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العام البرنامج 
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العام البرنامج 

الخميس 17 نونبر 2022

مـســـــرح مـحـمـــــد الـخـــامـــــس

	 20:00
توري ولوكيتا

فرنسااألخوان داردين(88 دقيقة)
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2022 الرباط لسينما املؤلف   الدورة السابعة والعشرون ملهرجان 

الجمعة 18 نونبر 2022

قاعــة جيــرارد فيليب

	 13:00 - 09:30
ورشة: ورشة فنية حول السرد مع املنتج األمريكي جيروم غاري »ورشة السرد السينمائي 

والتلفزي«

املعهــد العالــي لإلعالم واالتصال

من الساعة 9:30 صباًحا إلى الواحدة  ظهرًا
ماستر كالس تحت إشراف املخرج جان بيير أميريس

ما هي مهنة املخرج يف نهاية املطاف؟ 
من تسيير : كمال املحوتي

مـســـــرح مـحـمـــــد الـخـــامـــــس

	 11:00
سينما األطفال

آالن بيدارد - املارتينيك(85 دقيقة)أوبال

	 16:00
سينما البلد الضيف

كيفو روهوراهوزا - رواندا(110 دقائق)املادة الرمادية

كليمونتين دوسابيغمبو، رواندا(20 دقيقة)مكان لي

	 18:30
السينما اإلفريقية

فيليب الكوت - كوت ديفوار(93 دقيقة)ليلة امللوك
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العام البرنامج 

الــنــهــضــــــــة قـــاعـــــة 

	 15:00
املسابقة الدولية

لوكاس دولونجل - فرنسا(92 دقيقة)القضية الغريبة لجاكي كايو

	 17:00

أيمن زيدان - سوريا(118 دقيقة)غيوم داكنة

	 19:30
وثائقي

رشيد مشهراوي - فلسطين(60 دقيقة)استعادة

	 21:00
فيلم التكريم

جون بيير آميريس(105 دقائق)مهنة األب

قاعــة جيــرارد فيليب

	 18:00 - 16:00
فيلم قصير / روائي 1-67 دقيقة

33 دقيقةأستراليامايت

21 دقيقةلبنانأبواب

13 دقيقة لبنان قبل االنهيار الكبير

فيلم قصير / املغرب 1 - 30 دقيقة

15 دقيقة املغربلقاء مع الروح

15 دقيقة املغربنجمة مارس 2020
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2022 الرباط لسينما املؤلف   الدورة السابعة والعشرون ملهرجان 

السبت 19 نونبر 2022

قاعــة جيــرارد فيليب

	 13:00 - 09:30
ورشة: ورشة فنية حول السرد مع املنتج األمريكي جيروم غاري »ورشة السرد السينمائي 

والتلفزي«

املعهــد العالــي لإلعالم واالتصال

من الساعة 9:30 صباًحا إلى الواحدة ظهرًا
ماستر كالس تحت إشراف املخرج »غاستون كابوري« من بوركينا فاسو

»مسار حكواتي وصانع أفالم وناشط ونشاط ثقايف«
من تسيير : العلمي طارق

فرح فندق 

من الساعة 10 صباًحا إلى الساعة 1 ظهًرا
مناظرة حول السينما األفريقية »نمو صناعة السينما اإلفريقية خالل العشرين سنة 

املاضية.«
بمشاركة فاعلين يف صناعة السينما اإلفريقية. »موسى توري ، عزة الحسيني ، عبد اإلله 

جوهري ، ناهد صالح ، سعاد حسين ...«

مـســـــرح مـحـمـــــد الـخـــامـــــس

السينما اإلحتفالية
	 11:00

إيزابيل كوزو - فرنسا(43 دقيقة) الجنية آليس

	 16:00
وثائقي

 عايدة شالبفر الحسني -(77 دقيقة)أرواح عابرة
العراق/سويسرا

	 18:30
سينما املغرب

	 

هشام الركراكي - املغرب(95 دقيقة)البطاقة الخضراء
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العام البرنامج 

الــنــهــضــــــــة قـــاعـــــة 

	 15:00
املسابقة الدولية

كارولين موني - كندا(95 دقيقة) املهرب

	 17:00

رويجون لي(133 دقيقة)العودة إلى الغبار
 

	 19:30
وثائقي

زهايف زنجايف - السويد(77 دقيقة)طفولة عماد

	 21:00

سينما العالم

نيفين شلبي - مصر(135 دقيقة)النهارده يوم جميل

قاعــة جيــرارد فيليب

	 18:00 - 16:00
فيلم قصير / روائي 2-76 دقيقة

30 دقيقة تونسطريق الكاف

20 دقيقةالبرازيلنيون فانتوم

13 دقيقة الصيندعوة

13 دقيقة سوريا- أملانيابطالن

فيلم قصير / املغرب 2-15 دقيقة

15 دقيقةاملغربالصيف األخير
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2022 الرباط لسينما املؤلف   الدورة السابعة والعشرون ملهرجان 

األحد 20 نونبر 2022

قاعــة جيــرارد فيليب

	 13:00 - 09:30
ورشة: ورشة فنية حول السرد مع املنتج األمريكي جيروم غاري »ورشة السرد السينمائي 

والتلفزي«

مـســـــرح مـحـمـــــد الـخـــامـــــس

	 11:00
سينما األطفال

دينيس غانسيل - أملانيا(104 دقائق) جيم بوتون آند ذا وايلد 13

	 16:00

آليخاندرا آلكاال - و.م.أ(49 دقيقة)راوي الحي

جاسمين بيسيت، فرنسا(6 دقائق)مالئكة

مليكة هديال، فرنسا(20 دقيقة)محاربون

	 18:30
السينما اإلفريقية

مجدي أحمد علي - مصر(111 دقيقة) حدث يف 2 شارع طلعت حرب

الــنــهــضــــــــة قـــاعـــــة 

	 15:00
املسابقة الدولية

إيما بينيستان - فرنسا/الجزائر(100 دقيقة) فراجيل

	 17:00

كارال سيمون - إسبانيا(120 دقيقة)آلكاراس

	 19:30
وثائقي

زينة دكاش - لبنان(75 دقيقة)السجناء الزرق
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العام البرنامج 

	 21:00
فيلم التكريم

غاستون كابوري - بوركينا فاصو(97 دقيقة)بود يام

قاعــة جيــرارد فيليب
	 18:00 - 16:00

فيلم قصير / روائي 3-56 دقيقة

25 دقيقةالعراقعلي وخروفه املعجزة

18 دقيقةفرنساامليراث

13 دقيقةاملكسيككونسيرتينا

فيلم قصير / املغرب 3-38 دقيقة

20 دقيقةاملغربأم املهرج

18 دقيقةاملغربسراديب الغضب
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2022 الرباط لسينما املؤلف   الدورة السابعة والعشرون ملهرجان 

االثنين 21 نونبر 2022

قاعــة جيــرارد فيليب

	 13:00 - 09:30
ورشة: ورشة فنية حول السرد مع املنتج األمريكي جيروم غاري »ورشة السرد السينمائي 

والتلفزي«

املعهــد العالــي لإلعالم واالتصال

من الساعة 9:30 صباًحا إلى الواحدة  ظهرًا
ماستر كالس تحت إشراف املنتج ومؤسس ورئيس جمعية بيروت السينمائية اللبنانية »سام 

لحود«
»الشباب وصناعة األفالم من أجل التأثير االجتماعي«

من تسيير : عبد اإلله الجوهري

فرح فندق 

من الساعة 10 صباًحا إلى الساعة 1 ظهًرا 
ندوة حول نوادي السينما والغرف الفنية : عملها واقتصادها

- مائدة مستديرة : قاعات السينما يف املغرب: التحديات الثقافية واملجتمعية
- املسير: طارق العالم 

املتدخلون: السيد محمد املهدي بنسعيد )وزير الشباب والثقافة والتواصل(، كمال املحوتي، 
لوران كالونيك، أمينة صيباري، إيمان مصباحي ، بيير فرانسوا بيرنت.

- املقرر: لونيس محوتي

مـســـــرح مـحـمـــــد الـخـــامـــــس

	 11:00
سينما األطفال

جان جاكوب كولسكي - بولندا(132 دقيقة)جمهورية األطفال

	 16:00
السينما اإلفريقية

موسى توري - السنغال(87 دقيقة)الزورق

	 18:30
سينما املغرب

حسن بنجلون - املغرب(90 دقيقة)حبيبة
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العام البرنامج 

الــنــهــضــــــــة قـــاعـــــة 

	 15:00
املسابقة الدولية

محمود غفاري - إيران(81 دقيقة) يوم التفاح

	 17:00

عباس إبراهيم - العراق/فرنسا/(184 دقيقة)حكايات البيت األرجواني
لبنان

	 20:00
وثائقي

سعاد كتاني - فرنسا/املغرب(54 دقيقة) من هناك

	 21:00

سينما العالم

لورا ليهموس - أملانيا(90 دقيقة) كارثة جميلة

قاعــة جيــرارد فيليب
	 18:00 - 16:00

فيلم قصير / روائي 4-68 دقيقة

22 دقيقةفرنساخارج اللعبة

15 دقيقةإيرانكشتار روز تهران

13 دقيقةالتشيكالصدى

 الواليات املتحدةآفا
10 دقيقةاألمريكية

8 دقيقةكندايف انتظار لولو

فيلم قصير / املغرب 4-20 دقيقة

5 دقيقةاملغربالحالقة العربية

20 دقيقةاملغرب(جمـــر( 16- سنة
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2022 الرباط لسينما املؤلف   الدورة السابعة والعشرون ملهرجان 

الثالثاء 22 نونبر 2022

قاعــة جيــرارد فيليب

	 13:00 - 09:30
ورشة: ورشة فنية حول السرد مع املنتج األمريكي جيروم غاري »ورشة السرد السينمائي 

والتلفزي«

املعهــد العالــي لإلعالم واالتصال

من الساعة 9:30 صباًحا إلى الواحدة  ظهرًا
ماستر كالس تحت إشراف املخرج واملصور العراقي »ميثم رضا«

»الواجهة املختلطة بين الواقع والخيال«
من تسيير : محمد طروس

فرح فندق 

من الساعة 10 صباًحا إلى الساعة 1 ظهًرا 
توقيع ألبوم موالي أحمد العلوي.

مـســـــرح مـحـمـــــد الـخـــامـــــس

	 11:00
سينما األطفال

مارك طويل - كندا(53 دقيقة)زقاقنا الخلفي

	 16:00
السينما اإلفريقية

جويل كاريكيزي - رواندا(91 دقيقة)رحمة الغابة

كليمونتين دوسابيغمبو، رواندا(17 دقيقة)إيتيكيت

	 18:30
فيلم التكريم

نبيل عيوش - املغرب(101 دقيقة)علي صوتك
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العام البرنامج 

الــنــهــضــــــــة قـــاعـــــة 

	 15:00
املسابقة الدولية

شريف ناصر - هولندا(104 دقائق)الحب

	 17:00

ماريو مارتون - إيطاليا(117 دقيقة)نوستالجيا

	 19:30
وثائقي

(83 دقيقة)أعيش حتى أموت
 غوستاف آغرستراند، آسا إيكمان،

 آنديرس تيغن، أوسكار هيدين
هيتبرغ - السويد

	 21:00

سينما العالم

حنا أزوالي هاسفاري - إسرائيل(94 دقيقة) البرتقاليون

قاعــة جيــرارد فيليب
	 18:00 - 16:00

فيلم قصير/ وثائقي 62 دقيقة

9 دقيقةاليمنال تشعر بالراحة أكثر من الالزم

17 دقيقةاملكسيكىلع مستوى العين

16 دقيقةإيطالياموسيقي

20 دقيقةالهندملصق حفلة

فيلم قصير / تجريبي 1 - 22 دقيقة

13 دقيقةسيوسرابيازال ديتاليا

5 دقيقةاليمنال كالم

4 دقيقةإيطالياال تتركني
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2022 الرباط لسينما املؤلف   الدورة السابعة والعشرون ملهرجان 

األربعاء 23 نونبر 2022

قاعــة جيــرارد فيليب

	 13:00 - 09:30
ورشة: ورشة السرد مع املنتج األمريكي دافيد ماكيلوب »ورشة طبقة الصوت املثالية«

املعهــد العالــي لإلعالم واالتصال

من الساعة 9:30 صباًحا إلى الواحدة  ظهرًا
ماستر كالس تحت إشراف صانع األفالم الوثائقية األرجنتيني »ريكاردو بيريف«

»20عاًما من إنتاج األفالم الوثائقية الدولية«
من تسيير : رشيد القاسمي

مـســـــرح مـحـمـــــد الـخـــامـــــس

	 11:00
سينما األطفال

(3 دقائق)تيري تزابيروس - أسترالياليلي

(3 دقائق ونصف)مايا كارموليفيشاألطفال والدب - الصيف

(3 دقائق و5 ثوان)بريت غارموليويزكل شيء سيكون بخير

(4 دقائق)رغد موسى سالم عوده - اإلمارات العربية املتحدةممَّ أنت خائف؟

(4 دقائق)عالء عماري - اإلمارات العربية املتحدةسبع سنبالت قمح

(7 دقائق)زانا بيكمامبيتوقا - روسيايوميات آندريوشا

(8 دقائق)فيليب واتس - أستراليابيليسوروس

(10 دقائق)إيفا كومليرس - كنداديلي الحفار

	 16:00
السينما اإلفريقية

أمجد أبو العال - السودان(105 دقائق)ستموت يف العشرين

	 18:30

سينما العالم

لوسيو آريتشي - إيطاليا(87 دقيقة) امللكة الصفراء
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العام البرنامج 

الــنــهــضــــــــة قـــاعـــــة 

	 15:00
املسابقة الدولية

تايفون بيرسيليموغلو - تركيا(101 دقيقة)كير

	 17:00

عبد اإلله الجواهري - املغرب(100 دقيقة)العبد

	 19:30
وثائقي

كليو كوهين - فرنسا(80 دقيقة)كان اهلل يف عونك

	 21:00

سينما العالم

آرنود ديسبليشان - فرنسا(108 دقائق)أخ و أخت

قاعــة جيــرارد فيليب
	 18:00 - 16:00

فيلم قصير/ فيلم متحرك - 61 دقيقة

5 دقيقةالبرتغالنحن

13 دقيقةأملانيااحظ بكلب جيد

12 دقيقةالبرازيلالفتاة خلف املرآة

14 دقيقةالبرتغالبائعو الثلج

14 دقيقةسلوفينياأسطورة الشامواة ذات القرون الذهبية

3 دقيقةكنداالعقل القلق

فيلم قصير / تجريبي 2 - 16 دقيقة

8 دقيقةالتشيكفيبوناتشي

8 دقيقةالسويدهي
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2022 الرباط لسينما املؤلف   الدورة السابعة والعشرون ملهرجان 

الخميس 24 نونبر 2022

قاعــة جيــرارد فيليب

	 13:00 - 09:30
ورشة: ورشة السرد مع املنتج األمريكي دافيد ماكيلوب »ورشة طبقة الصوت املثالية«

املعهــد العالــي لإلعالم واالتصال

من 9 صباحًا إلى الواحدة  ظهرًا
ماستر كالس تحت إشراف املؤرخ والصحفي والناقد اإليطالي »كارلو أنطونيو جنتيلي«

من تسيير : مالك الدحموني

فرح فندق 

من الساعة 10 صباًحا إلى الساعة 1 ظهًرا
ندوة حقوق املؤلف: محفز أم كابح لإلبداع السمعي البصري يف املغرب؟
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العام البرنامج 

مـســـــرح مـحـمـــــد الـخـــامـــــس

	 19:00
حفل االختتام

فايكنغ
كنداستيفان الفلور(104 دقائق)
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2022 الرباط لسينما املؤلف   الدورة السابعة والعشرون ملهرجان 
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فيلم التكريم
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