
 سەنتەرى رایەڵ بۆ ئاڵوگۆرى کەلتورى  

        

 پێنجەمین فێستیڤاڵى کەلتورە جیاوازەکان

گۆرانى بۆ ئاشتى دەڵێین( سەنتەرى رایەڵ بۆ ئاڵوگۆرى کەلتورى و چاالکى  بەیەکەوەلە ژێر دروشمى )

 رۆشنبیرى پێنجەمین فێستیڤاڵى کەلتورە جیاوازەکان لە رانیە ئەنجام دەدات. 

 

: شوێن کات  

   خولەکى شەو  ٥:١٨    ٨١٠٢/ ٢٢/٩-٢١ رێکەوت:

 شوێن: پارکى دەروازەى شارى رانیە

ى میوانەکان لەسەر چیاى هەیبەت سوڵتان لە سەیرانگاى کۆسار دەبێت کە شوێنى مانەوەشوێنى مانەوە: 

 دەقە لە شوێنى چاالکیەکە واتە لە شارى رانیە دوورە .  ٠٤ماوەى 

  کراوە. سستەیجى ەکە: یشوێنى چاالکی

 

 تیپە بەشداربووەکان

 

 فرقة البصرة الوطنیة للفنون الشعبیة  -１

 جمهوریة مصر/  فریق وطن للثقافة والفنون والفلكلور -２

  غدادبفی دار االزیاء العراقى  -３

 خوراسان   -گروپى ایستم  -４

  بلوچستان  - گلداز گروپى -５

 تیپى روناک بۆ کەلتورە جیاوازەکانى ئیران   -６

 ریَن میللىەیاهونا دهوك تیپ -７

 رى میللى سلیمانىنەى هویتی  -８

   -رۆژئاواى کوردستان /  ئارمانجى عەفرینتیپى   -９

 کورد( – سریان -عەرەب –) تورکمان    فرقة كركوك الوطنیة للفنون الشعبیة  -１０



 راپەرینمۆزیکى  گروپى -１１

 

 

 

 پرۆگرامى چاالکى: 

 لە پارکى دەروازەى شارى رانیە  ٢٢١١کات   ١١٢٢-٩-١٢ هەینى شەوى

    مەراسیمى کردنەوەى فێستیڤاڵ   -１

 راپۆرتێکى ڤیدیۆى ناساندنى سەنتەرى رایەڵ -２

 وتارى سەنتەرى رایەڵ بۆ ئاڵوگۆرى کەلتورى -３

 وتارى جێگرى سەرۆکى حکومەتى هەرێمى کوردستان -４

 وتارى وەزیرى رۆشنبیریى عێراق      -５

 خولەک ٥٨سەرجەم ماوەى                                                                           

 

 

 نمایشى تیپەکان٢ 

 خولەک  ١٨بۆ  ١٤کات بۆ سەرجەم تیپەکان 

                                               خانەى نمایشکردنى جل و بەرگى غێراقى  -１

                             ى سلێمانى               تیپى هونەرى میلل -２

 تیپى بەصرەى نیشتیمانى بۆ هونەرە میللیەکان                                -３

                                         تیپى هونەر میللى دهۆک         -４

                 گروپى  نیشتمان بؤ هونەرو رۆشنبیرى و فۆلکلۆر لە کۆمارى میصر   -５

 کورد(       -سریان -عەرەب -تیپى هونەرى میللى کەرکوک  ) تورکمان -６

                                                       رۆژئاواى کوردستان -تیپى  ئارمانجى عەفرین  -７

 خوراسان                                                           -گروپى ایستم  -８

 تیپى روناک بۆ کەلتورە جیاوازەکانى ئیران                                    -９

 بلوجستان                                               -گروپى مۆزیکى گلداز  -１０

 گروپى مۆزیکى راپەرین                                                         -１１

 خولەک ٢٤٤سەرجەم                                                                              

 شەو  ١١:٥٤کۆتایى پرۆگرام ى یەکەم شەو   



 

 

 

  ٢١٠٢-٩-٢٢رۆژى 

 لە باخى گشتى رانیە  پێش نیوەرۆ  ٢١٢٠١کات ٢   -

 کردنەوەى پێشانگاى کارە هونەرییەکانى پەیمانگاى هونەرە جوانەکانى رانیە 

 نیوەرۆ  شوێن سەیرانگاى دیمان لە دۆڵى شاورێ  ٢١کات٢    -

  کردنەوەى پێشانگایەکى کەلەبوورى   -１

  ى فێستیڤاڵ.بۆ خواردنە کوردییەکان بۆ میوانەکان خوانێک  -２

 

 لە دەربەندى رانیەدواى نیوەرۆ  ى  ٠کات   -

 بینینى نمایشى بەلەمەکان   

 

 لە پارکى دەروازەى شارى رانیە:  خولەک ٥:١٨کاتژمێر :   ٢٤١٥-٩-٢٢شەوى شەممە رێکەوتى 

 

 خولەک  ١٤گروپى مۆزیکى راپەرین                                                         -１

 خولەک                                   ١٤نمایشى هاوبەشى گروپەکانى) روناک، خوراسان، بلوجستان(                -２

 خولەک ١٨     و فۆلکلۆر لە کۆمارى میصرهونەررۆشنیریى ونیشتمان بؤ  گروپى  -３

 خولەک ١٨                                                        عەفرینتیپى ئارمانجى    -４

 خولەک ١٨کورد(         -سریان -عەرەب -مانکەرکوک  ) تورکتیپى هونەر میللى  -５

 خولەک ١٨                                                    دهۆکتیپى هونەرى میللى   -６

 خولەک ١٨ یەکان                              میلل ەهونەربەصرەى نیشتیمانى بۆ تیپى   -７

 خولەک ١٨                                                    سلێمانى هونەرى میللىتیپى   -８

 خولەک   ١٨                     ى عیراقى لە بەغداد    خانەى نمایشکردنى جل و بەرگ -９

 خولەک  ١٤                                                بلوجستان - گروپى ایستم -１０

 خولەک ١٤                           بۆ کەلتورە جیاوازەکانى ئیرانتیپى روناک  -１１

 خولەک ١٤                                    خوراسان -گروپى مۆزیکى گلدازى -１２

 



 شەو  مەراسیمى کۆتایى و دابەشکردنى خەاڵت  ١١کات  

 

 


