


 

أرحب بكم جميًعا � الدورة الحادية ع من أسبوع فيلم ا�رأة وهذا 

العام نركز ع� ا�بتكار والتكنولوجيا من أجل ا�ساواة ب  الجنس . هذا 

الرائعة  با�نجازات  أسبوع مخصص ل�حتفال  الذي يستمر �دة  الحدث 

للمرأة � العديد من ا�جا�ت ، وإسهاماتها � خلق مجتمع أك� إنصافًا.

 

لعبت النساء دا¨ًا دوًرا مهً§ � تشكيل عا¥ التكنولوجيا وا�بتكار. نهدف 

هذا ا°سبوع إ¯ تسليط الضوء ع� إنجازاتهن ، وإلهام الجيل القادم من 

النساء �تابعة وظائف � هذه ا�جا�ت.

 

من خ�ل سلسلة من ا°ف�م والحلقات النقاشية ، سوف نستكشف التحديات التي تواجهها النساء ، والحلول ا�بتكرة التي 

طورتها للتغلب ع� هذه التحديات ، والطرق التي تغ¶ بها عا�نا نحو ا°فضل.

 

وفوق كل ¼ء ، سوف نحتفل بقوة وإمكانيات ا�رأة � ا�بتكار والتكنولوجيا ، والطرق التي «هد بها الطريق �جتمع أك� 

إنصافًا وشمولية.

 

أنا متحمسة حًقا بشأن ا°سبوع ا�قبل ، وأتطلع إ¯ ا�شاركة معكم جميًعا بين§ نستكشف العديد من مساه§ت النساء � 

ا�بتكار والتكنولوجيا.

 

و ا«نى ا�ستمتاع بسحر السين§ 

املديرة الفنية ألسبوع فيلم املرأة 

غادة سابا 



 

Happy International women's day 

It is my great pleasure to welcome you all to the Women's Film 
Week 11th edition and this year we are concentrating on 
Innovation and Technology for Gender Equality. This 
week-long event is dedicated to celebrating the remarkable 
achievements of women in several fields , and their 
contributions towards creating a more equitable society.

Women have always played a crucial role in shaping the world 
of technology and innovation. This week, we aim to shine a 
spotlight on their accomplishments, and to inspire the next 
generation of women to pursue careers in these fields.

Through a series of films and panel discussion, we will explore the challenges faced by women, and the 
innovative solutions that they have developed to overcome these challenges.and the ways in which they 
are transforming our world for the better.

Above all, we will celebrate the power and potential of women in innovation and technology, and the 
ways in which they are paving the way for a more equitable and inclusive society.

I am truly excited about the week ahead, and I look forward to engaging with all of you as we explore the 
many contributions of women in innovation and technology.

Thank you, and enjoy the event!
Artistic Director of Women’s Film Week
Ghada Saba



Monday 13 March ا�ثن  ١٣ آذار 

ضحية التحرش: ناجية من العنف األرسي يف األردن
الساعة السادسة مساًء 

يتبع العرض حلقة نقاشية مع منتج ومحرر الفيلم.

إ¯  ترجمة  مع  بالعربية  وثائقي،  دقيقة،   ٤٩ ديوركوفيتش،  ساشا 
ا�نجليزية، ٢٠٢٣، ا�ملكة ا�تحدة. 

لطا�ا تصدر ا°ردن ا�شهد � العا¥ العرÏ من حيث سّن التيعات 
فيلم  يُظهر  ك§  ولكن  ا°Òي.  العنف  من  النساء  ح§ية  تكفل  التي 
تزال هناك   � ا°ردن"،  العنف ا°Òي �  ناجية من  التحرش:  "ضحية 
خلف  الفيلم  يغوص  القانونية.  ا�ص�حات  من  الرغم  ع�  تحديات 
ا°بواب ا�غلقة حيث يقع العنف ا°Òي ويقابل نساء تعرضن لÙيذاء 
 �الذين  الرجال  الحا�ت وأيضا مع بعض  وأخصائيات متابعات لهذه 

زالت لديهم قناعة بأن التعدي ع� ا�رأة أمر مقبول.

Abused: Surviving Domestic Violence in Jordan 
6:00 PM

The screening will be followed by a discussion panel with the producer and editor.

Sasha Djukovic, 49 minutes, documentary, Arabic with English subtitles, 2023, UK.

Jordan has led the way in the Arab world in legislating to protect women from domestic abuse, 
but as “Abused: Surviving Domestic Violence in Jordan” shows, challenges remain despite 
legal reforms. With remarkable access to women who have experienced abuse, to those who 
work with them, and even to some of the men who continue to believe that hitting women is 
acceptable, this documentary goes behind the usually closed doors where domestic violence 
takes place.



أفالُمهنَّ 
الساعة الثامنة مساًء 

ميسون الهبيدي (ا°ردن) وآمنة النجار (تونس) وفرح شاعر (لبنان) 
دقيقة،   ١٠٠ (ا�غرب)،  مجدي  وريم   (ßم) ا�قصود  عبد  وتغريد 

دراما، العربية مع ترجمة إ¯ ا�نجليزية، ٢٠٢٠، ا°ردن. 

فيلم رواá طويل أنثولوجيا مؤلف من خمسة أف�م قص¶ة من ا°ردن 

وتونس ولبنان ومß وا�غرب، يروي معاناة نساء من خمسة عوا¥ 

مختلفة ولكن بظروف متشابهة، حيث يواجهن القمع والظلم ومع 

النضال ويتشبâ با°مل � حياة أفضل. يتناول  ذلك � يتوقفن عن 

بالعنف  الوعي   ن بهدف  الجنس   ب   ا�ساواة  قضايا  "أف�مهن" 

القائم ع� نوع الجنس وا�ساواة � الحصول ع� التعليم والرعاية 

الصحية وظروف العمل ال�ئقة، فض� عن التمثيل � عمليات صنع 

الفيلم تحت إäاف  القرار السياæ وا�قتصادي. تم تطوير وإنتاج 

الهيئة ا�لكية ا°ردنية لçف�م � إطار ا�وع ا�قليمي �نظمة ا°مم 

 .Ïتحاد ا°ورو�ا�تحدة للéبية والعلوم والثقافة ومن «ويل ا

حصل الفيلم ع� ٢١ جائزة عا�ية وترشح ل ١٧ جائزة أخرى.

Chronicles of Her 
8:00 PM 

Maysoon Hbaidi (Jordan), Emna Najjar (Tunisia), Farah Shaer (Lebanon), Taghrid Abdel 
Maksoud (Egypt) and Rim Mejdi (Morocco), 100 minutes, drama, Arabic with English 
subtitles, 2020, Jordan.

A feature film anthology composed of five short films from Jordan, Tunisia, Lebanon, Egypt 
and Morocco, it narrates the suffering of women from five different worlds, but with similar 
circumstances, as they face oppression and injustice, and yet struggle and hope for a better life. 
The film address issues of gender equality with the aim of raising awareness of gender-based 
violence, equal access to education, health care, and decent working conditions, as well as 
representation in political and economic decision-making processes. The film was developed 
and produced under the supervision of the Royal Film Commission – Jordan under the frame-
work of the UNESCO’S regional project "Enhancing a gender responsive film sector in the 
Maghreb-Mashreq region” funded by the European Union.

The film won 21 international awards and was nominated for 17 more.

Monday 13 March ا�ثن  ١٣ آذار 



Tuesday 14 March  الث�ثاء ١٤ آذار

الركض عىل طريقة إليسا 
الساعة السادسة مساًء 

با�سبانية  وثائقي،  دقيقة،   ٦٧ غ¶سب¶غ،  وغوستافو  أربيت  آندريه 

وا�يطالية مع ترجمة إ¯ العربية وا�نجليزية، ٢٠١٩، ا°رجنت . 

"الركض ع� طريقة إليسا" يحñ قصة الجدة إليسا فورð، البالغة من 

العمر ٨٢ عاماً و¥ تثنها الشيخوخة عن خوض أهم سباق � حياتها: 

وهو الركض �سافة ٢٥ كيلومéا عó بلدتها � ش§ل إيطاليا، بالقرب 

من �غو دي كومو.

How Elisa Runs 
6:00 PM 
 
Andrés Arbit and Gustavo Gersberg, 67 minutes, documentary, Spanish and Italian with 
Arabic and English subtitles, 2019, Argentina.

“Como Corre Elisa (How Elisa Runs)” is the story of a running grandmother, Elisa Forti, who 
at the age of 82 is about to run the race of her life: 25 kilometers through her hometown in 
northern Italy, near Lago di Como.



Tuesday 14 March  6:00الساعة السادسة مساًءالث�ثاء ١٤ آذار PM 

هاالود (يف البحر)
آنا كاترينا � تيج¶و، ٢٠ دقيقة، وثائقي، بالتاغالوغيّة مع ترجمة إ¯ ا�نجليزية، 

٢٠١٨، الفلب . 

وسط مظاهر الحداثة والتنمية، � يزال السكان ا°صليون � قبيلة توماندوك � 
 õأرا ثقافتهم وحقوقهم �  للحفاظ ع�  يكافحون  الفيليبينية  باناي  منطقة 
أجدادهم. يستكشف الفيلم مشاعر شعب توماندوك الذي يواجه نزع ملكية 
ا°راõ وانحسار التقاليد الثقافية � خضم إجراءات تتم تحت ذريعة التنمية.

Halawod (Into the Sea) 
Anna Katrina V. Tejero, 20 minutes, documentary, Tagalog with 
English subtitles, 2018, Philippines.

Amidst modernization and development, the indigenous 
people of the Tumandok tribe of Panay the region in the Philippines are struggling to preserve their 
culture and their rights to ancestral land. The film explores the sentiments of the Tumandok people 
facing dispossession of land and the waning of cultural tradition that is brought about by pretext of 
development.

تأمالت 
روضة آل ثا÷، ٦ دقائق، وثائقي، با�نجليزية مع ترجمة إ¯ العربية، ٢٠٢٠، قطر. 

فيلم قص¶ عن الفنانة التصويرية بثينة ا�فتاح التي صممت ا�لصق الرسمي لكأس 
العا¥ لكرة القدم � قطر عام ٢٠٢٢ والتي كان مفهوم الذاكرة الج§عية مصدر 

إلهامها الرئيù. تركز بثينة ا�فتاح معظم أع§لها ع� التجارب السابقة والذكريات 
وربطها بالحاû وحفظها بطريقة معاúة.

Reflections  
Rawda Al-Thani, 6 minutes, documentary, English with 
Arabic subtitles, 2020, Qatar.

A short film about visual artist Bouthayna Al-Muftah who 
designed the official poster for FIFA World Cup Qatar 2022™, 
which was inspired by the concept of collective memory. Most 

of Al-Muftah’s work focuses on past experiences, memories, tying them to the present and archiv-
ing them in a contemporary manner.



Tuesday 14 March  الث�ثاء ١٤ آذار

فتاة من الغد 
الساعة الثامنة مساًء 

مارتا سافينا، ١٠٢ دقيقة، دراما، با�يطالية والفرنسية مع ترجمة 

إ¯ ا�نجليزية، ٢٠٢٢، إيطاليا. 

العقلية  مع  تنسجم   � ا�رادة  قوية  فتاة  ليا،  الفيلم قصة   ñيح

مع  حكايتها  تبدأ   .١٩٦٥ عام   � السائدة  الجامدة  الصقلية 

إ¯  حياتها  تتحول  ما  Òعان  ولكن  خيالية  قصة  وكأنها  لورينزو 

كابوس عندما تواجه حتمية اضطرارها إ¯ تقبل "زواج الصالونات 

التقليدي". ومع ذلك، وللمرة ا°و¯ � تاريخ إيطاليا، تتحدى ليا 

من  وقانونية  شخصية  معركة  وتخوض  ا�جت§عية  ا°عراف  كل 

أجل تقرير مص¶ها بنفسها.

The Girl from Tomorrow 
8:00 PM  
Marta Savina, 102 minutes, drama, Italian and French with English subtitles, 2022, Italy.

“Primadonna” follows Lia, a strong headed who does not fit in with the rigid mindset of 
1965 Sicily. What starts off like a fairytale with Lorenzo soon turns into a nightmare, with 
Lia confronted with having to accept the common tradition of the reparatory marriage. 
However, Loa, for the first time in Italian history, will defy all social expectations and engage 
a personal and legal battle for self-determination.



Wednesday 15 March ا°ربعاء ١٥ آذار 

عصابة الفتاة
الساعة السادسة مساًء 

إ¯  ترجمة  مع  با°�انية  وثائقي،  دقيقة،   ٩٨ م¶ز،  ريجينا  سوزان 
ا�نجليزية، ٢٠٢٢، سويýا. 

يجسد الفيلم حياة ليو÷ ذات ا°ربعة ع عاماً وهي من ا�راهقات 
الناجحات ا�ؤثرات � ا�جتمع عó وسائل التواصل ا�جت§عي وتعيش 
� ضواحي برل . فم�ي  ا�تابع  يطلبون ودها، في§ تغدق الكات 
عليها ÿنتجاتها þ تسوقها لها. وعندما يدرك أبويها ا�مكانات ا�قتصادية 
الهائلة °نشطة ابنته§، Òعان ما يتوليان زمام إدارتها بهدف أن تتمتع 
ابنته§ بحياة أفضل من حياته§. إ� أن حياة ليو÷ التي تحكمها قوان  
خاضعة  باتت  ا�حتوى  �نتاج  ا�ستمر  والضغط  التجارية  الع�مات 
لجانب مظلم ورهيب � ~كن لوهج الشهرة وا°درينال  الناتج عنها وكل 

ا�نتجات ا�جانية التي تحصل عليها أن يخلصاها من آثاره السلبية.

فاز الفيلم بالتنويه الخاص � مهرجان ريكيافيك السين§á ورشح لسبع 
جوائز أخرى � مهرجانات مختلفة.

Girl Gang 
6:00 PM

Susanne Regina Meures, 98 minutes, documentary, German with English subtitles, 2022, 
Switzerland.

Fourteen-year-old Leonie is a successful teen influencer who lives on the outskirts of Berlin. 
Millions of followers are at her feet, and companies shower her with products. When Leonie’s 
parents recognize the enormous economic potential of their daughter’s online activities, they 
quickly take over her management aiming to give Leonie to a better life than they had. Howev-
er, Leonie’s life dictated by brands and pressure to produce content has a shadow side that the 
adrenaline, fam and free sneakers can’t make up for.

The film won a “Special Mention” at the Reykjavik International Film Festival and was nomi-
nated for 7 other awards.



Wednesday 15 March ا°ربعاء ١٥ آذار 

َدور وَدور
الساعة الثامنة مساًء 

والعربية  والفرنسية  با�سبانية  وثائقي،  دقيقة،   ٧٢ غوت¶يز،  تشوس 

وا�نجليزية مع ترجمة إ¯ ا�نجليزية، ٢٠٢٠، إسبانيا. 

هل ~كن أن يؤثر التمثيل ذو القوالب النمطية ا°قل وا°ك� واقعية، 

تأث¶اً إيجابياً ع� النظر إ¯ ا�رأة بوصفها القائدة وا�ساهمة � بناء 

مجتمع أك� مساواة ب  الجنس ؟ "َدور وَدور" فيلم وثائقي يعكس 

}اذج  بناء   � والسين§  والدعاية  ا�ع�م  وسائل  تلعبه  الذي  الدور 

لçدوار التي تؤديها ا�رأة وكيف تؤثر هذه الن§ذج ع� طريقة تفك¶ 

ا�جتمع وحياة ا�رأة والرجل واتخاذ القرارات ا�هنية.

Role & Role 
8:00 PM

Chus Gutiérrez, 72 minutes, documentary, Spanish, French, Arabic and English with English 
subtitles, 2020, Spain.

Can a less stereotyped and more real representation positively influence viewing women as 
leaders and contribute towards a more equal society? “Rol & Rol (Role & Role)” is a 
documentary reflecting on the role that media, advertising and fiction plays in the 
construction of female role models and how such models impact society’s way of thinking 
and women’s and men’s life and career decision-making.



Thursday 16 March الخميس ١٦ آذار 

أنا غريتا
الساعة السادسة مساًء 

مع  وا�نجليزية  بالسويدية  وثائقي،  دقيقة،   ٩٧ غروس§ن،  ناثان 

ترجمة إ¯ ا�نجليزية، ٢٠٢٠، السويد. 

� آب ٢٠١٨، تع غريتا ثونóغ، طالبة � السويد تبلغ من العمر 

١٥ عاماً، � إûاب مدرæ من أجل الدفاع عن قضايا ا�ناخ، موجهًة 

وجه  العيش ع�   � تهتمون ÿستقب[   � كنتم  إذا  للكبار:   ً�سؤا

ا°رض، فل§ذا أهتم أنا ÿستقب[ ا�درæ؟ و� غضون أشهر، يتحول 

إûابها إ¯ حركة عا�ية، لتص¶ غريتا، الفتاة الهادئة ا�صابة بالتوحد 

من ش§ل أوروبا، ناشطة مشهورة عا�ياً حالياً. يحñ الفيلم رحلة 

 � العل§ء  إ¯  يصغون  العا¥  أنحاء  جميع   � الناس  لجعل  غريتا 

حديثهم عن ا�شاكل البيئية.

حاز الفيلم ع� تسع جوائز عا�ية وترشح ل ١٣ جائزة أخرى.

I Am Greta
6:00 PM 
 
Nathan Grossman, 97 minutes, documentary, Swedish and English with English subtitles, 
2020, Sweden. 

In August of 2018, Greta Thunberg, a 15-year-old student in Sweden starts a school strike 
for the climate. Her question for adults: if you don't care about her future on earth, why 
should she care about her future in school? Within months, her strike evolves into a global 
movement. Greta, a quiet Northern-European girl on the autism spectrum is now a 
world-famous activist. The documentary “I Am Greta” follows her journey to get people 
around the globe to listen to scientists about the world's environmental problems.

The film won 9 awards and was nominated for 13 more.

 



Thursday 16 March الخميس ١٦ آذار 

كيف تقتل سحابة
الساعة الثامنة مساًء 

تِويا هولتون ، ٨٠ دقيقة، وثائقي، بالفنلندية والعربية وا�نجليزية 
مع ترجمة إ¯ ا�نجليزية، ٢٠٢١، فنلندا. 

يحñ الفيلم قصة عا�ة فنلندية اسمها هانّي[ كورهون ، متخصصة 
� الهندسة ا�ناخية، أو التدخل � العمليات الطبيعية للتأث¶ ع� 
خلق  تحاول  وهي  العا�ة  رحلة  هولتون   ا�خرجة  تعرض  ا�ناخ. 

ا°مطار � صحراء ا�مارات العربية ا�تحدة.

حاز الفيلم ع� ث�ث جوائز عا�ية من ضمنها جائزة نادي زونتا � 
مهرجان لوكارنو السين§á، ٢٠٢١، وترشح لتسع جوائز أخرى.

How To Kill A Cloud 
8:00 PM 

Tuija Halttunen, 80 minutes, documentary, Finnish, Arabic and English with English subtitles, 
2021, Finland.

A documentary about a Finnish female scientist, Hannele Korhonen, specialized in geo-engineer-
ing, or intervening in natural processes to influence the climate. Director Halttunen follows the 
scientist as she is trying to create rain in the United Arab Emirates desert.

The film won 3 awards, including the Premio Zonta Club Award at the Locarno International Film 
Festival, and was nominated for 9 awards.



Friday 17 March الجمعة ١٧ آذار 

فك الرموز
الساعة السادسة مساًء 

إ¯  ترجمة  مع  بالفرنسية  وثائقي،  دقيقة،   ٦٠ كِّساس،  صافية 

ا�نجليزية، ٢٠٢٢، بلجيكا. 

تسوده  عا¥  هو  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  العلوم  قطاع 

العلمية،  والدراسات  ا°رقام  بخ�ف  ا�درسة.  من  بداية  الذكورية 

ثقة  وبناء  القضية  لهذه  البي  الجانب  إيضاح  إ¯  الفيلم  يهدف 

الفتيات والنساء � قدراتهّن ع� العمل � مجال العلوم والتكنولوجيا 

والهندسة والرياضيات وتقدير إنجازات ا�رأة � هذا القطاع وجعلها 

واضحة للعيان. وأخ¶اً، يهدف الفيلم أيضاً إ¯ إثراء «ثيل هذه ا�هن، 

لرسم صورة بعيدة عن الخيا�ت الجمعية للذين يصوغونها ع� أنها 

غالباً ما تكون ذكورية.

Break the Codes
6:00 PM 
 
Safia Kessas, 60 minutes, documentary, French with English subtitles, 2022, Belgium.

The STEM (science, technology, engineering, and mathematics) sector is a patriarchal world 
starting at school. Aside from numbers and scientific studies, the film aims to clarify the 
human side of the under-representation of women in these professions, to build the 
confidence of girls and women in their capacities to work in the STEM sector, and to value 
and make visible the achievements of women in the sector and finally, to enrich the 
representations of these professions, far from being as the collective imagination framing 
them as typically masculine.
 



Friday 17 March الجمعة ١٧ آذار 

وظيفتها 
الساعة الثامنة مساًء 

نيكوس �بوت، ٨٩ دقيقة، دراما، باليونانية مع ترجمة إ¯ العربية 

وا�نجليزية، ٢٠١٨، اليونان وفرنسا وúبيا. 

تحصل بانايوتو °ول مرة ع� وظيفة كعاملة نظافة � محاولة �عالة 

أÒتها. ع� الرغم من أنها تواجه � بيئة عملها نظاماً قاسياً يتّسم 

با�ستغ�ل، تق_ أسعد أيام حياتها والتي � طا�ا كانت مملّة. لكن 

باتت  الع§ل  السعادة °ن عملية تýيح  ما ستنتهي هذه  Òعان 

وشيكة للغاية.

حاز الفيلم ع� ١٤ جائزة عا�ية وترشح ل ٥٩ جائزة أخرى.

Her Job 
8:00 PM 
 
Nikos Labôt, 89 minutes, drama, Greek with Arabic and English subtitles, 2018, Greece, 
France and Serbia.

In the drama “I douleia tis (Her Job)”, Panayiota gets for the first time a job as a cleaner in 
an attempt to support her family. While at her work environment, she faces a ruthless 
system of exploitation. Yet, this is where she spends the happiest period of her so far dull 
life. But this is not to last for long as the first layoffs are to arrive soon.

The film won 14 awards and was nominated for 59 others.



Saturday 18 March  السبت ١٨ آذار 

عىل أساس الجنس 
الساعة السادسة مساًء 

ميمي ليدر، ١٢٠ دقيقة، دراما، با�نجليزية مع ترجمة إ¯ العربية 

وا�نجليزية، ٢٠١٨، الو�يات ا�تحدة والص  وكندا. 

بادر  روث  القاضية  لحياة  الحقيقية  القصة  الفيلم   ñيح

غينسبورغ وكفاحها من أجل ا�ساواة � الحقوق.  يعرض الفيلم 

القضايا ا°و¯ التي مهدت الطريق �س¶ة مهنية تاريخية أدت إ¯ 

ترشيحها وا�عéاف بها كقاضية معاونة � ا�حكمة العليا للو�يات 

ا°مريكية. ا�تحدة 

حاز الفيلم ع� أربع جوائز عا�ية وترشح ل ١٢ جائزة أخرى.

On the Basis of Sex
6:00 PM  
Mimi Leder, 120 minutes, drama, English with Arabic and English subtitles, 2018, United 
States, China, and Canada.

“On the Basis of Sex” follows the true story of Ruth Bader Ginsburg, her struggles for 
equal rights, and the early cases of a historic career that lead to her nomination and confir-
mation as U.S. Supreme Court Associate Justice.

The film won 4 awards and was nominated for 12 more.




