
 الفئة اللغة المدة البلد لميالف التوقيت

 3102اكتوبر  32الخميس  

 التدريبية  الورشات انطالق صباحا 01

 حفل االفتتاح الرسمي مساء 7

 (مصر)، للمخرج جون إكرام ضفائر
 

 عربي 01

 انكليزي

المسابقة 

 الدولية

للمخرج عبد هللا حلوتي فرنسا، 

  (موريتانيا)جاه 

المسابقة  ري فرنسيبال 3

 الوطنية

لعبد الرحمن سيساكو  تمبكتو
  (فرنسا-موريتانيا)

العرض  عربي فرنسي 77
 الوطني

للمخرج حمادة سيداتي  0321
  (موريتانيا)

المسابقة  صامت 01
 الوطنية

 

تاء مربوطة ، للمخرج إيهاب 
  (األردن)الخطيب 

مهرجان   
 كرامة

، للمخرجة نبغوها زيدان خريف 

  (انياموريت)
افالم  عربي  6

 الورشات

 3102اكتوبر  32الجمعة  

 (2103الي  2112انتاج دار السينمائيين من )  دار السينمائيين معرضافتتاح  01

، للمخرج الملح األسود مساء 7
كردستان )ساربست جرمياني 

 (العراق

 
 

 كردي 21
 عربي

المسابقة 
 الدولية

، للمخرج محمد الدده بورات
  (موريتانيا)

المسابقة  عربي 21
 نيةالوط

، للمخرج ينج محمد الرقم
  (موريتانيا)

المسابقة  حساني 13
 الوطنية

 زين العابدين محمدخطر، 
  (موريتانيا)

المسابقة  متاص 3
 الوطنية

للمخرج  االبن يشبه أباه
  (اليابان)هيروكازو كوريدا  

فرنسي  020
 ياباني

ضيف 
 هرجانالم

 

للمخرج ماري ديزارا مقصات، 
  (إيطاليا)

مهرجان   
 كرامة

، للمخرج محمد سيد أحمد متاهة 
  (موريتانيا)

أفالم  عربي 01
 الورشات

   2  ابظنشرة المهر

 3102اكتوبر  32السبت  

للمخرج المصطفي  الوان الطيف مساء 7
  (موريتانيا)البان 

 تكريم عربي فرنسي 26

، للمخرجة مي مصطفى النهاية
  (موريتانيا)

المسابقة  صامت 4
 الوطنية

مخرج موسى للالوتر المجهول،  
  (موريتانيا) سيدي محمد

المسابقة  عربي 01
 الوطنية

للمخرج زياد أب غيبوبة، 
   (موريتانيا)

المسابقة  فرنسي 27
 الوطنية

للمخرج معتز بن حميد أراك، 
  (ليبيا)

 عربي 01
 إنجليزي

المسابقة 
 الدولية

، للمخرج ياسين اإلدريسي تزلج
  (المغرب)

ي امازيغ 03
 فرنسي

المسابقة 
 الدولية

 

 (بريطانيا)روبرت كامبرينوس نمو، 
 

مهرجان  عربي 6
 كرامة

من يريد الجمال عليه أن  

، للمخرج ريني سكوتلير  يسافر
 (المانيا)

 
فرنسي  71

 حساني

بطاقة 

 بيضاء

 ولدللمخرج الناجي ,  الضحية
  (موريتانيا) سيدي

أفالم  عربي 6
 الورشات

   2  ابظنشرة المهر

 3102بر اكتو 33األحد  

ألوان اصدقائي للمخرج عسمان  ’مساء 7
  (مورتانيا)دياكانا 

 تكريم عربي فرنسي 6

، للمخرجين جنة الوحوش
بريسلي امبها و بواتشاكو جريميا 

 (بوتسوانا)

 
 فرنسي 21

 انجليزي

 

المسابقة 
 الدولية

، للمخرج سمير حرباوي رغبات

  (تونس)
المسابقة  عربي فرنس 22

 الدولية

، للمخرج الزبير سيدي  وغوانتنام

  (موريتانيا)محمد 
المسابقة  عربي 21

 الوطنية

، (one from us)واحد منا 

  (موريتانيا)شفيع بابا 
المسابقة  الحسانية 6

 الوطنية

للمخرج محمد الملك همام، 

  (موريتانيا) همام
المسابقة  العربية 32

 الوطنية

للمخرج  كالم حر، راب ريم

  (فرنسا)ستيفان لكار فيليكير 
فرنسي  13

 بوالري

عرض 

 خاص

 

توماس روخو أرض خصبة، 

  (األرجنتين)
مهرجان   

 كرامة

، للمخرج محمد عبد ملحفة 
  (موريتانيا)الرحمن 

أفالم  عربي 6
 الورشات

للمخرج يعقوب  هجرة الموت،
  (موريتانيا)سيد المختار 

أفالم  عربي 01
 الورشات

   2  ابظنشرة المهر

  3102بر اكتو 31االثنين  

 اختتام الورشات صباحا 01
 اغالق استاند دار السينمائيين

 حفل االختتام الرسمي مساء 7

 
 


