
 
 

   2020 فيأجندة التظاهرات السينمائية الوطنية 
 

مأيا ،تظاهرات ،مهرجانات المكان الدورة التاريخ  

سينمائية  وأسابيع   
 

مارس  01  – فبراير 26 الشباب  لسينمامهرجان مكناس الدولي  مكناس  10   1 

مارس  07 - فبراير 28  2 المهرجان الوطني للفيلم  طنجة  21 

مارس  07 –  02  3 أيام السينما المغربية بمرتيل  مرتيل  3 

أبريل  05 –  02 للسينما بن جرير امهرجان  ابن جرير 7   4 

أبريل  12 –  07  5 للفيلم بالحسيمة  وليلد ا رجانالمه الحسيمة  3 

أبريل  18 –  16 " فيلميند " أ واإلعاقةمهرجان السينما  الرباط  14   6 

ل أبري 18 –  16 دب سينما واألالدولي لل  الجامعي المهرجان اكادير 4   7 

أبريل  19 –  17  8 ملتقى حد كورت للسينما والشباب  حد كورت  13 

و ماي 30 –  62 سوس الدولي للفيلم القصير  مهرجان أيت ملول 13   9 

مايو  30 –  26 اون شفش 11  لبيئةافالم أل المهرجان الدولي   10 

يو يون 03 –  مايو 30  11   المغاربي للفيلم مهرجانال وجدة 9 

يونيو  06 –  03 المدينة  جان فاس لسينمامهر فاس 25   12 

يونيو  15 –  11 ةرزاكو 16  للفيلم عبر الصحراءالمهرجان الدولي    13 

و ني يو 20 –  14 اس نمك 2  بيالعر للفيلم ي ان الدولرجالمه   14 

يونيو  21 –  17  15 مهرجان تاصميت للسينما والنقد  بني مالل  5 

يونيو  26 –  20  16 المهرجان الدولي للفيلم بفاس  فاس 2 

يونيو  29 –  22 لسينما والذاكرة المشتركةل المهرجان الدولي الناضور  9   17 

يونيو  27 –  23 قصير للفيلم ال الجامعي المهرجان القنيطرة  2   18 

يونيو  28 –  26  19 الملتقى الوطني لسينما الهامش كرسيف  8 

ز يويول 25 –  20 لهرهورة الشاطئ باسينما مهرجان  الهرهورة  5   20 

ز يويول 29 –  23 ب اشبلفيلم الطفولة وال الدولي شفشاون جانمهر شفشاون  9   21 

غشت    17  - 14 ن / إفرا وأزر 22  القصير  العالمي للفيلم األرز ن مهرجا   22 

غشت   29  - 22 ءالدار البيضا 3  يبللفيلم العر البيضاء رن الدامهرجا   23 

أكتوبر  03  – شتنبر 28 أةمريلم اللف لمهرجان الدوليا سال 14   24 

توبر كأ 25 –  22 ئية لدكالة بالجديدةاأليام السينما الجديدة 10   25 

توبر كأ 92 –  23 دب واأل سينماان الدولي للمهرجال آسفي  2   26 

نونبر  21 –  13 كشامر 19  بمراكش  لي للفيلممهرجان الدوال   27 

نونبر  22 –  20 للجميع  ينمالي للستزنيت الدو مهرجان تزنيت  9   28 

بر دجن 19  - 14 والهجرةلي للسينما دورجان الالمه اديركأ 17   29 
 

 

 

 

 


