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 የሥልጠናው ዓይነት የሥልጠና 

ቀናት 

የሥልጠና 

አዳራሽ 

የአሠልጣኝ ስም አሠልጣኝ የመጣበት 

ተቋም 

የሰልጣኝ 

ብዛት 

ሠልጣኞች የመጡበት 

ክፍል 

ምርመራ 

1.  

Fostering students’ 

higher order thinking  

skills 

04/08/08  

 

CCBP 

 

ዶ/ር ጅኔት ሶፋል 

በትምህርትና ስነ—ባህሪ 

ኮሌጅ እንግዳ ተመራማሪ  

（Guest Scholar) 

14 
ለመምህራንና ድህረ-

ምረቃ ተማሪዎች 
 

2.  
Synectics – Active 

Learning Model 
18/08/08 CCBP ዶ/ር ቫሼል ሚለር 

በትምህርትና ስነ—ባህሪ 

ኮሌጅ እንግዳ ተመራማሪ  

（Guest Scholar) 

14 
ለመምህራንና ድህረ-

ምረቃ ተማሪዎች 
 

3.  

Being critical friend: 

Advising graduate 

students 

04/08/08 CCBP ዶ/ር ቫሼል ሚለር 

በትምህርትና ስነ—ባህሪ 

ኮሌጅ እንግዳ ተመራማሪ 

（Guest Scholar) 

 

12 

ለመምህራንና ድህረ-

ምረቃ ተማሪዎች 
 

4.  

eLibraryUSA: An 

Internet based 

Library System 

04/08/08 
Digital 

Library 
ተክሌ ተፈራ 

ከአሜሪካ ኤምባሲ፥ አዲስ 

አበባ 
85 

ለመምህራንና ለድህረ-

ምረቃ ተማሪዎች 
 

5.  

The Code of Job 

Opportunity for 

Disability 

13/09/08 CCBP በላይነህ አድማሱ  40 
የዩኒቨርሲቲው መደበኛ 

ዓይነ-ስውራን ተማሪዎች 

 

 

 

6.  

eLibraryUSA: An 

Internet based 

Library System 

16/09/08 

ICT 

Computer 

Lab 

ዘውዲቱ አምባው ገነሜ ላይብራሪ፡ ባ/ዳር 20 

ከተለያዩ ክፍል ለመጡ 

መምህራን እና የቤተ 

መጻሕፍት ሠራተኞች 
 

7.  Jaws Software 
06/16/08-

14/09/08 
CCBP 

ቃለአብ ሞላ 

አማረ ሲሳይ 
ባ/ዳ/ዩ እና ፍትህ ቢሮ 20 

የዩኒቨርሲቲው መደበኛ 

ዓይነ-ስውራን ተማሪዎች 

ሁልጊዜ በየሳምንቱ 

ቅዳሜ እና እሁድ 

ከተማሪዎች ህብረት 

ጋር በመተባበር 
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8.  Koha Library system 
08-

12/09/08 
CCBP 

ፋንታሁን መኩሪያው 

አንሙት መስፍን 
ባ/ዳ/ዩ 35 

የተለያዩ የቤተ መጻሕፍት 

ሠራተኞች 

ከቤተ መጻሕፍት 

ዳይሬክቶሬት ጋር 

በመተባበር 

9.  

electronics Health 

Management 

Information System 

(eHMIS) 

22-

23/09/08 

 

ኦዲቶርየም 

 

አብራራው ገብሬ 

የኔማር አሰፋ 

 40 

በዩኒቨርስቲዉ በተለያዩ 

ክፍሎች ውስጥ ላሉ 

የክሊኒክ ባለሙያዎች 

ከተማሪዎች አገልግሎት 

ዳይሬክቶሬት ጋር 

በመተባበር 

10.  
Qualitative Data 

Analysis 
14/10/08 CCBP ዶ/ር መስከረም ለቺሳ ዓቅም ግንባታ 45 

ከተለያዩ  ግቢዎች ለመጡ 

መምህራን እና ድህረ-

ምረቃ ተማሪዎች 

 

11.  

Qualitative Research 

Methods （Among 

other topics) 

15-

19/10/08 
ሴኔት አዳራሽ 

ዶ/ር መስከረም ለቺሳ 

እና ዶ/ር ጅኔት ሶፋል 

ከሌሎች ሴት 

መምህራንና 

አሰልጣኞች ጋር 

በመተባበር 

ባ/ዳ/ዩ 

አ/አ/ዩ 

ጎ/ዩ 

 

 

80 

ከሁሉም ግቢዎች የመጡ 

የዩኒቨርስቲው ሴት 

መምህራን 

ምርምርና ማህበረሰብ  

አገልግሎት ባዘጋጀው 

Women’s 

research 

capacity 

building በተሰኘ 

መርሐ ግብር የተሰጠ 

ሥልጠና 

12.  

Industrial Discipline, 

Quality 

Management, and 

First Aid 

20-

21/10/08 
CCBP 

ከኬሚስትሪ ት/ት 

ክፍል የመጡ 

መምህራን 

 

ሳይንስ ኮሌጅ 

 

 

51 

የ2008 ዓ.ም የ 

Industrial 

Chemistry ተመራቂ 

ተማሪዎች 

ከኬሚስትሪ ት/ት 

ክፍል ጋር በመተባበር 

13.  

የ2009 ዓ.ም የስልጠና 

ፍላጎቶች ዳሰሳ (የድህረ-ምረቃ 

ተማሪዎች፥ የመምህራን እና 

የአስተዳደር ሠራተኞች） 

በሰኔ ወር፥ 

2008 ዓ.ም 
CCBP 

የጥራት 

አስተባባሪዎች 
   

በሁሉም የዩኒቨርስቲው 

ግቢዎች ተበትኗል። 

14.  የመምህራን መረጃ ጥንቅር 
በሰኔ ወር፥ 

2008 ዓ.ም 
CCBP CCBP    

እስከ ጥቅምት  2009 

ዓ.ም የ100 መምህራን 

መረጃ ተሰርቷል። 


