
کات هاوە ًاوی پێشکەشکار ًاوًیشاًی بابەت اهە بەرً ژ

١٠:٠٥ بۆ ١٠:٠٠ باباى جعفەر، بەڕێوەبەری رێکخراوی  خولەک٥
ئازادبووى

وتەی رێکخراوی ئازادبووى دەستپێک ١

١٠:٣٠ بۆ ١٠:١٠ چاودێری رەوشی ژیٌگە، لە ًاوەًذی  سەروەر قەرەداغی، چاودێری پرۆژە خولەک٢٠
.پارێسگای سلێواًی و هەڵەبجە

١٠:٤٥ بۆ ١٠:٣٠ شاگوڵ ئەبوبەکر .ژیٌۆ خالیذ، م. د خولەک١٥
توێژەراًی پرۆژە

گۆڕاًی ئاستی ئاوی  بەًذاوی دوکاى و 
دەربەًذیخاى لە ژێرکاریگەری گۆڕاًی 

کەش و هەوادا

١١:٠٠ بۆ ١٠:٤٥ داًا عوهەر، پسیشک لە ًەخۆشخاًەی . د خولەک١٥
هیوا هەڵسەًگاًذێک بۆ دۆخی تەًذروستی

١١:١٥ بۆ ١١:٠٠ رێبیي فەتاح، رۆژًاهەًووسی بٌکۆڵکار خولەک١٥ لێکەوتە ژیٌگەییەکاى لە چاالکییەکاًی ًەوت 
و گازی کوردستاًذا

١١:٣٠ بۆ ١١:١٥ ئاهاًج جەالل، ًوێٌەری بەڕێوەبەرایەتی  خولەک١٥
گشتی وەبەرهێٌاًی سلێواًی

گرًگی بەها ژیٌگیەییەکاى لە پرۆژەکاًی 
وەبەرهێٌاى

١٢:٠٠- ١١:٣٠  خولەک٣٠

١٢:٣٠ بۆ  ١٢:٠٠ ٣ خولەک٣٠

١٢:٤٠ - ١٢:٣٠ رەزاق خەیالًی، بەرێوبەری فەرهاًگەی  خولەک١٠
هۆشیاری و راگەیاًذى

دیذی دەستەی ژیٌگە لەسەر پرسە 
ژیٌگەییەکاى و ئاهادەکردًی ڕێبەری 

ژیٌگەیی

١٢:٥٠ - ١٢:٤٠ حوەشواى کرین، بەرێوەبەری فەرهاًگەی  خولەک١٠
ژیٌگەی راپەڕێي

دۆخی ژیٌگە لە دەڤەری راپەڕیي

٠١:٠٠ - ١٢:٥٠ دورەیذ سەلین، بەڕێوەبەری فەرهاًگەی . د خولەک١٠
ژیٌگەی گەرهیاى دۆخی ژیٌگە لە دەڤەری گەرهیاى

٠١:١٠ - ٠١:٠٠ سەرهەًگ عەبذوڵاڵ خولەک١٠
بەرێوبەری فەرهاًگەی ژیٌگەی هەڵەبجە دۆخی ژیٌگە لە دەڤەری هەڵەبجە

٠١:٢٠ - ٠١:١٠ هحەهەد هەحوی، بەرێوەبەری ئیٌفلێکشي لە  خولەک١٠
تەًذروستی سلێواًی

شێوازی چارەسەری پاشەرۆی پسیشکی 
.لەشاری سلێواًی ودەوروبەری

٠١:٣٠ - ٠١:٢٠ شایی ئاوات، ًوێٌەری فەرهاًگەی ژیٌگەی  خولەک١٠
سلێواًی دۆخی ژیٌگە لە سلێواًی

٠١:٤٠ - ٠١:٣٠  خولەک١٠
هحوذ فاروق

/ لێپرسراوی کۆًترۆڵی جۆری
ڕەزگە کۆهپاًیای

کۆًتڕۆڵی جۆری لە دەروازەی ًێودەوڵەتی 
باشواخ

٠٢:٠٠- ٠١:٤٠  خولەک٢٠
٠٣:٠٠ بۆ ٠٢:٠٠ ٥ خولەک٦٠

وەبەری پاًێڵ هاوەی پاًێڵ یەک سەعات و ًیو- باباى جەعفەر: بەرێ

اى پرسیاری هیواً
ًاًخواردى و کۆتایی

(ی پاشٌیوەڕۆ٢ی بەیاًی بۆ ١٠)کاتژهێر 

اهەی کاری کۆًفراًسی کۆتایی پرۆژەی چاودێڕی و خستٌەڕووی ڕەوشی ژیٌگە بەرً

ادا- لە سلێواًی (٢٠٢٢-١١-٢٣)رێککەوتی - رۆژی چوار شەهوە- هۆتێل راه

ی ئیتاڵی جێبەجێ دەکرێت، بەهاوبەشی لەگەڵ رێکخراوی ئازادبووى، بە پاڵپشتی دارایی یەکێتی ئەوروپا لە (UPP) کە لەالیەى رێکخراوی پردێک بۆ
.”HIWAR“ و پرۆژەی UNDPرێگەی 

٤

پشوو

پاًێڵی یەکەم
٢

ی پاًێڵستەکاى اى و وەاڵه پرسیاری هیواً

وەبەری پاًێڵ ر، هاوەی پاًێل .م: بەرێ وبەک م سەعات٢شاگوڵ ئەب پاًێڵی یەکە

م پاًێڵی دووە

پاًێلی دووەم


