
(Tigrinya) 

ናብራ ተክኒካዊ ትምህርቲ 

 

 

ዝማዕበለ ሰንዐ ነገራት  

ንዝሰፍሐ ዓይነታት ፍርያት ናይ ዘድልዩ ነገራትን መሳርሒታትን ምህዞ፡ ንድፊ፡ ከምኡውን ሰንዓ። ናይ ሓጺን ፕላስቲክ ከምኡውን ኣለሚንዮም 
ዓይነት ፍርያት ንምፍራይ፡ ብምዕቡል ናይ ኮምፒዩተር መቆጻጸሪ ቴክኖሎጂ ተጠቐሙ። ከም መራሕቲ ናይ ፋብሪካታት መጠን፡ መዓልታዊ ብሓደ 
ዓይነት ዝኾኑ መሳርሒታትን ተክኒክን ተጠቒምኩም ስርሑ። 

ኣብ ስነ-ፍልጠት መሰረት ዝግበረ ፍወሳ ስነ-ኣካላት 

ነቶም ፍሉጣት ዓለማለኻውያን ጸገማት ፍታሕ ንምርካብ፡ ኣብ ቀጥታዊ ንጥፈታት ገዛእ ርእስኹም ከም ዝጽመድ ብምግባር ብሓባር ስርሑ። ኣብ 

ጉዳያት ናይ ማይክሮባዮሎጂ፡ ብዮኬሚስትሪ፡ ተወርሳዊ ምህንድስና፡ ሕክምናዊ ጉዳያት፡ ስነ-ተጻዋርነት፡ ከምኡውን ሂወታዊ ስነ-ምግባር 

(bioethics)፡ ስነ-ፍልጠታዊ ምርምራት ተጠቐሙ። ተባላሓትቲ ናይ ላቦላቶሪ ክእለት ቀጢን ትቦ ተጠቒምካ ከም ዕሲ ዝኣመሰሉ ተሃዋስያን 

ዝምርመር ቅምሶ ምውሳድ (micopipetting)፡ ዘይብክል ጥበብ፡ ሞሎኪላዊ ናይ ስነ-ሂወት ተክኒክ (molecular biology techniques)፡ 
ብመርፍእ ምውጋእ ከምኡውን ምንስናስ ናይ ኣጋር ዝተባህለ መብቆል ተሃዋስያን፡ ኣገደስቲ ምልክታት ምቁጽጻር። 

ዋኒን/ንግዲ 

ናይቲ ዓለማዊ ንግዲ መሰረታዊ ርድኢት ይሃልኹም፡ እዚ ድማ ስነ-ቁጠባ፡ ምውናንን ምክያድ ስራሕ ንግዲን፡ ዕድጊ፡ ከምኡውን ውልቃዊ ገንዘባዊ 
ውጥን ዘጠቓለለ እዩ። ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ማይክሮሶፍት ናይ ፍሉይ ክኢላ ምስክር ወረቐት ንምርካብ ንግዳዊ ቴክኖሎጂን ሶፍትዌርን ተማሃሩን 
ተጠቐሙን። 

ኣብ መርበብ ኢንተርነት ዝግበር ጸታዊ ውሕስነት  

ነቶም ምስ ኢነተርነት ዝተተሓሓዙ ነገራት ኣለሊኹም ካብ መጥቃዕቲ ሳይበር ተኸላኸሉ። ስርዓተ መራኸቢታት መርበብ ኣማዕቡሉን ደግፉን። ነቶም 
ናይ ተጠቀምቲ መሳርሒታት ንሓድሕዶምን ምስ መስመር ኢነተርነትን ከምዝራኸብ ግበሩ። 

ድጂታላዊ ንድፊ  

ነቶም ናይዚ እዋን እዚ እዋናውያን ኣገባባት ኣሰራርሓ ድሕረባይታ ኣማዓባብልኦም ዳህስሱ። በቶም ድጂታላዊ ፎቶግራፍ ናይ ስነጥበባዊ 
መሳርሒታት ተጠቒምኩም ቀጥታዊ ተመክሮ ርኸቡ። ዘበናዊ መርበብ ሓበሬታ ኣብ ተንቀሳቐስቲ ሞባይላት፡ ዘይንቃሳቓሳ ኮምፒዩተራትን 
ንምምዕባል ብኸምይ ከምእተዳልዉ ተማሃሩ። 

ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ስነ-ፍልጠት  

ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ስነ-ፍልጠት፡ ኣካላዊ ብቕዓት ከምኡውን ናይ ኣካላዊ ፍወሳ ኣገባባት ዳህስሱ። ኣብ ኣናቶሚን 
ፊዞዮሎጂን ዝተመርኮሱ ኣገባባት ጥበብ ተጠቒምኩም ኣካላዊ መጉዳእቲ ንምፍዋስን ንምክልኻልን ተማሃሩ። ንሓፈሻዊ ድሕነት ናይ ሕብረተሰብ ናይ 

ኣካላዊ ምንቅስቓስ ስነ-ፍልጠት ክኢላታት ኣድለይቲ እዮም። 

ናይ ሓበሬታ ቴክኖሎጂ  

ብዛዕባ ውሽጣውን ግዳማውን ትሕዝቶ ናይ ኮምፒዩተር ከስርሕ ዝኽእል ፍልጠት ይሃልኹም። ንኮምፒዩተር ብኸመይ ከምእትጽዕና፡ እትጽግና 
ከምኡውን ነቲ ነገራዊ ክፋል ናይ ኮምፒዩተር ብኸመይ ጉድለታ ከምዝዕረ ምግባር ተማሃሩ። ናይ ምክልኻል ብልሽት ምጽጋን ምልምምድ 
ኣዝውትሩ። ነቶም ክባላሸዉ ዝኽእሉ ኣካላት ናይ ኮምፒዩተርን ምስኦም ዝተተሓሓዙን ብጉብእ ጽዒንኩም መሳርዖም ኣትሕዙ። 

ንድፊ ቅርጺ መሬት  

ተማሃሮ ነቶም ፍሉጣት ኣትክልቲ፡ ዕንባባታት፡ ከምኡውን ቆጥቋጣት ንድፊ መሬት ተጠቒሞም ብኸመይ ከምዝከናኸንዎም ክመሃሩ እዮም። ተማሃሮ 
ብዛዕባ ምፍጣር ሰማያዊ ንድፊ፡ ግምታት፡ ከምኡውን ክእለት ንድፊ ቅርጺ መሬት ክመሃሩ እዮም።  ተማሃሮ ብዛዕባ ምዝርጋሕ መስመራት ማይን 
ከምኡውን መብራህትን ክመሃሩ እዮም። 

ቅድመ-ሕክምናዊ ክንክን  

ንዝሓመሙ፡ ዝተጎድኡ ከምኡውን ዝሰንከሉ ተሓከምቲ ናይ ምክንኻን ክእለት ኣማዕብሉ። ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ናይ ሓኪምን ተሓጋጋዚ ሓኪምን 
ኴንኩም፡ ኣብ ሆስፒታላት ከምኡውን ናይ ተኣለይቲ ሕሙማት ገዛውትን ናይ ምእላይ ስራሕ ንምስራሕ ተዳለዉ። ብተግባራዊ ናይ ላቦራቶሪ 
ተመኩሮታት፡ ሕክምናዊ ስርሓት ከምኡውን ምስኦም እተዛመዱ ካልኦት ስርሓት ተጠቒምኩም ሰፊሕ ናይ ሕክምናዊ ስራሓት ዳህስሱ። ናይ ሞያዊ 
ስራሕ ስነምግባር ከምኡውን ርክባትን ክእለት ምእላይ ሕሙማትን ኣማዕብሉ። 

ናይ ኮምፒዩተር ፕሮግራም ምድላውን ጸወታታት ምንዳፍን  



(Tigrinya) 

መሰርታውያን ዝኾኑ ቀለልቲ ንሓድሕዶም ዝጸላለዉ መደባት ምምሃር። ንንግዳዊ ንጥፈታት ዝኾኑ ጸወታታት ንምንዳፍን ምድላውን ከምኡውን 
ክፉት ምንጪ ዘለዎም መደባትትን ናይ ኮምፒዩተር ኣፕሊኬሽንን ንምግባር ምድላው። ብዛዕባ ምዉህሃድ ክፍልታት፡ ኣገባባት ክፍሊ ከምኡውን 
ኣብነታውያን ክፍልታት ብዘዋሃህድ ቋንቋ ንምጽሓፍ ኣብ ደረጃ ፋብሪካታት መሰረት ዝገብረ ቋንቋ ተማሃሩ። ኣገባብ ኣተኣታትዋን ኣተሓሕዛን፡ 
ምውዕዋዕ፡ ኣጸናንዓ ግጭት ከምኡውን ናይ ኣካል ምንቅስቓስ ተማሃሩ። 

ኣካዳሚ ስነ ምምህርና   

ኣብ ኣከባቢ ናብራ ከተማ ብዛዕባ ዓይነት ትምህርትን ምስኡ ዝዛመዱ ኣማራጺታት ዓይነት ስራሓትን ዳህስሱ። ኣብ ፕሮጀክት ዝተመርኮሰ 
ተመክሮታት ሞያ ስነምምህርና ከምኡውን ኣብ ባህሊ ዝተመርኮሰ ቅቡል ኣመሃህራን ብዕሙቕ ዝበለ ኣገባብ ምርካብ። 

 

ሓባራዊ ጉዳይ ጥዕና  

ንዝሓመሙ፡ ዝተጎድኡ ከምኡውን ዝሰንከሉ ተሓከምቲ ናይ ምክንኻን ክእለት ኣማዕብሉ። ኣብ ትሕቲ ኣላይነት ናይ ሓኪምን ተሓጋጋዚ ሓኪምን 
ኴንኩም፡ ኣብ ሆስፒታላት ከምኡውን ናይ ተኣለይቲ ሕሙማት ገዛውትን ናይ ምእላይ ስራሕ ንምስራሕ ተዳለዉ። ብተግባራዊ ናይ ላቦራቶሪ 
ተመኩሮታት፡ ሕክምናዊ ስርሓት ከምኡውን ምስኦም እተዛመዱ ካልኦት ስርሓት ተጠቒምኩም ሰፊሕ ናይ ሕክምናዊ ስራሓት ዳህስሱ። ናይ ሞያዊ 
ስራሕ ስነ ምግባር ከምኡውን ርክባትን ክእለት ምእላይ ሕሙማትን ኣማዕብሉ። 

ተንቃሳቓሲ ቴክኖሎጂ  

ንዝተፈላለያ ዓይነታት ተሽከርከርቲ ጸገመን ኣለሊኹም፡ ኣሓድሱን ኣዐርዩን። ኣብ ግዜ ትምህርቲ ናይ ኣገልግሎት ዓማዊል ክእለት እንከለኹም፡ 
ምዕቡል መመርመሪ መሳርሒታት ተጠቒምኩም ነቲ ዝተባላሸወ ክፍሊ ኣካላት ጸግንዎ። 

ባዮቴክኖሎጂ (BIOTECHNOLOGY)  

ስነ-ሂወታውያን ነገራት ከም ዋህዮታት፡ ኣትክልቲ፡ ከምኡውን እንስሳታት ናይ ዝኣመሰሉ ሂወታውያን ምስ ገበናት፡ ጥሜት ኣከባቢ፡ መግቢ፡ 

ከምኡውን ጥዕና ነዞም ጸገማት እዚኦም ንምፍታሕ ከመይ ክንጥቀመሎም ከም እንኽእል ግለጽዎም። ኣብ ኣከባቢ ኣብያተ-መድሃኒት፡ ዓይነት ብቕዓት 

ማይ፡ ረቂቕ ምርምር፡ ሕክምና ሂወታውያን (biomedical)፡ ስነ-ፍልጠት ኣትክልቲ፡ መጽናዕታዊ ዳህሳስ፡ ስነ መግቢ፡ ከምኡውን ስነ-ፍልጠት 

ደቀቕቲ ሂወታውያን (microbiology)፡ ስነ-ፍልጠታዊ ኣገባብ ተኸተሉ። ተባላሓትቲ ናይ ላቦራቶሪ ክእለት ቀጢን ትቦ ተጠቒምኩም ከም ዕሲ 

ዝኣመሰሉ ተሃዋስያን ዝምርመር ቅምሶ ምውሳድ (micopipetting)፡ ዘይብክል ጥበብ፡ ሞሎኪላዊ ናይ ስነሂወት ተክኒክ (molecular biology 

techniques)፡ ብመርፍእ ምውጋእ ከምኡውን ናይ ኣጋር ዝተባህለ መብቆል ተሃዋስያን ምንስናስ። 

ዋኒን/ንግዲ 

ናይ ዓለማዊ ንግዲ መሰረታዊ ርድኢት ይሃልኹም፡ እዚ ድማ ስነ-ቁጠባ፡ ምውናንን ምክያድ ስራሕን ንግዲ፡ ዓውለማ፡ ዕድጊ፡ ከምኡውን ውልቃዊ 
ገንዘባዊ ውጥን ዘጠቓለለ እዩ። ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ማይክሮሶፍት ናይ ፍሉይ ክኢላ ምስክር ወረቐት ንምርካብ ንግዳዊ ቴክኖሎጂን ሶፍትዌርን 
ተማሃሩን ተጠቐሙን። ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ሞያ ስራሕ ኣማራጺታት ተዋፊርኩም ክትሰርሑ ምእንቲ ክትክእሉ ናይ ስራሕ ተመኩሮ ክእለትኩም 
ኣስፍሑ። ነቶም ዘለዉ ዓለም ለኸውያን ብድሆታት ንምፍታሕ፡ ሓያል ናይ ዕድግን ምሕደራን ውጥን ኣተግብሩ። 

ቴክኖሎጂታት ስነ-ህንጻ  

መሰርታውያን ዝኾኑ ክእለታት ስራሕ ጽርበት፡ ከም ምኽፋፍ፡ ምትካል ማዓጹን መሳኹትን፡ ኣስካላታት ከምኡውን ናሕስታት ተማሃሩ። ብተወሳኺ 
ተማሃሮ ብኮምፒዩተር ዝተደገፈ ንድፊ ከምኡውን ኣብ ምሕዳስን ምምሕያሽን ክእለት ዘድሃበ ክመሃሩ እዮም። 

ስነ-ክንክን ቆርበትን ጽፍርን (COSMETOLOGY) 

እዚ መደብ እዚ ብመሰረት ንድፊ ቦርድ ናይ መንግስቲ ስነ-ቆርበትን መማላኽዕን ዝቖመ እዩ።  እቲ ተማሃራይ ኣብ ናይ ሃገራዊ ብቕዓት ፈተና 

ንምስታፍ ቅቡል ንኽኸውን ናይ 1500 ሰዓታት ስልጠናዊ ትምህርቲ ክወስድ ኣለዎ። 

ንገበናዊ ጉዳያት ዝምልከት ፍትሒ  

ተማሃሮ ኣብ ገበናዊ ፍትሒ ዝምልከት ጉዳይ ዓውደ ፍልጠት እኹል ዝኾነ ተመኩሮ ክህልዎም ኣለዎ። ተማሃሮ ናይ መቑሕ ኢድ ጥበብ፡ ብረት 
ምሕዳግ፡ ተሽከርከርቲ ምፍታሽ፡ ከምኡውን ሓይሊ ናይ ምጥቃም ጥበብ ዘጠቓለሉ ብቕዓት ክቐስሙ ኣለዎም። 

ጥበብ ስነ-ምኽሻን  

ብሞያዊ ኣሰራርሓ መግቢ፡ ከም ኬክን ፓስተን ዝኣመሰሉ መግብታት ኣዳልዉ። ኣብ ናይ በዓላት ኣጋጣሚ ዝኸውን ነቲ ኩነታት ኣብ ግምት 
ብምእታው ውጥን ኣዳሊኹም መግቢ ኣቕርቡ። ናይቲ ሙሉእ ኣመጋግባን ፍሉይ ናይ መግቢ ተመኩሮ ዘለዎን ጉጅለ ቀንዲ ተዋሳኣይ ኣባል ኩኑ። 

ንናይ ኩሩምቲ ሓገዝ ዝምልከት  

ኣብ ናይ ቤት-ጽሕፈትን ላቦራቶሪ ተሓከምቲ ንምእላይ ምስ ሰራሕተኛታት ንጽህናን ሕክምና ስንን ንምትሕግጋዝ ክእለት ኣማዕቡሉ። ኣብ ከባቢ ኣፍ፡ 
ጥዕና ሰባት ንምሕላው ዝወሃብ ትምህርቲ ምስ ናይ ኮራርምቲ ራጂ ብምውህሃድ፡ ከፊትካ ምርኣይን፡ ናይ ኣፍ ራጂ ብምግባር ረኽሲ ንምክልኻል 



(Tigrinya) 

መሳርሒታት ምምካን ብላቦራቶሪ ዝግበሩ መርመራታትን፡ ህጹጽ ሕክምና ስንን ንሕሙማት ምሕጋዝ ተማሃሩ። ሓፈሻዊ ኣገባባት ቤት-ጽሕፈት 
ተማሃሩ፡ ናይ ተሓከምቲ ኣታሕዛ መዝገብን ተሓከምቲ ስኒ ተራ ምሕላው ተማሃሩ። 

ቴክኖሎጂ ስነ-ምህንድስና 

ተማሃሮ ግቡእ ኣገባባት ምህንድስና፡ ስነ-ሕሳብ ከምኡውን በሊሕ ኣተሓሳስባ ተጠቒሞም ተባላሓትን ኣፍረይትን ክኾኑ ምድላው። ተማሃሮ ብጎደና 

ምህንድስና ሓሊፎም ነቲ ልዑል ዓለም ለኻዊ ጠለብ ናይ ስነ-ቑጠባ ክእለታት ከማልኡ ትጽቢት ይግበረሎም። 

ስእላዊ ጥበብን ንድፍን 

ንኹሎም ሸነኻት ስእላዊ ዓውደ ፍልጠት መራኸቢታት ዳህስሱ። ናይ ኮምፒዩተር ንድፍን፡ ስእልን፡ ናይ እስክሪን ሕትመት፡ ድጂታላዊ ሕትመት፡ ናይ 
ዓበይቲ ቅጥዕታት ምድላውን ኽእለት ኣማዕቡሉ። 

ጥበብ መራኸቢ ብዙሃን 

ተማሃሮ ነቲ ሙሉእ ናይ ተለቪዥን ዝተዓጥቀ፡ ከም ተንቃሳቓሲ ስእሊ፡ ደረቕ ስእሊ፡ ጉዳይ ዕድጊ፡ ናይ ምእራም ነገራት ላቦራቶሪ ወይ ኣርትዖ፡ 
ዝኣመሰሉ ተጠቒሞም መሰረታዊ ስራሕ ፈነወ ዜና ይመሃሩ። እቲ መደብ ተማሃሮ ነጻ ኮይኖም ንዜናዊ ዝርግሐ ዝበቅዕ ተንቃሳቓሲ ስእልን ደረቕ 
ስእልን ፍርያት ከበርክቱ ተባሂሉ ዝዳሎ መደብ እዩ። ተማሃሮ ነቲ ናይ ማሃዝነት ዓቕሞም ክብ ብምባል ብመራኸቢ ብዙሃን ኣቢሎም ንዓለም 
ክድህስስዋ እዮም። 

ጥበብ ኣተሓሕዛ መድሃኒት (PHARMACY TECH) 

ብዛዕባ ፍርያት መድሃኒትን ምስኡ ዝተዛመደ ሂወትን፡ ንዕኡ ዘድሊ ክእለትን ብምጥራይ ሰፊሕ ዳህሳስ ብምግባር ናይ መድሃኒት ተክኒሻን ክትኮኑ 
ጸዓሩ።  ተማሃሮ ነቲ ሓኪም ዝኣዘዞ መድሃኒት ኣንቢቦም፡ ተርጒሞም ከምዝህቡ ክመሃሩ እዮም። ንሳቶም መድሃኒታት ብኸመይ ከም ዝምደቡን 
ከምዝወሃቡን ክመሃሩ እዮም። ተማሃሮ ጽላዋ ናይ መድሃኒታት ኣብ ዝተፈላለዩ ስርዓተ ኣካላት ብዛዕባ ዝህልዎም ኣድማዕነትን ጎድናዊ ሳዕቤናቶምን 
ከምኡውን ምስ መጠኖም ዝተዛመደ ጉዳያት ክመሃሩ እዮም። 

   

 

ምጥፋእ ሓዊ ከምኡውን ኢ.ኤም.ቲ. (EMT)  

ተማሃሮ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ኣትዮም ምስቶም ናይ ፈለማ ግብረ መልሲ ዝህቡ ኣካላት ክሰርሑ እዮም። ተማሃሮ ኣብ ግዜ ባርዕ ሓዊ ዝተፈላለዩ 
ንባርዕ ዝዕድሙ ቅርጽታት ህንጻን ምስኦም ዝተዛመዱ ፕሮቶኮላትን ምግምጋምን ባርዕ ንምጥፋእ ምቅላስን ክመሃሩ እዮም።  ተማሃሮ ብዛዕባ ሓደጋ 
ባርዕ ክስልጥኑ ከለዉ ምጥፋእ ሓውን ሂወት ምድሓንን ሜላታት መሳርሒታትን ተማሂሮም ናይ ኢ.ኤም.ቲ. (EMT) ምስክር ወረቐቶም ክወሃቡ 
እዮም። 

 

 

ድጂታላዊ ሲኔማ (DIGITAL CINEMA)  

ተማሃሮ ብዛዕባ ዝተፋላለዩ ቅድመ ፍርያት፡ ፍርያት፡ ድሕረ ፍርያት ናይ ሓጸርቲ ፊልምታት ጥበብ ክመሃሩ እዮም።  ተማሃሮ ብዛዕባ ናይ ዝለዓለ 

ብቕዓት ኣርትዖ ፊልሚ፡ ፍሉይ ክእለት ናይ ሶፍት ዌር፡ ከምኢውን ናይ ኢች.ዲ ካሜራ ኣሰራርሓ ክመሃሩ እዮም። 

ብዛዕባ ስእሊ ብካሜራ ዝምልከት (PHOTOGRAPHY)  

ብዛዕባ ረቂቕ ስነ-ጥበብን እዋናዊ ቴክኖሎጅን ኣብ እስትድዮ ዝግበር ዕዮ ስእልን ተማሃሩ። ብናይ እስትድዮ ስራሕ ጽኑዕ ሰረት ዘለዎ ኣተሓሳስባን 
ተክኒክን ፍልጠት ቅሰሙ። ነቲ መሰረታዊ ባህላዊ ጸልማት ክፍሊ፡ መሕተሚ ስእልታት፡ ነቲ ዘበናዊ ድጂታል መማዕበሊ ስእሊ፡ መሕተሚ 
እስትድዮን መብራህትታቱን ምህዛዊ ናውቲ ስእሊ፡ ሶፍት ዌር፡ ከምኡውን ወብ ዝሰረቱ ኣሰራርሓን ተማሂርኩም ፍልጠት ቅሰሙ። 

ንድፊ ትያትራዊ ኣደራሽን ፍርያትን 

እዚ መደብ እዚ መምርሒታት ንድፍን ተክኒካዊ ስነ-ጥበብ ኣገባባት ምድላውን ዘጠቓልል መደብ እዩ። እዞም መጽናዕትታት እዚኦም ንተማሃሮ 
ስፍሓት ንዘለዎም ዝተፈላለዩ ዓይነት ስርሓት ድሉዋት ከምዝኾኑ ይገብሮም፡ እዚ ድማ ዕብይ ዝበሉ ናይ ፍርያት ስርሓት ኣብ ክፍሊ ፊልምን 
ተለቪዥንን ስነጥበባት ምስራሕ፡ ምሕደራ ናይ ዕብይ ዝበሉ ፍጻሜታት፡ ከምኡውን ጉጅለ ሙዚቀኛታት ሒዝካ እናዘርካ ምርኢት ምቕራብን 
ዘጠቓልል እዩ። 


