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La	situation	

Vous êtes Diya Lama, stagiaire auprès de Yasmine Hamad qui tient une librairie arabe à Paris ; 

celle-ci vous confie une mission consistant à choisir un cadeau de fin d’année destiné aux plus 

fidèles lectrices ; vous choisirez dans leur catalogue deux livres et deux DVD, sachant que le 

public visé est quadragénaire, féminin à 90 %, hautement diplômé, bilingue et ayant peu de 

temps à consacrer aux loisirs. 

Vous êtes en charge de ce dossier et devez rédiger une note de synthèse à l’attention de 

Yasmine Hamad où vous émettrez un choix motivé.  

Pour vous aider dans cette tâche, vous téléphonerez à H. Malak, en charge du marketing de la 

librairie parisienne au Caire qui est à même de connaître les goûts des lectrices et spectatrices.  

Votre mission se déroulera donc en trois temps : 

! Prendre connaissance du dossier documentaire (Phases 1et 2)  

! Vous entretenir par téléphone avec H. Malak au Caire (Phases 3 et 4) 

! Rédiger en arabe une note de synthèse (Phase 5) 
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�Document 1   نبذة عن األفلم 

 دقيقة 105فاطمة األستاذة 
 1952:  سنة اإلنتاج

 : فطين عبد الوهاب إخراج
 : فاتن حمامة بطولة

عمل  ناقش موضوعي أقدم فيلم مصري
ذي خطيبها ال نافست محاميةالبطلة  .المرأة

 قضية فيهم تّ ي  لكن عندما و ،هانجاح يشّك في
 .القضية تكسبو ع عنهافدقامت بال،  قتل

دقيقة 110 ممراتي مدير عا
 1966:  سنة اإلنتاج

 : فطين عبد الوهاب إخراج
 : شادية بطولة

الصراع بين ة يعالج الفيلم موضوع كوميدي طريقةب
فعل ورّد لمجال الزوج والزوجة العاملْين في نفس ا

 ديرته.م زوجتهأصبحت بعد أن الزوج 

 دقيقة 96 أسماء
 2011:  سنة اإلنتاج

 : عمرو سالمة إخراج
 : هند صبري بطولة

مريضة بمرض نقص المناعة بطلة  الفيلم عن
مواجهتها  كيفيةالفيلم عرض ي . (Sida)المكتسبة 

 عمليةإجراء إلى احتاجت ة بعد أن للمجتمع خاصّ 
نقل  خشية  العملية  رفضوقيام المستشفى ببسيطة 

تحاول بل ة ال تستسلم قويّ امرأة أسماء دوى، فالع
  .في الجرائد القضية فضح
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TOURNEZ LA PAGE

�Document 2: التتّمة 

دقيقة 135 احكي يا شهر زاد 
 2009:  سنة اإلنتاج

 : يسري نصر هللا إخراج
 : منى زكي بطولة
 المجتمع المصريقهر المرأة في  موضوع الفيلم يعالج

 تعرض فيالمرأة  ة بقضايامهتمّ مذيعة  من خالل
ألنواع  يتعرضننساء ختلفة عن م صا  برنامجها قص

 . مختلفة من العنف

 دقيقة 100    ثمانيةستة سبعة 
 2010:  سنة اإلنتاج

 : محمد دياب إخراج
 : بشرى بطولة

ض لها ش التي تتعرّ التحرّ  ظاهرةيتناول الفيلم 
الفتيات في مصر، والتي أصبحت مشكلة 

 الذي تضطرّ لباص هو رقم ا 678 . ملحوظة
يوميّ ا. لذلك ه كوبإلى ر – بطلة الفيلم –بشرى 

 .العنفأن تدافع عن نفسها باستعمال  رتقرّ 

 دقيقة 114 خلطة فوزية
 2009:  سنة اإلنتاج

 : مجدي أحمد علي إخراج
 : إلهام شاهين بطولة

فوزية، المرأة المرحة التي ال إنها خلطة 
ج أكثر من مرة يغضب منها أحد، والتي تتزوّ 

ها، ليس وتجمع كل أطفالها من أزواجها في بيت
 هاهذا فقط بل تجعل أزواجها السابقين أصدقاء
ويشاركوها تربية أبنائهم، إنها الخلطة التي 

 .تواجه بها فوزية الحياة

TOURNEZ LA PAGE
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�Document 3نبذة عن الكتب

  الزهرةوالنساء من  المريخالرجال من 
كانت النساء يعيشن بينما كوكب المريخ كان الرجال يعيشون في 

للمزيد من .  األرض على ثم التقوا جميعا   كوكب الزهرةفي 
  .لرجاء االستماع إلى التسجيل الصوتياالمعلومات 

 .مكتبة جرير  1992صفحة. 188

لعادات  رضهعبر عة الطموحة، كتاب يخاطب المرأامرأة من طراز خاص 
 .خمس

.تصنع حياتهال إلقدامأن تتمتع بصفة اعلى المرأة الناجحة ف ، يبدأ بعادة المبادرة
 .والنجاحإلى العمل والتميز  التي تدفع ة بالنفسالثق العادة الثانية هي

في التواصل مع اآلخرين. لثة هي الذكاء االجتماعيالعادة الثا
  .لتحقيق أفضل النتائج ياةالعادة الرابعة هي التخطيط للح

وأهميته.الوقت هي إدارة األولويات، عن  العادة الخامسة
.الكتاب مليء بالقصص المشوقة، واألمثلة المحفزة

. نشر أجيالار د 2007صفحة.  215 

جاءت لتكون بين يدي  1/4 صحة الطفل موسوعة
ض لها لألحوال التي يتعرّ  ودليال   األسرة مرشدا  

المعدية.واألمراض  في التغذية والتربيةالطفل   
األهل ب التي تهتمّ  الموسوعة هي مكتبة البيت هذه

ض له الطفل قبل الذهاب إلى الطبيب، يتعرّ لكل ما 
فتشرح األسباب وتجيب عن األسئلة التي تجول في 

. جيلالدار  خاطرنا وتبيّن سبل الوقاية والعالج.

TOURNEZ LA PAGE
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�Document 4 التتّمة 

 طوال حياتها.كولوجية المرأة سي الصحة النفسية للمرأةيناقش كتاب 
اضات النفسية عترعن االالكتاب  تكلموي المرأة، لفهمكثيرة  يعطي مفاتيحو

 .لدى المرأة المختلفة 
ه رسالة لمن يهمّ  لكي تعطي ك لقطات من العيادة النفسيةد الكتاب كذليجسّ 
دار اليقين . 2007 صفحة. 226 .ومعاناتها لمرأةاكي يعرف احتياجات  األمر

 . نشر والتوزيعلل

رجل  1000سؤال أكثر من تم ّ كيف تصبحين زوجة مثالية:
 . زوجاتهممن  ينتظرونها ث عمّ لإلفصاح عن مشاعرهم والتحدّ 

 . جمتزوّ  من رجل شهادة صفحة وبكلّ الكتاب من الحجم الصغير 
 .ل التعامل مع الرجا فيالكتاب  نصائحتساعدك 

 .مكتبة جرير. 2012صفحة. 121

ر النساء ل مجالس النّواب، ت عتبفي ك الحكم:النساء نصف العالم، نصف 
 . كيف الت حقيقيات عن الشعبمن أن يكّن ممث   غير ناطقة أكثر صورا  
 في الحياة السياسية؟عن هذا الوضع  كوتوالسطال هذا القبول ولماذا 

. السياسي لمن التمثي سبب غياب النساء وحرمانهنّ عن بحث ي هذا الكتاب
 .عويدات للنشر والطباعة. 1998صفحة. 244
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