
 
 

 2018في أجندة التظاهرات السينمائية الوطنية 
 

مأيا ،تظاهرات ،مهرجانات المكان الدورة التاريخ  

و أسابيع سينمائية   
 

يناير 14 – 08  1 مهرجان واد نون السينمائي كلميم 7 

يناير  13 – 11  2 ملتقى السينما والتاريخ وادي زم 1 

يناير 27 – 24 الدولي للفيلم القصير المهرجان  الفقيه بنصالح 1   3 

فبراير 11 – 08  4 مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب مكناس 8 

مارس 17 - 09  5 المهرجان الوطني للفيلم طنجة 19 

مارس 21 – 16  6 المهرجان الدولي لسينما التحريك مكناس 17 

مارس 24 – 22  بئر مزوي 2 

 خريبكة

 7 ملتقى سينما المجتمع 

البحر األبيض المتوسط لسينما بلدانمهرجان تطوان  تطوان 24  مارس 31 – 24  8 

مارس 30 – 27  9 المهرجان الدولي للسينما والتربية فاس 17 

مارس  31 –مارس  29 "فيلميند" أ اإلعاقة مهرجان السينما و الرباط 12   10 

أبريل 06 – 02  11 مهرجان إسني نورغ الدولي للفيلم األمازيغي اكادير 11 

أبريل 07 – 40  12 مهرجان رأس سبارطيل السينمائي طنجة 5 

أبريل 09 – 07  13 الملتقى الوطني لسينما الهامش كرسيف 6 

أبريل 13 – 10  14 مهرجان تطاوين الدولي لسينما الحب والسالم تطوان 6 

أبريل 15 – 12  15 المهرجان الدولي لوثائقي حقوق اإلنسان كلميم 7 

أبريل 15 – 12 فراوتتا 2   16 مهرجان تافسوت للسينما األمازيغية المغاربية 

أبريل 21 – 16  17  والتاريخ لسينمالالمهرجان الدولي  تارودانت 1 

أبريل 21 – 18  18 مهرجان الريف للفيلم األمازيغي تطوان 2 

أبريل 22 – 19 ءالدار البيضا 6   19 مهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية 

أبريل 22 – 20 بن جرير للسينماامهرجان  بن جرير 5   20 

أبريل 25 – 23  21 ملتقى حد كورت للسينما والشباب حد كورت 11 

أبريل 28 – 24 بالداخلة سينماالمهرجان الدولي لل الداخلة 7   22 

أبريل 27 – 25 مازيغيةأيام السينما األ الرباط 1   23 

ماي 04 – 02  24 األيام السينمائية بآسفي  آسفي 13 

ماي 05 – 20  25 ملتقى سوس الدولي للفيلم القصير أيت ملول 11 

ماي 07 – 03 سيدي قاسم للفيلم المغربي القصير هرجانم سيدي قاسم 19   26 

ماي 12 – 10 الدولي للسينما واألدب الجامعي المهرجان اكادير 2   27 

ماي 13 – 11  28 ملتقى أبي الجعد للسينما أبي الجعد  1 

ماي 15 رباطال 2   29 الملتقى السينمائي الجهوي "كاميرا التلميذ" 

يونيو 23 – 91  30 المهرجان الدولي للشريط الوثائقي اكادير 10 

يونيو 27 – 23   المغاربي للفيلم مهرجانال وجدة 7 

 

31 

يونيو 30 – 27 ألفالم البيئة المهرجان الدولي شفشاون 9   

 

32 



يونيو 30 – 29  33  اء للسينما وحقوق اإلنسانالليلة البيض الرباط 7 

يوليوز 07 – 04  34 المهرجان الوطني للفيلم القصير برشيد 3 

يوليوز 17 – 04 ءالدار البيضا 1   35 مهرجان عكاشة للفيلم  

يوليوز 22 – 19  36 مهرجان األرز العالمي للفيلم القصير أزرو / إفران 20 

يوليوز 25 – 21 ءالدار البيضا 1  ما والمدينةمهرجان السين   37 

يوليوز 28 – 24 للسينما بتازة المهرجان الدولي تازة 1   38 

يوليوز 28 – 25  بولنوار 3 

 خريبكة

 39 المهرجان الوطني للفيلم القصير بولنوار

يوليوز 29 – 27  40 ملتقى بنسليمان السينمائي بنسليمان 4 

شتنبر 01 –غشت  28 ج الهرهورة مهرجان سيني بال الهرهورة 3   41 

شتنبر 01 –غشت  29  42 مهرجان السعيدية السينمائي السعيدية 4 

شتنبر 02 –غشت  30  43 المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب شفشاون 7 

شتنبر 15 – 13  44 المهرجان السينمائي الدولي لحقوق المرأة الدارالبيضاء 2 

شتنبر 29 – 24 يلم المرأةالمهرجان الدولي لف سال 12   54  

شتنبر 30 – 26  46 المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة وجدة 7 

شتنبر 29 – 27  47 مهرجان السينما االجتماعية "طنجة زووم" طنجة 7 

أكتوبر 06 – 01  48 مهرجان الفيلم القصير المتوسطي طنجة 16 

أكتوبر 07 – 03  49 مهرجان الرشيدية السينمائي الرشيدية  10 

أكتوبر 07 – 04  50 المهرجان الدولي للسينما والبحر مير اللفت 5 

أكتوبر 12 – 06  51 المهرجان الدولي"السينما والذاكرة المشتركة" الناضور 7 

أكتوبر 27 – 22 بالحسيمة المهرجان الدولي للفيلم الحسيمة 2   52 

أكتوبر 27 – 23  53 مهرجان القصبة للفيلم القصير ورزازات 5 

أكتوبر 28 – 25 الزاك أسا 6   54 مهرجان أسا الوطني للسينما والصحراء 

أكتوبر 31 – 28  الدارالبيضاء 10 

 المحمدية

 55 الجامعة الصيفية للسينما

نونبر 03 –أكتوبر  30  56 المهرجان الوطني لفيلم الهواة سطات 12 

نونبر 03 –أكتوبر  31  57 الخيمة السينمائية سيدي بنور 10 

رنونب 04 – 01  58 األيام السينمائية لدكالة بالجديدة الجديدة 8 

نونبر 10 – 05  59 المهرجان الدولي للسينما والهجرة أكادير 15 

نونبر 11 – 08  60 مهرجان سينما الشعوب إيموزار كندر 15 

نونبر 18 – 16  61 مهرجان تزنيت الدولي للسينما للجميع تزنيت 7 

نونبر 24 – 16 نما المؤلفن الدولي لسيالمهرجا الرباط 23   62 

نونبر 19 – 17 ءالدار البيضا 1   63  السينما والمقاومة بالحي المحمدي ملتقى 

نونبر 30 – 26 لمدارس السينما ان الدوليلمهرجا تطوان 4   64 

دجنبر 01 – نونبر 27 لجامعي الدولي لسينما الشبابالمهرجان ا ورزازات 4   65 

نونبر 30 – 28 ريمشرع بلقصي 12  ع بلقصيري السينمائيقى مشرملت   66 

دجنبر 10 –نونبر  30 للسينما والفلسفة راألغوا ليالمهرجان الدو فاس 3   67 

دجنبر 08 –نونبر  30 بمراكش لي للفيلمالمهرجان الدو مراكش 17   68 

دجنبر 09 – 06  69 مهرجان وجدة الوطني لفيلم الهواة وجدة 4 

دجنبر 15 – 10 ءالدار البيضا 1  للفيلم العربي ر البيضاءن الدامهرجا   70 

دجنبر 14 – 11 ءالدار البيضا 10  ولي لفيلم الطالبان الدالمهرج   71 

ردجنب 15 – 12 والمغامرةالسفر  الدولي لفيلم الرباط 3   72  المهرجان 

دجنبر 61 – 12 الفلم القصير –الشباب مهرجان بيوكرى الوطني لسينما  بيوكرى 4   73 

دجنبر 17 – 13  51 رةزاكو  للفيلم عبر الصحراءالمهرجان الدولي    74 

دجنبر 22 – 15 ريبكةخ 21  يةسينما اإلفريقمهرجان ال   75 

دجنبر 12 – 81 لرباطا 12   76  والبيئةلحيوان يلم اولي لفالمهرجان الد 



دجنبر 12 – 81 ءالدار البيضا 2   77 مهرجان كازا السينمائي الدولي للهجرة واإلندماج 

دجنبر 22 – 19  78 مهرجان فاس لسينما المدينة فاس 23 

دجنبر 22 – 20 المقهى المهرجان الوطني لسينما تازة 3   79 

دجنبر 32 – 20 افة والتاريخ والمجال الوثائقي حول الثقمهرجان الفيلم  العيون 4 

 الصحراوي الحساني

80 

دجنبر 27 – 25 يأيام فاس للتواصل السينمائ فاس 7   81 

دجنبر 29 – 26 ةخريبك 10  الدولي للفيلم الوثائقي بخريبكةالمهرجان    82 

نبردج 31 – 27 عربي اإلفريقي للفيلم الوثائقيان الالمهرج زاكورة 7   83 

دجنبر 03 – 28  84 مهرجان سينما الهواء الطلق تازة 5 

دجنبر 03 – 28 هرجان سينما الشبابم خنيفرة 2   85 
 

 

 


