
  
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  موعد يف وليليموعد يف وليلي  الفيلمالفيلم
   د د1313:: المدة  المدة --    20052005: : السنةالسنة  

    إخراج

  
 عز العرب العلوي المحارزي    

  سايس ميديت لإلنتاج     إنتاج 
 عز العرب العلوي المحارزي و ستيف كوفيون    سيناريو 
 حسن بنعبو    تصوير 

  عز العرب العلوي المحارزي    اج تمون
  توفيق مكراز    صوت

  برطيععلياء ركاب، بنعيسى الجيراري، رحال    تشخيص
  

 
   : :ملخصملخص

  
في انتظار وصول المخرج و فريق عمله، يقوم في انتظار وصول المخرج و فريق عمله، يقوم 

  ..الممثل بمحاولة اغتصاب الممثلةالممثل بمحاولة اغتصاب الممثلة
  .. سيناريو غير متوقع لفيلم يعلم الجميع مالبساته سيناريو غير متوقع لفيلم يعلم الجميع مالبساته

 
  

 



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  هنار آحلهنار آحل  الفيلمالفيلم
   د د1177:: المدة  المدة --    20020066: : السنةالسنة  

    إخراج

  
 علي الطاهري    

  المدينة في احتفال    إنتاج 
 هشام العسري    سيناريو 
 فاضل شويكة    تصوير 

  نجود جداد    اج تمون
  عادل بلبشير    صوت

  شفيق بيسبيس، صالح الدين بنموسى    تشخيص
  

     : :ملخصملخص
العربي، الذي يالزمه سوء الحظ، يجد نفسه العربي، الذي يالزمه سوء الحظ، يجد نفسه 
مرغما على قضاء الرحلة بين مراكش و برشيد مرغما على قضاء الرحلة بين مراكش و برشيد 

ي سيارة إسعاف خاصة بالمرضى العقليين، ي سيارة إسعاف خاصة بالمرضى العقليين، فف
  ..وهو األمر الذي لم يكتشفه إال بعد فوات األوانوهو األمر الذي لم يكتشفه إال بعد فوات األوان

  
  

  
  



  

   
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

    البوةالبوة  الفيلمالفيلم
   د د0909:: المدة  المدة --    20020066: : السنةالسنة  

    إخراج

  
 مصطفى الزيراوي    

  تاج إنتاج    إنتاج 
 مصطفى الزيراوي    سيناريو 
 محمد بوكرين    تصوير 

  توفيق الشايك    اج تمون
  محمد تيمومس    صوت

السعدية أزكون، عائشة ماه ماه، نجاة الوافي، سعاد     تشخيص
  العلوي، عبد الخالق خلوق

  
  

   : :ملخصملخص
  شابة تلعب أدوار متعددة في الحياةشابة تلعب أدوار متعددة في الحياة

  
  

  



  
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  عيون القلبعيون القلب  الفيلمالفيلم
   د د2323:: المدة  المدة --    20020066: : السنةالسنة  

    إخراج

  
 محمد عهد سودة    

  ديوان فيلم    إنتاج 
 محمد عهد سودة    سيناريو 
 فرونسوا كوتالرسكي    تصوير 

  لطيفة نمير    اج تمون
  رياض بهلول    صوت

 محمد لمريني، محمد شوكة الفياللي، سميرة لصفر    تشخيص
  

  
   : :ملخصملخص

مريضان نزيالن بنفس الغرفة في المستشفى، مريضان نزيالن بنفس الغرفة في المستشفى، 
 يحكي للثاني، الذي ال يقدر على الحركة،  يحكي للثاني، الذي ال يقدر على الحركة، ااأحدهمأحدهم

  ...... من نافذة الغرفة من نافذة الغرفة""بقلبهبقلبه""يشاهد يشاهد ما ما 

  
 

  
  



  
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  احلب االلكرتونياحلب االلكرتوني  الفيلمالفيلم
   د د1010:: المدة  المدة --    20020066: : السنةالسنة  

    إخراج

  
 نبيل الرامي    

  أوزون ستوديو    إنتاج 
 حسن رشدي    سيناريو 
 فاضل شويكة    تصوير 

  نبيل الرامي    اج تمون
  توفيق مكراز    صوت 
  أشكور، ياسمينة الطاوسي، بثينة الشرجيزكريا     تشخيص

  

   : :ملخصملخص
شاب يقع في غرام فتاة تقطن في نفس حيه، شاب يقع في غرام فتاة تقطن في نفس حيه، 
ولتخطي مشكلة الخجل الذي يعاني منه، فإنه ولتخطي مشكلة الخجل الذي يعاني منه، فإنه 
يربط االتصال بشخص ثالث عبر االنترنيت يربط االتصال بشخص ثالث عبر االنترنيت 

  ......لمساعدته على نيل غرام حبيبتهلمساعدته على نيل غرام حبيبته

  
 

  



  
  

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  صرخةصرخةآخر آخر   الفيلمالفيلم

   د د2020::مدة مدة  ال ال--    20020066: : السنةالسنة  
    إخراج

  
 حميد باسكيط    

  موروكو موفي كروب    إنتاج 
 حميد باسكيط    سيناريو 
 فاضل شويكة    تصوير 

  كريم العذراوي    اج تمون
  توفيق مكراز    صوت

محمد أمالكي، سعيدة باعدي، سعد اهللا عبد المجيد، زكرياء     تشخيص
 عاطفي

  

   : :ملخصملخص
قة غير قة غير بعد أن يكتشف أن والدته تربطها عالبعد أن يكتشف أن والدته تربطها عال

طفل طفل الالشرعية مع جاره وبعد وفاة والده، يحاول شرعية مع جاره وبعد وفاة والده، يحاول 
  ......وضع حد لمعاناته، فيقرر االنتحاروضع حد لمعاناته، فيقرر االنتحار

  
  

  
 



  
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  قابيل وهابيلقابيل وهابيل  الفيلمالفيلم
   د د1313:: المدة  المدة --    20020066: : السنةالسنة  

  إخراج

    
  يونس الركاب  هشام إشعاب  

  س بلوس.س  إنتاج
  يونس الركاب، هشام إشعاب  سيناريو
  طفى مرجانمص  تصوير
  يونس الركاب  مونتاج
  محمد تيمومس  صوت

  هشام إشعاب، جواد الخودي، جالل بوفطايم، المهدي فالن  تشخيص
 
  

   : :ملخصملخص
اإلنسان، هذا اإلنسان، هذا حياة حياة ال تنتهي الحرب من تدمير ال تنتهي الحرب من تدمير 

ماحصل لألخوين حمزة وسامي، فاألول التحق ماحصل لألخوين حمزة وسامي، فاألول التحق 
بالجيش األمريكي والثاني بالمجاهدين، إنها قصة بالجيش األمريكي والثاني بالمجاهدين، إنها قصة 

  ..ساةساةتبعات هذه المأتبعات هذه المأ

  
  



  
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  شـوفينشـوفين  الفيلمالفيلم
   د د0909:: المدة  المدة --    20020077: : السنةالسنة  

    إخراج

  
 عمر مولدويرة   

  شمس فيلم إنتاج   إنتاج 
 عمر مولدويرة    سيناريو
 جيروم ألميراس    تصوير
 ميشال كلوشندلير    مونتاج
  ديميتري أولي    صوت

  محمد خويي، السعدية الديب  تشخيص 
  
  

   : :ملخصملخص
يتجول سعيد في شوارع الدار البيضاء، عند يتجول سعيد في شوارع الدار البيضاء، عند 

تائهة مثله تائهة مثله . . غروب الشمس يلتقي بليلىغروب الشمس يلتقي بليلى
يصحبها إلى بيتها حيث تحكي له قصة يصحبها إلى بيتها حيث تحكي له قصة 
زواجها الفاشل فيتأثر لحكايتها و يشده زواجها الفاشل فيتأثر لحكايتها و يشده 

  ......جمالهاجمالها
  

  



  
    الورقةالتقنيةالورقةالتقنية

  يوم ليس آباقي األياميوم ليس آباقي األيام  الفيلمالفيلم
   د د1010:: المدة  المدة --    20020066: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 جمال عامري 

  أميراس لإلنتاج و الخدمات إنتاج 
  جمال عامري  سيناريو
 عبد اهللا زهير  تصوير 
 ليكوتي  مونتاج
 محمد تيمومس  صوت 

 محمد مجد  تشخيص 
  
  

   : :ملخصملخص
سؤال طرحته على نفسي، إلى متى سنظل سؤال طرحته على نفسي، إلى متى سنظل 
نشجع ونحتمل هذا التطور التكنولوجي وهل نشجع ونحتمل هذا التطور التكنولوجي وهل 

  ..نحن في حاجة حقيقية ألن نغزى من طرفنحن في حاجة حقيقية ألن نغزى من طرف

  
  

 



  
  

    الورقة التقنيةالورقة التقنية
  حذفحذف+ + شيفت شيفت   الفيلمالفيلم

   د د1166:: المدة  المدة --    20020077: : السنةالسنة  
  إخراج

  
 جيهان البحار 

  المركز السينمائي المغربي إنتاج 
  جيهان البحار  سيناريو
  رقاويمحمد عبد الكريم الد  تصوير 
 جيهان البحار  مونتاج
 أحمد أوباها  صوت 

عبد الكبير هالل، عبد اهللا شكيري، عبد المالك أخمـيس، عبـد              تشخيص 
 . اإلاله زيراط، عزيز حطاب، حنان إبراهيمي

  
  

   : :ملخصملخص
كاتبة سيناريو تبدع شخصيات وأحداث كاتبة سيناريو تبدع شخصيات وأحداث 
قصتها، لكنها تضطر إلى إعادة عملها كلما قصتها، لكنها تضطر إلى إعادة عملها كلما 

  ......ةة صعوبة في إكمال القص صعوبة في إكمال القصوجدتوجدت

   



    
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  مـانكانمـانكان  الفيلمالفيلم
   د د1414  :: المدة  المدة --    20020077: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 بوسلهام الضعيف 

  المركز السينمائي المغربي إنتاج 
  بوسلهام الضعيف  سيناريو
  محمد عبد الكريم الدرقاوي  تصوير 
 شيماء لعليوي، حفيظ بن طالب  مونتاج
 رياض بهلول  صوت 

 سحلي، هدى العوفير، لطيفة أحرار، محمد بنسليمانهند ال  تشخيص 
  

   : :ملخصملخص
ذات ذات . . موظف يقضي أيامه الرتيبة أمام التلفزةموظف يقضي أيامه الرتيبة أمام التلفزة

في واجهة محل لبيع في واجهة محل لبيع ) ) مانكانمانكان((يوم يشاهد يوم يشاهد 
كل شيء من حوله، كل شيء من حوله،   ىىيتغير معنيتغير معنفف. . األزياءاألزياء

يصر على شراء مالبس المانكان كطريقة يصر على شراء مالبس المانكان كطريقة وو
  ..للتقرب منهللتقرب منه

  
  
  

 
  
 



  
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  )) دراهم دراهم55((ا دريال ا دريال ميمي  الفيلمالفيلم
   د د1818  :: المدة  المدة --    20020077: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 فؤاد السويبة 

  مفتاح فيلم، فؤاد السويبة إنتاج 
  فؤاد السويبة  سيناريو
 يوسف لعليوي  تصوير 
 لطيفة نمير  مونتاج
 محمد تيمومس  صوت 

 ياسين أحجام، بنعيسى الجيراري، محمد الشوبي، نجية الواعر  تشخيص 
  
 

   : :ملخصملخص
في عز حرب لبنان، شاب مثقف يجد مالذه في عز حرب لبنان، شاب مثقف يجد مالذه 
في موسيقى مارسيل خليفة وأشعار محمود في موسيقى مارسيل خليفة وأشعار محمود 
درويش، بعد ربع قرن، العالم يتغير والحرب درويش، بعد ربع قرن، العالم يتغير والحرب 
العربية اإلسرائيلية تستمر في جو من العربية اإلسرائيلية تستمر في جو من 

  ..الالمباالةالالمباالة

  



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  أمري ورزازاتأمري ورزازات  الفيلمالفيلم
   د د1122  :: المدة  المدة --    20020077: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 فؤاد شالة 
  دريمايكر إنتاج نتاج إ

 فؤاد شالة  سيناريو
 تييري ليبيكر، العرب سامي  تصوير
 تيريي باش  مونتاج

عبد اهللا العمراني، محمد المروازي، ادريس الروخ، عفاف   تشخيص 
  الشايب

  
  
 

   : :ملخصملخص
العربي، ماسح األحذية، يحاول إقناع مدير العربي، ماسح األحذية، يحاول إقناع مدير 
  كاستينغ حتى يمكنه من لعب دور في فيلمكاستينغ حتى يمكنه من لعب دور في فيلم

، فهل ، فهل يصور بمدينة ورزازاتيصور بمدينة ورزازاتعالمي كبير عالمي كبير 
  سيصل إلى مبتغاه و يحصل على الدور ؟سيصل إلى مبتغاه و يحصل على الدور ؟

  
 
  
  

   
  
 



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  وتستمر احلياةوتستمر احلياة  الفيلمالفيلم
   د د1122  :: المدة  المدة --    20020077: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 ليلى التريكي 

  تلسيم لإلنتاج إنتاج 
  ليلى التركي  سيناريو
 كرينكوطا بينزارو  تصوير 
 لى التريكيمحمد مروازي، لي  مونتاج
 محمد تيموس  صوت 

 محمد خويي، هدى ريحاني  تشخيص 
 
  

   : :ملخصملخص
ماذا لو كانت في يوم من األيام لذلك ماذا لو كانت في يوم من األيام لذلك 
الشخص الذي ينام في الشارع حياة الشخص الذي ينام في الشارع حياة 

  عادية شبيهة بحياتنا؟عادية شبيهة بحياتنا؟

  



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  آخر الشهرآخر الشهر  الفيلمالفيلم
   د د2233  :: المدة  المدة --    20020077: : السنةالسنة  

  إخراج

  
  محمد مفتكر 

  روافد لالتصاالت واإلنتاج إنتاج 
  محمد مفتكر  سيناريو
 كرنكوطا بنزارو  تصوير 
 ليلى دينار ومحمد مفتكر  مونتاج
 عفيفيمحمد   صوت 

 .فاطمة الزهراء بناصر، أحمد جعيدي، يوسف الجندي  تشخيص 
  
 

   : :ملخصملخص
إنها نهاية الشهر، امرأة ورجل يلتقيان إنها نهاية الشهر، امرأة ورجل يلتقيان 

  ......ليال في الشارعليال في الشارع
  

  



 
    الورقة التقنيةالورقة التقنية

  بــوطــوبــوطــو  الفيلمالفيلم
   د د1100  :: المدة  المدة --    20020077: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 إيمان اضوايو 

  فزاز لإلنتاج  إنتاج 
  عبد اهللا العلوي البلغيتي  سيناريو
 تييري لوبكر  تصوير 
 فاطمة بنبراهيم  مونتاج
 توفيق مكراز  صوت 

 . الروخ، رفيق بوبكر، نبيل متيوي، بشرى أهريشإدريس  تشخيص 
  
  

   : :ملخصملخص
ثالثة شبان من أعمار مختلفة، يعانون ثالثة شبان من أعمار مختلفة، يعانون 
من عذاب الفراغ والعطالة يتخذون من من عذاب الفراغ والعطالة يتخذون من 
عمود كهربائي مركزا لإللتقاء عمود كهربائي مركزا لإللتقاء 
واقتناص األفكار للخروج من واقتناص األفكار للخروج من 

  ....عطالتهمعطالتهم
  

  



 
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

 السرجمالسرجم  الفيلمالفيلم

   د د1133  :: المدة  المدة --    22000066: : السنةالسنة  
  إخراج

  
 كمال الدرقاوي    

  يأفالم مصطفى الدرقاو    إنتاج 
 كمال الدرقاوي    سيناريو 
 كمال الدرقاوي    تصوير 

 كمال الدرقاوي    اج تمون
  نوال عنصر    صوت

مصطفى يدين، بندر عاطفي، حنان إبراهيمي، عبد القادر     تشخيص
 لطفي، حرية الساقي

  
 

   : :ملخصملخص
معلم معلم ... ... مدير مدرسة غليظ لسبب وحيدمدير مدرسة غليظ لسبب وحيد

  !!  طموح تم اإلستغناء عنه بدون سببطموح تم اإلستغناء عنه بدون سبب
ذج أخذت منه صحته ذج أخذت منه صحته يعوضه شخص سايعوضه شخص سا
 وأخت صغرى عاشقة  وأخت صغرى عاشقة !!  النحيفة كل عقلهالنحيفة كل عقله

   !!  ......تالزم النافذةتالزم النافذة

 



 
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  للنساءللنساء... ... للرجالللرجال  الفيلمالفيلم
   د د0088  :: المدة  المدة --    22000066: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 حسن هموش    

  كريزاليد للتواصل    إنتاج 
 بوبكر فهمي    سيناريو 
 حسن بنعبو    تصوير 

  ، عالل رشيدمحمد عزوزي    اج تمون
  محمد سيمو    صوت

  .أمال األطرش، محمد صبحي، عمر عزوزي، وليد مزوار    تشخيص
  
 

   : :ملخصملخص
جمال، تاجر العطور، يستقبل في متجره جمال، تاجر العطور، يستقبل في متجره 
زبناء يتساءلون عن الجدوى من التفريق بين زبناء يتساءلون عن الجدوى من التفريق بين 
منتوجات للرجال وأخرى للنساء، مما يصيبه منتوجات للرجال وأخرى للنساء، مما يصيبه 
بهستيريا تدفعه إلى إخالل النظام الذي كان بهستيريا تدفعه إلى إخالل النظام الذي كان 

  ......متجرمتجريميز اليميز ال

  



 

   الورقة التقنيةالورقة التقنية

   سنـة سنـة3030  الفيلمالفيلم
   د د1414  :: المدة  المدة --    20052005: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 محمد شريف طريبق    

  دريمكير لالنتاج    إنتاج 
  محمد شريف طريبق    سيناريو 
 كرينكوطا بيزارو    تصوير 

  محمد الواسيني    اج تمون
  توفيق مكراز    صوت

 ل البرنوصيعفاف الشايب، سعيد باهي، دال    تشخيص
 
  

   : :ملخصملخص
يلتقيان كما العادة خالل فترة بعد الزوال، يلتقيان كما العادة خالل فترة بعد الزوال، 
يتحاشيان النظر في وجه بعضهما، ويبحثان يتحاشيان النظر في وجه بعضهما، ويبحثان 
عن أجوبة ألسئلتهما التي من شأنها أن تقرر عن أجوبة ألسئلتهما التي من شأنها أن تقرر 

  ..لقد أدركا الثالثين سنةلقد أدركا الثالثين سنة. . في المستقبل العالقةفي المستقبل العالقة

  
  

 
  

 
 



  
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  املـرحــوماملـرحــوم  الفيلمالفيلم
   د د0808  :: المدة  المدة --    20062006: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 رشيد الوالي    

  كالب إنتاج    إنتاج 
  إسماعيل السعيدي    سيناريو 
 فاضل شويكة    تصوير 

  نجود جداد    اج تمون
  عصام الخياط    صوت

نادية العلمي، أمل األطرش، عائشة ماه ماه، محمد بنبراهيم،     تشخيص
 .مفتاح الخير، عمر شنبوض.أزكريا عاطفي، 

  
 

   : :ملخصملخص
، أرملة وآراء ، أرملة وآراء أشخاصأشخاصاد، أسرة، عدة اد، أسرة، عدة يوم حديوم حد
  ..مختلفةمختلفة

  



  
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  الشمربة أالشمربة أ  الفيلمالفيلم
   د د1515  :: المدة  المدة --    20062006: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 رشيد الشيخ    

  قصبة فيلم    إنتاج 
  يعبد الحكيم المنصور    سيناريو 
 يان بلوميرس    تصوير 

  كريستيان فيشر    اج تمون
 محمد سيمو    صوت

 مكري، إدريس الروخ، نفيسة بنشحيدة، فرح لعوان، يونس    تشخيص
 عمر شنبوض

  
 

   : :ملخصملخص
بعد السماح للسجناء بااللتقاء بزوجاتهم بعد السماح للسجناء بااللتقاء بزوجاتهم 
داخل السجن، تقرر إدارة السجن تخصيص داخل السجن، تقرر إدارة السجن تخصيص 

  ..زنزانة لهذه الزياراتزنزانة لهذه الزيارات
عمر، أول سجين سياسي في البلد، يسمح له عمر، أول سجين سياسي في البلد، يسمح له 

 يقضي مع  يقضي مع  قبل الموعد قبل الموعدباستقبال زوجتهباستقبال زوجته
 ليلة مخيفة  ليلة مخيفة صديقه في الزنزانة مرادصديقه في الزنزانة مراد

  ..يسترجعان خاللها األسراريسترجعان خاللها األسرار



  
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  رحيلرحيل  الفيلمالفيلم
   د د0909  :: المدة  المدة --    20062006: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 نوفل براوي 

  روافد لإلنتاج واالتصال إنتاج 
  يوسف فاضل  سيناريو
 فاضل شويكة  تصوير 
 نجود جداد  مونتاج
 هشام أمدراس  صوت 

 ثرية العلوي  تشخيص 
 

   : :ملخصملخص
بعد حياة زوجية دامت عشر سنوات، تعيد بعد حياة زوجية دامت عشر سنوات، تعيد 
الزوجة شريط حياتها المشتركة من البداية الزوجة شريط حياتها المشتركة من البداية 

  ..لتتخذ قرارالتتخذ قرارا
  

 
 

  
 



  
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  قطرة قطرةقطرة قطرة  الفيلمالفيلم
   د د0606  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 رشيد زكي 

  ون ميديايكونيكس إنتاج 
 رشيد زكي  سيناريو
 فاضل شويكة  تصوير 
 ن أسيفغزال  مونتاج
 محمد تيمومس ومحمد عفيفي  صوت 

هدى صدقي، بدر الدين مضمون، جمال الدين مضمون،   تشخيص 
 سارة ملوك
 

   : :ملخصملخص
أول يوم لهدى بالدار البيضاء وأول درس أول يوم لهدى بالدار البيضاء وأول درس 
لها، تلتقي بطفالن بإحدى منعرج الطرق لها، تلتقي بطفالن بإحدى منعرج الطرق 
بالمدينة العتيقة، تبدأ القصة بخمسة دراهم بالمدينة العتيقة، تبدأ القصة بخمسة دراهم 

قنينة ماء قنينة ماء ترسلهما هدى القتناء ترسلهما هدى القتناء . . وقنينة ماءوقنينة ماء
  ..لكن الطفلين مزعجينلكن الطفلين مزعجين

  

  



    
  

   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  سـالم، مرآز االستقبالسـالم، مرآز االستقبال  الفيلمالفيلم
   د د1414  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 يوسف بريطل 

  المركز السينمائي المغربي إنتاج 
  يوسف بريطل  سيناريو
 يوسف لعليوي  تصوير 
 جميل قاسم  مونتاج
 أحمد أوباها  صوت 

د بلفقيه، أمال عيوش، سعيد باي، عزيز حطاب، يوسف محم  تشخيص 
 الجندي

  
  

   : :ملخصملخص
يعيش بالبادية يعيش بالبادية . . سالم شاب في مقتبل العمرسالم شاب في مقتبل العمر

بعد إصابته بمرض يلتحق بعد إصابته بمرض يلتحق . . مقر والدتهمقر والدته
في إحدى في إحدى بالمدينة إلجراء فحوص باألشعة بالمدينة إلجراء فحوص باألشعة 

سفر في المجهول، سفر في المجهول، " " الدولةالدولة""مستشفيات مستشفيات 
  ... ...  غير متوقعة غير متوقعةأحاثأحاثوو
  

  



    
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  شعرك األسود إحسانشعرك األسود إحسان  فيلمفيلمالال
   د د1414  :: المدة  المدة --    20052005: : السنةالسنة  

  إخراج

  
   طاال حديد
 إنتاج  باوال أردي/طاال حديد
 سيناريو   طاال حديد

 تصوير   نيلس كيناستون
 مونتاج   طاال حديد

 صوت  ماتيو سيكال
 تشخيص   نعيمة بوزيد، أحمد خريبش، عقبة ريان، مصطفى بنعمر

 
  

   : :ملخصملخص
 أن عاش طويال بأوربا، يعود إلى مسقط  أن عاش طويال بأوربا، يعود إلى مسقط بعدبعد

رأسه شمال إفريقيا حيث يتذكر طفولته رأسه شمال إفريقيا حيث يتذكر طفولته 
  ..ووالدته التي فقدها منذ صغر سنهووالدته التي فقدها منذ صغر سنه

 



  
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  غمــزةغمــزة  الفيلمالفيلم
   د د0909  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 إدريس اإلدريسي 

  4طقوس  إنتاج 
  إدريس اإلدريسي  سيناريو
 يوسف لعليوي  تصوير 

 لطيفة نمير  ونتاجم
 محمد تيمومس  صوت 

، لبنى فاسكي، وسيلة صبحي، ونياجميلة اله، بدريالحفيظ   تشخيص 
 .جهاد بوزيد

  
  

   : :ملخصملخص
لدى مغادرته بيته ال يصادف سعيد في لدى مغادرته بيته ال يصادف سعيد في 
طريقه سوى النساء؛ حارسة العمارة، طريقه سوى النساء؛ حارسة العمارة، 
البائعة، سائقة الطاكسي وحتى في المقهى البائعة، سائقة الطاكسي وحتى في المقهى 

  ..اليوجد سوى النساءاليوجد سوى النساء
الوضع فيتنكر هو األخر الوضع فيتنكر هو األخر ينزعج سعيد من ينزعج سعيد من 

  في زي امرأةفي زي امرأة

 



  
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  املرأة الشابة واملعلماملرأة الشابة واملعلم  الفيلمالفيلم
   د د1818  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 محمد نظيف 

  هك تيك فيزيون إنتاج 
  محمد نظيف  سيناريو
 ألكس رييد  تصوير 
 نجود جداد  مونتاج
 نوري  صوت 

ط، محمد نظيف، زكريا عطيفيأسماء الحضرامي، عمر شنبو  تشخيص 
 
 

   : :ملخصملخص
  الدواوير خاللالدواوير خالللقاء بين معلم وصل إلى إحد لقاء بين معلم وصل إلى إحد 

وامرأة شابة جنت بعد فقدان وامرأة شابة جنت بعد فقدان , , السنة الدراسيةالسنة الدراسية
  زوجها إثر محاولته قطع المتوسط بسريةزوجها إثر محاولته قطع المتوسط بسرية

  للوصول إلى أوروباللوصول إلى أوروبا

 
 



  
   الورقة التقنيةالورقة التقنية

  هناية اللعبةهناية اللعبة  الفيلمالفيلم
   د د0707  :: المدة  المدة --    20072007: : السنةالسنة  

  إخراج

  
 عبد الواحد الموادين 

  حساني صوفت    إنتاج 
 عبد الواحد الموادين، قيس عبد الحق    سيناريو 
 مصطفى مرجان    تصوير 

  علي بابا    اج تمون
  أحمد أباها    صوت

  مصطفى سلمات    تشخيص
 
 

   : :ملخصملخص
ممثل محبط يهيئ لعرض مسرحي، يحلم أن ممثل محبط يهيئ لعرض مسرحي، يحلم أن 

لكن عندما يسدل الستار لكن عندما يسدل الستار . . الجمهور سيساندهالجمهور سيسانده
 الممثل معلقة والقاعة فارغة من  الممثل معلقة والقاعة فارغة من تظهر حثةتظهر حثة
  ..الجمهورالجمهور

  

 
 


