
በ2008 ዓ. ም ሦስተኛ ሩብ ዓመት፡ በዓቅም ግንባታ ማዕከል አስተባባሪነት የተሰጡ ሥልጠናዎች 

 

 የሥልጠናው ዓይነት የሥልጠና ቀናት የሥልጠና 

አዳራሽ 

የአሠልጣኝ ስም አሠልጣኝ የመጣበት 

ተቋም 

የሰልጣኝ 

ብዛት 

ሠልጣኞች የመጡበት 

ክፍል 

ምርመራ 

1.  
 

Jaws Software 

ከ25-29/05/08 እና 

ከ03-08/06/08 ዓ.ም 

 

CCBP 

አማረ ሲሳይ 

ስንታየሁ እምሩ 

ከባህር ዳር ፍትህ ቢሮ እና 

ከትምህርት ቢሮ 
26 

ከተለያዩ የሁለተኛ ደረጃ 

ት/ቤቶች ለመጡ ዓይነ-

ሥውራን ተማሪዎች 

በሁለት ዙር 

የተሰጠ ሥልጠና 

2.  
Making writing a 

Habit 
16/06/2008 ዓ.ም. NCR1 ዶ/ር ጅኔት ሶፋል 

በትምህርትና ስነ—ባህሪ 

ኮሌጅ እንግዳ ተመራማሪ 

（Guest Scholar) 

32 

ከተለያዩ  ክፍሎች የመጡ 

የአስተዳደር ሠራተኞች፣

መምህራንና ድህረ ምረቃ 

ተማሪዎች፡፡ 

ከዩኒቨርሲቲው 

ውጭ ያሉ 

ተማሪዎችም 

ተሳትፈዋል። 

3.  Avoiding plagiarism 

and Paraphrasing as 

an academic writing 

skills 

05/07/2008 ዓ.ም CCBP ዶ/ር ጅኔት ሶፋል 

በትምህርትና ስነ—ባህሪ 

ኮሌጅ እንግዳ ተመራማሪ 

（Guest Scholar) 

37 

በዩኒቨርሲቲው ላሉ 

የተለያዩ የአስተዳደር 

ሠራተኞች፣መምህራንና 

ድህረ ምረቃ ተማሪዎች፡፡ 

ከዩኒቨርሲቲው 

ውጭ ያሉ 

ተማሪዎችም 

ተሳትፈዋል። 

4.  

 

Faculty Orientation 

and Training Program 

7-8/07/08 ዓ.ም 
ሴኔት 

አዳራሽ 

እምቢአለ በየነ፣ 

ታምሩ ደለለኝ፣ 

ዶ/ር ዳዊት አስራት፣ 

ተመስገን መላኩ፣ 

አብርሃም ዘላለም፣ 

ደረጀ ታዬ እና 

ዶ/ር መስከረም ለቺሳ 

ከትምህርትና ስነ-ባህሪ 

ኮሌጅና ከአካዳሚክ 

ጉዳዮች 

29 
ከተለያዩ  ግቢዎች ለመጡ 

አዲስ መምህራን 
 

5.  Reflecting on Personal 

and Professional 

Experience 

 

 

12/07/08 ዓ.ም 

 

 

ኦዲቶርየም 

 

ዶ/ር ጅኔት ሶፋል 

በትምህርትና ስነ—ባህሪ 

ኮሌጅ እንግዳ ተመራማሪ 

（Guest Scholar) 

 

 

 

150 

 

 

ለተለያዩ የዩኒቨርሲቲው 

ተማሪዎች፣ መምህራንና 

ሠራተኞች 

 

ሥርዓተ ጾታ 

ዳይሬክቶሬት፡ 

“March 8”ን 

በማስመልከት 

ባዘጋጀው መርሐ 

ግብር ላይ 

የቀረቡ 

ትምህርታዊ 

ጽሑፎች 

Feminist Pedagogy 

ዶ/ር ቫሼል ሚለር 

በትምህርትና ስነ—ባህሪ 

ኮሌጅ እንግዳ ተመራማሪ 

（Guest Scholar) 

“Feminism” as a 

Broad Institutional 

Concept 

ዶ/ር መስከረም ለቺሳ ዓቅም ግንባታ 
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6.   

APA writing and 

reference style 

12/07/08 ዓ.ም CCBP ዶ/ር መስከረም ለቺሳ ዓቅም ግንባታ 25 

ከተለያዩ  ክፍሎች ለመጡ 

መምህራንና የድህረ 

ምረቃ ተማሪዎች 

ከዩኒቨርሲቲው 

ውጭ ያሉ 

ተማሪዎችም 

ተሳትፈዋል። 

7.  
Jaws Software 

ከ03/07/08 -09/08/08 

ዓ.ም 
CCBP ቃለአብ ሞላ 

ከዩኒቨርሲቲው 

ኮሚዩኒኬሽንና መረጃ 
22 

የዩኒቨርሲቲው መደበኛ 

ዓይነ-ሥውራን ተማሪዎች 

ከተማሪዎች 

ህብረት ጋር 

በመተባበር 

8.  Project Proposal 

Writing 
29/07/08 ዓ.ም CCBP ዶ/ር ዓለማየሁ ቢሻው 

ከትምህርትና ስነ-ባህሪ 

ኮሌጅ 
44 

ለመምህራን፣ ለአስተዳደር 

ሠራተኞችና ድህረ ምረቃ 

ተማሪዎች 
 


