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من 31 مارس إلى 10 يونيو

36_
مغربيا

الئحة _
فيلما من

وداعا أمهات
محمد إسماعيل

31 مارس / 01 أبريل

وداعا كارمن
محمد امين بنعمراوي

02 / 03 أبريل

جناح لهوى
عبد الحي العراقي

04 / 05 أبريل

جوق العميين
محمد مفتكر

06 / 07 أبريل

يا خيل اهلل
نبيل عيوش
08 / 09 أبريل

بيع الموت
فوزي بنسعيدي

10 / 11 أبريل

أفراح صغيرة
محمد الشريف طريبق

12 / 13 أبريل

حياة
رؤوف الصباحي

14 / 15 أبريل

سرير األسرار
الجياللي فرحاتي

16 / 17 أبريل

الصوت الخفي
كمال كمال
18 / 19 أبريل

زيرو
نور الدين لخماري

20 / 21 أبريل

في بالد العجائب 
جيهان البحار

22 / 23 أبريل

نور في الظالم
خولة بنعمر
24 / 25 أبريل

ولولة الروح
عبد اإلله الجوهري

26 / 27 أبريل

داالس
محمد علي المجبود

28 / 29 أبريل

طريق العياالت
فريدة بورقية

30 أبريل / 01 ماي

لفروج
عبد اهلل توكونة )فركوس(

02 / 03 ماي

جزيرة المعدنوس 
أحمد بوالن
04 / 05 ماي

لحنش
إدريس لمريني

06 / 07 ماي

أوركسترا منتصف الليل
جيروم كوهن أوليفار

08 / 09 ماي

أماكننا الممنوعة 
ليلى كيالني

10 / 11 ماي

لحاجات
محمد أشاور

26 / 27 ماي

الوتر الخامس
سلمى بركاش

28 / 29 ماي

الحال
أحمد المعنوني

30 / 31 ماي

الباب السابع 
علي الصافي
01 / 02 يونيو

الميلودي الصغير الكبير، 
قصة سباق

ليلى األمين الدمناتي
03 / 04 يونيو

جمال عفينة
ياسين ماركو ماروكو

05 / 06 يونيو

مالك
عبد السالم الكالعي

07 / 08 يونيو

الفراشة
حميد باسكيط

09 / 10 يونيو

عرق الشتا
حكيم بلعباس

12 / 13 ماي

الطريق إلى كابول
إبراهيم الشكيري

14 / 15 ماي

إطار الليل
تاال حديد

16 / 17 ماي

باب السماء مفتوح
فريدة بنليزيد

18 / 19 ماي

في انتظار بازوليني
داوود أوالد السيد

20 / 21 ماي

مسافة ميل بحذائي
سعيد خالف

22 / 23 ماي

تنغير القدس :
 أصداء المالح

كمال هشكار
24 / 25 ماي


