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برنامج مهرجان روج آفا 

 السابع للثقافة والفن

1 
 0171.70101: الجمعة: اليوم األول

 :االفتتاحية 00.11

 (HRRK) كلمة لجنة نشاطات، كلمة مديرية الثقافة، كلمة رئيس االتحاد 

اتحاد المثقفين في إقليم ، سوريا –اتحاد الكتاب الكرد  :كلمات المؤسسات واالتحادات الثقافية

 .سوريا اتحاد كتاب كردستان، الجزيرة

 كوما سري كانييه، كوما جيايي كورمينج :موسيقى

 حسن رموالمسرحي الفنان  –سكيتش 

 افتتاح المعرض التشكيلي

 

17.00     

بعنوان اللغة الكردية بين حداثة التطور اللفظي والمحافظة على  محاضرة  األستاذ دحام عبد الفتاح

 االصول

 

18.00     

 باللغة الكرديةأمسية شعرية  
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نارين ، كوالل كاساني، عدنان ابراهيم ،عبد الصمد محمود، ستير جلو، دلدار آشتي، آناهيتا سينو

 متيني

 

19.00      

 عربيةالأمسية قصصية باللغة 

 محمود جقماقي، عبد المجيد خلف، عبد الرحمن محمد، عبد الباري احمي، شمس عنتر

 

20.00 

 آلتاييسي و: نوجين،  إخراج: فيلم 

2 
 0071.70101: السبت: اليوم الثاني

17.00    

 محاضرة لالستاذ برزو محمود  حول واقع كتب التدريس في روج آفا

 

18.00: 

 أمسية شعرية باللغة الكردية 

هوزان ، كورديار دريعي، عمران منتش، سيف الدين قادري، بشير مال نواف، إبراهيم شهاب

 كركوندي

 

19.00: 

 باللغة العربيةأمسية قصصية  

 محمد باقي محمد، عامر فرسو، طه سليم حسين، جوان فرسو، جوان سلو، أفين يوسف
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20.00 : 

 المنزل: فيلم

 فيناز عفدكيس: إخراج، كومين فلم روج آفا: إنتاج

3 
 0071.70101: االحد: اليوم الثالث

17.00   

 جزيريمحاضرة لألستاذ خالص مسور حول الحب وفلسفة الوجود عند ماليي 

 

18.00  

 أمسية شعرية باللغة الكردية

 كمال نجم، فيغان هيمو، علي جل آغا، عبد السالم احمد، عبد الحليم احمد الوي، طالل ديرك فاني

 

19.00 : 

 أمسية شعرية باللغة العربية

 مروان شيخي، محمود عبدو، فاطمة محمد، أحمد إسماعيل، إبراهيم بركات

 

20.00 : 

 مونودراما ترسونك

 شفزان محمود: تمثيل، لقاسم مطرود( مجرد نفايات)عن نص  سيناريو

 محمود شفزان: إخراج، بانوس فلم: إنتاج، بور :فيلم

 يلماز محمد علي: إخراج، الباب: فيلم
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 0271.70101االثنني، : اليوم الرابع

17.00 : 

 محاضرة لألستاذ اوصمان أحمد  اللغة الكردية والوحدة الوطنية

 شعرية باللغة الكرديةأمسية   18.00

عيسى ، عدنان مصطفى، شريف محمد، زكريا عفرين، رضوان يوسف، جيندا محمد، جان ابراهيم

 لقمان عبد الرحمن، لقمان اوصمان، غمبار كول، خلو

 ميديا بركات

20.00 : 

 الحذاء االحمرفيلم 

 اخراج نومان اكيت، انتاج المركز الثقافي في مغمور

5 
 0271.70101الثالثاء، ، اليوم الخامس

17.00 . 

 وسبل توحيد الخطاب الثقافي في روج آفا ،ندوة حوارية حول العالقة بين المثقف والسياسي 

 زيور شيخو: المحاور
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 :المشاركون

 وليد جولي، نايف جبيرو، فريد سعدون، فارس عثمان، شمس عنتر، جنار صالح

 

01.11 : 

 بال رأس: فيلم

 محي الدين أرسالن: إخراج(  عفرين)كومين فلم روج آفا : إنتاج
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 0271.70101االربعاء، : اليوم السادس

17.00 : 

 حياته وأعماله ،جالدت بدرخان، محاضرة كوني رش

 

18.00: 

 أمسية قصصية باللغة الكردية 

روجين ، روبه رين كلكاوي، رامان حسي، دلوفان جتو، خورشيد خالد، جواني عفدال، أفين حسن

 ، لقمان يوسف، قادر عكيد، عمران يوسف، صالح  رشيد، موسى محمد

 محي الدين أرسالن

 

20.00 : 

  : لميعرض ف البصريفي المجال  االتحاد للتجارب الجديدة  دعم  ضمن برنامج

 جانكين عبدو: إخراج، أمل الوحدة
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7 
 0271.70101الخميس، : اليوم السابع

17.00 : 

 بنكين عبد هللا: األستاذ( المشاكل االجتماعيةبين المفهوم والمقصد تكمن اغلب : )محاضرة

 

18.00 : 

 أمسية شعرية باللغة العربية

 دوهناء داو، منير خلف، فيروز رشك، فواز اوسي، شادي اسماعيل، روان جومي، دهام حسن

 

19.00 : 

 قصصية باللغتين العربية والكرديةامسية شعرية 

 مجول ، خولةعدنان حسن، دليار اوسي، باهوز شاكر، آراس حسو

 

01.11 : 

 زيالن حمو: إخراج( كوباني)إنتاج كومين فلم روج آفا  ،فيلم بعد الحرب

8 
 0.71.70101الجمعة   اليوم الثامن



7 
 

17-00 : 

 محاضرة لالستاذ محمد جزاع  عن تاريخ سري كانييه 

 

00.11: 

 عبد الرحمن إبراهيم: إخراج، جان جنيه: تأليف، مسرحية الخادمات 

 

 روشان جولي -ميديا بكندي: تمثيل

 

00.11: 

 لإلبداع (HRRK) اإلعالن عن جائزة 


