربي  بسیول و 
  بیزان

17.

طرف دیال الخبز 
  (وثائقي)

  

 –ماي  27
  یونیو 04

  اسبانیا  13
  المغرب

مھرجان السینما اإلفریقیة بطنجة 
  وطریفة

18.

  امل (ف ق) 
  

04 – 10 
  یونیو

المھرجان الدولي للفیلم القصیر   ألمانیا  10
  بأنكولسطاد

19.

مسافة میل بحدائي (ف 
 ط)
  

16 – 26 
  یونیو

.20  المھرجان الدولي للفیلم بدوربان  جنوب إفریقیا  37

  امل (ف ق) 
  

23 – 26 
  یونیو

.21  مھرجان الفیلم القصیر بباشوكا  المكسیك  10

  الس میموزا (ف ط)
  

23 – 30 
  یونیو

.22  المھرجان الدولي للفیلم بموسكو  روسیا  38
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   التظاھرة البلد الدورة التاریخ األفالم المشاركة
  دموع إبلیس (ف ط)

  
15 – 23 

  یولیوز
"الشاشات السوداء" مھرجان   الكامرون  20

  بیاوندي
23.

مسافة میل بحدائي (ف 
 ط)

  یوم العید (ف ق)
رجاء بنت المالح 

  (وثائقي)
  

22 – 27 
  یولیوز

.24  مھرجان وھران للفیلم العربي  الجزائر  9

  امل (ف ق) 
  

9 – 14 
  غشت

الوالیات   20
المتحدة 

  األمریكیة 

.25  برود إیسالند  المھرجان الدولي للفیلم

  امل (ف ق) 
  

 –غشت  24
  شتنبر 02

المھرجان الدولي للفیلم القصیر   البرازیل  26
  بصاو باولو

26.

  امل (ف ق) 
  

01 – 08 
  شتنبر

المھرجان الدولي للفیلم القصیر   المكسیك  11
  بمكسیكو

27.

  جوع كلبك (ف ط)
  امل (ف ق) 

  

01 – 12 
  شتنبر

المھرجان الدولي للسینما الالتینیة   األرجنتین  6
  العربیة ببوینس إیریس

28.

  أوركسترا منتصف اللیل 
 (ف ط)

  بلدي ھي بلدي (ف ط)
 ھمسات الزھرة (ف ق)

رجاء بنت المالح 
  (وثائقي)

  

21 – 27 
  شتنبر

مھرجان االسكندریة السینمائي لدول   مصر  32
  البحر األبیض المتوسط

29.

مسافة میل بحدائي (ف 
  ط)
  

22 – 28 
  شتنبر

الوالیات   8
المتحدة 

  األمریكیة

.30  بلوس أنجلیسمھرجان فیلم داوتون 

مسافة میل بحدائي (ف 
  ط)
  

25 – 28 
  شتنبر

.31  مھرجان العراق السینمائي الدولي  العراق  1

  أفراح صغیرة ف ط)
  آیة والبحر (ف ق)

  

04 – 09 
  أكتوبر

.32  مھرجان مالمو للسینما العربیة  السوید  6

  میلودیا المورفین (ف ط)
  

06 – 12 
  أكتوبر

.33  المتوسطيمھرجان عنابة للفیلم   الجزائر  2
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   التظاھرة البلد الدورة التاریخ األفالم المشاركة
  كولو باع (ف ق)

  
21 – 29  

  أكتوبر
مھرجان السینما المتوسطیة   فرنسا  38

  بمونبولییھ
34.

  دوار السولیما (ف ق)
  

23 – 28 
  أكتوبر

اإلمارات   4
العربیة 
  المتحدة

مھرجان الشارقة السینمائي الدولي 
  للطفل

35.

مسافة میل بحدائي (ف 
  ط)

  جوع كلبك (ف ط)
  

أكتوبر  28
  نونبر 05 –

.36  أیام قرطاج السینمائیة  تونس  27

 رجال من طین (ف ط)
 جوق العمیین (ف ط)

  فداء (ف ط)
  ھمسات الزھرة (ف ق)

  آیة والبحر (ف ق)
  

05 – 13 
  نونبر

مھرجان السینما اإلفریقیة   فرنسا  16
  ببوزونسون "أضواء إفریقیا"

37.

 أفراح صغیرة (ف ط)
  في مكان آخر (ف ق)

  

04 – 12 
  نونبر

 مھرجان مید فیلم بروما  إیطالیا  22
  

38.

  آیة والبحر (ف ق)
  

10 – 17 
  نونبر

.39  مھرجان السینما اإلفریقیة ببالد أبط  فرنسا  14

  امل (ف ق) 
  

14 – 20 
  نونبر

المھرجان الدولي للفیلم القصیر   ألمانیا  32
  ببرلین

40.

  الس میموزا (ف ط)
  

15 – 24 
  نونبر

.41  مھرجان القاھرة السینمائي الدولي  مصر  38

  لیلى، جزیرة المعدنوس 
  (ف ط)

  

21 – 30 
  نونبر

المھرجان الدولي للفیلم المستقل ببنوم   كمبودیا  10
  بنھ

42.

  لیلى، جزیرة المعدنوس 
  (ف ط)

  
  

 –نونبر  28
  دجنبر 03

.43  جوائز السینما الفرنكوفونیة ببیروت  لبنان  4

رجاء بنت المالح 
  (وثائقي)

  

06 – 10 
  دجنبر

.44  ألفالم حقوق اإلنسانمھرجان كرامة   األردن  7

  عرق الشتا (ف ط)
  خلف الجدران (ف ق)

  

07 – 14 
  دجنبر

اإلمارات   13
العربیة 
  المتحدة

.45  مھرجان دبي السینمائي الدولي
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 الئحة المھرجانات األجنبیة التي شارك فیھا الفیلم المغربي خارج المسابقة الرسمیة  .ب 
  

   التظاھرة البلد الدورة التاریخ األفالم المشاركة
  جوق العمیین (ف ط)

  
مھرجان السینما المغاربیة بعید   فرنسا  19  ینایر 31 - 15

  قریب
1.   

  10 – 03  طرف دیال الخبز (وثائقي)
  فیرایر

تظاھرة "لمسات أولى" سینما   تونس  1
  شباب المتوسط بتونس

2. 

  جوع كلبك (ف ط)
  (فقرة بانوراما)

 .3  الدوليمھرجان برلین السینمائي   ألمانیا  66  فبرایر 15 – 05

  الوتر الخامس (ف ط)
  الدار الكبیرة (ف ط)

دورة السینما الفرنكوفونیة   الدانمارك  1  مارس 01
  بكوبنھاكن

4. 

 .5  مھرجان الفرنكوفونیة بأوسلو  النرویج  1  مارس 30 – 04  إطار اللیل (ف ط)

حفلة الفرنكوفونیة بكوامبرا و   البرتغال  1  مارس 11 – 05  وداعا كارمن (ف ط)
  فارو

6. 

األبواب المغلقة (ف  خلف
  ط)

 .7  أسیوع فیلم المرأة بعمان  األردن  4  مارس 12 – 8

  جوق العمیین (ف ط)
  

مھرجان السینما الفرنكوفونیة   إیطالیا  7  مارس 16 – 08
  بروما (فرانكو فیلم)

8. 

  روك القصبة (ف ط)
  

 .9  یوم الفرنكوفونیة بكولومبیا  كولومبیا  1  مارس 08

.10  مھرجان الفرنكوفونیة بالدوحة  قطر  16  مارس 14 – 12  الدار الكبیرة (ف ط)

.11  مھرجان الفیلم  الفرنكوفوني بفیینا  النامسا  1  مارس 21 – 13  رھان (ف ط)

  أشالء (وثائقي)
  زینب، زھرة أغمات (ف ط)

مھرجان الفیلم  الفرنكوفوني   مالي  1  مارس 27 – 21
  بباماكو

12.

الفرنكوفوني مھرجان الفیلم    النیجر  1  مارس  براق (ف ط)
  بنیامي

13.

مھرجان الفیلم  الفرنكوفوني   صربیا  1  مارس  وداعا كارمن (ف ط)
  ببلغراد

14.
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   التظاھرة البلد الدورة التاریخ األفالم المشاركة
جمھوریة   1  مارس  سلیمان

  الدومینیكان
مھرجان الفرنكوفونیة بسان 

  دومینكي
15.

.16  مھرجان الفرنكوفونیة بالصین  الصین  21  مارس  الوشاح األحمر

  روك القصبة (ف ط)
  

جنوب   7  مارس 24 – 12
  إفریقیا

.17  مھرجان الفرنكوفونیة ببریتوریا

عرض مجموعة من األفالم   مصر  1  مارس 19 – 16  علي زاوا (ف ط)
العربیة واألجنبیة بالمحافظات 

  المصریة

18.

  الوتر الخامس (ف ط)
  

.19  أسبوع الفرنكوفونیة ببرازیلینا  البرازیل  19  مارس 23 – 16

.20  الفرنكوفونیة بسنتایاغوأسبوع   الشیلي  14  مارس 24 – 17  براق (ف ط)

  روك القصبة (ف ط)
  

مھرجان سینما المرأة العربیة   السوید  1  مارس 20 – 18
  بھیلسنبورغ و مالمو 

21.

.22  أسبوع الفرنكوفونیة برام هللا  فلسطین  1  مارس 28  خویا (ف ط)

  حمى (ف ط)
  فین ماشي یا موشي؟ (ف ط)

.23  ببرلینمھرجان الفیلم العربي   ألمانیا  7  أبریل 13 – 06

  جوق العمیین (ف ط)
  

  أثینا 13- 7
14 - 20  

  تیسالونیك

مھرجان الفیلم الفرنكوفوني بأثینا   الیونان  17
  وتیسالونیك

24.

  الصوت الخفي (ف ط )
  رجاء بنت المالح (وثائقي )

  حیاة قصیر (ف ق)

 01 –أبریل  27
  ماي

المھرجان اإلیطالي المغربي   إیطالیا  4
  بطریفیس

25.

  ماء ودم (ف ق) 
  

 03 –أبریل  27
  ماي

اإلمارات   26
العربیة 
  المتحدة

.26  مھرجان أبوظبي الدولي للكتاب

األسبوع اإلفریقي بمقر الیونیسكو   فرنسا  1  مایو 27 – 23  حیة (ف ق)
  بباریس 

27.

  مسافة میل بحدائي (ف ط)
  

.28  مھرجان الفیلم العربي بعمان  األردن  6  یولیوز 25 – 17
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   التظاھرة البلد الدورة التاریخ األفالم المشاركة
مھرجان السینما العربیة بصاو   البرازیل  11  غشت 28 – 10  رجال من طین (ف ط)

  باولو
29.

  وداعا كارمن (ف ط)
  جوق العمیین (ف ط)

.30  مھرجان السینما اإلفریقیة بلوزان   سویسرا  11  غشت 18 – 11

  جوع كلبك (ف ط)
  البحر من ورائكم (ف ط)

  

.31  لقاءات بجایة السینمائیة  الجزائر  14  شتنبر 09 – 03

  مسافة میل بحدائي (ف ط)
  دموع إبلیس (ف ط)

  

مھرجان "أفالم الجنوب"   بلجیكا  5  شتنبر 24 – 21
  ببروكسیل

32.

المھرجان الدولي للفیلم العربي   تونس  2  شتنبر 30 – 24  الوشاح األحمر (ف ط)
  بقابس

33.

  تكریم السینما المغربیة
  الزیرو (ف ط)

  ھم الكالب (ف ط)
  عایدة (ف ط)

  جوق العمیین (ف ط)
  (وثائقي)رجاء بنت المالح 

  

.34  مھرجان مالمو للسینما العربیة  السوید  6  أكتوبر 09 – 04

 تكریم السینما المغربیة
  مسافة میل بحدائي (ف ط)

الدارالبیضاء، المالئكة ال 
  تحلق (ف ط)
  عاشقة الریف
  العیون الجافة

  رجال من طین 
  البحر من ورائكم

  جوع كلبك (ف ط)
  طرف دیال الخبز (وثائقي)

  (وثائقي) ناسجات األحالم
  رجاء بنت المالح (وثائقي)

  امل (ف ق) 
  

  ت (ف ق) –مشروع 
  ھمسات الزھرة (ف ق)

  

.35  مھرجان الفیلم العربي بفامك  فرنسا  27  أكتوبر 16 – 05

  آیة والبحر (ف ق)
  بانوراما

21 – 29  
  أكتوبر

مھرجان السینما المتوسطیة   فرنسا  38
  بمونبولییھ

36.
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   التظاھرة البلد الدورة التاریخ األفالم المشاركة
 06 –أكتوبر  28  المتمردة (ف ط)

  نونبر
المھرجان الفیلم الدولي   كندا  11

"سینیفرانكو"   الفرانكفوني
  بطورنطو

37.

مھرجان الفیلم اإلفریقي بغالسكو   اسكتالندا  11    نداء ترانغ (ف ق)
  وإیدینبرغ

38.

  قسم أفالم من إفریقیا
  دموع إبلیس (ف ط)
  جوع كلبك (ف ط)

  

المھرجان الدولي للفیلم   ألمانیا  33  نونبر 09 – 02
  الفرنكفوني بطوبینجن شتوتكارت

39.

 آفاق السینما العربیة
  أفراح صغیرة (ف ط)

  

.40  مھرجان القاھرة السینمائي الدولي  مصر  38  نونبر 24 – 15

  المتمردة (ف ط)
  البحر من ورائكم (ف ط)

  امل (ف ق) 
  

 4  -نونبر  30
  دجنبر

اللقاءات الدولیة للسینماءات   فرنسا  4
  العربیة بمرسیلیا

41.

  أوركسترا منتصف اللیل 
  (ف ط) 

مھرجان الفیلم المتوسطي   بلجیكا  16  دجنبر 09 – 02
  ببروكسیل

42.
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ج .أسابیع السینما المغربیة المنظمة  بالخارج من قبل السفارات المغربیة والجمعیات 
 المغربیة بتعاون مع المركز السینمائي المغربي

 
   التظاھرة البلد الدورة التاریخ األفالم المشاركة

  بولونیا  1  مارس 29  الوشاح األحمر (ف ط)
األنشطة الثقافیة لسفارة 

  المملكة المغربیة بفارسوفیا
1. 

البحث عن أوالد مومن 
  (وثائقي)

  األندلس الجدیدة (وثائقي)
 

  مصائر متناقضة (وثائقي)
تنغیر القدس : أصداء المالح 

  (وثائقي)
  أوركسترا منتصف اللیل 

  (ف ط) 
  عایدة (ف ط)

  فین غادي یا موشي ؟(ف ط)
  وداعا أمھات (ف ط)

8 – 12 
أسبوع الفیلم حول الیھود   ألمانیا  1  ماي

  المغاربة ببرلین

2. 

  براق (ف ط)
  األندلس، مونامور  (ف ط)

  وداعا كارمن (ف ط) 
  ماجد (ف ط)

  الجامع (ف ط)
  مالك (ف ط)

  الطرق إلى كابول (ف ط)
  مروكي في باریس (ف ط)

  الزیرو (ف ط)
  یاماكان (ف ط)كان 

25 – 31 
  مالي  1  ماي

األیام السینمائیة المغربیة 
  بباماكو

3. 

  یوم الفیلم المغربي بأوكرانیا  أوكرانیا  1  یونیو 20  روك القصبة (ف ط)
4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


