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ፕሮግራም ቴክኒክ
Tigrinja

ፕሮግራም ቴክኒክ። (መቀራረቢ) ዲፕሎም
ዩኒቨርሲቲ (ኮለጅ) ዘውህብ። መቀራረቢ
ትምህርቲ ዩኒቨርሲቲ (ኮለጅ) እዩ፣

ፕሮግራም ቴክኒክ። ናብቶም ብቴክኒክን ቴክኒካውያን መሥራሓትን ኪዓዩ ዝደልዩ ዚቐንዐ’ዩ፣ እዚ ትምህርቲ
ንቐጻሊ ትምህርቲ ቴክኒክን። ትምህርቲ ህይወታዊ ሳይንስን ኣብ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ እምኒ መሠረት የንጽፍ፣ ናብ
ሓያሎ መዳያት ትምህርቲ ከዋፍረካ ዚኽእል ብቕዓት (ትምህርታዊ ነጥቢ) ትረክብ፣

ኃሙሽተ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት
ቅድን ምዕባለ ፍርያትን
• ብዛዕባ ቅድን ምዕባለ ፍርያትን ትመሃር፤ እዚ ድማ ብኮምፒዩተር ዝተሓገዝ ቅድን ቅዋምን ዘተኮረ’ዩ፣

ቴክኒክ ሓበሬታን ሜድያን
• ብዛዕባ ሓበሬታዊ ቴክኒክ። ኮሙኒኬሽን። ከምኡ’ውን ዝተፈላለዩ ከም ኮምፒዩተር ኮሙኒኬሽን። ፕሮግራሚን።
ዲጂታውያን መድያታትን ምዕባለ መርበብን (ወብኡትቨክሊን) ዝኣመሰሉ መድያታት ትመሃር፣

ቴክኒክ መፍረ
• ብዛዕባ ፍርያትን። ትካል ምክያድን (ኣውቶሜሽንን። ምምራሕ ዓይነት ፍርያትን) ትመሃር፣

ህንፀት ማኅበረሰብን ከባብን
• ብዛዕባ ቴክኒክ ኣተሃናንፃ ማኅበረሰብን። ከባብን ሥነ-ህንፃን (ቴክኒክ ልክዕ ከም ኢኮሎጂ። መልክዕን።
ቍጠባን ኣገዳሲ ከም ምዃኑ መጠን) ትመሃር፣

ፍልጠት ቴክኒክ
• ብዛዕባ ኣገባባት ሥራሕ ቴክኒካዊ ሳይንስ። ንሕሳባዊ ሞዴል። ኣምስሉ (ሲሙላሹን)። ምምራሕን ምቍጽጻርን
ዚጠቕሙ ንዋትን ትመሃር፣

ኣብዚ ፕሮግራም እትመሃሮም ነገራት
ኣብ ቴክኒክ። ፊዚክስ። ኬሚስትሪ። ሕሳብ ዘሎካ ፍልጠት ተማዕብል፤ እዚ ድማ ኣብ መሥርሓት ቴክኒክ
ዘተኮረ’ዩ፣ ቴክኒክ ኣብ ማኅበረሰብ እንኪምዕብል ዚኽሰት ጽልዋ ሕድሕድ እቶም ዝተፈላለዩ ክፋላት ትመሃር፣
ህሉውን ሓዲስ ዝማዕበለ ቴክኒክ ትመሃር፣

ኣሠራርዓ ናይ’ዚ ፕሮግራም ከም’ዚ ዚስዕብ ይመስል
ኣብ ፕሮግራም ቴክኒክ። እቶም ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ እዞም ዚስዕቡ እዮም። እንግሊዝኛ።
ታሪኽ። ስፖርትን ጥዕናን። ሕሳብ። ሳይንስ። ትምህርቲ ሃይማኖት። ማኅበራዊ ሳይንስ። ሽወደንኛ ወይ ሽወደንኛ ከም
ካልኣይ ቋንቋ፣ ኣብቶም ንትምህርቲ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ዘቀራርቡኻ ፕሮግራማት ካብ ኣብቶም ፕሮግራማት ሞያ
ዘለዉ ዚበዝሑ ክልሰ-ሓሳባውያን ኮርሳት ትመሃር፣
ምስ ፕሮግራም ዚዛመዱ ሓባራውያን ዓይነታት ትምህርቲ (ካራክተሽኤምነን) እዞም ዚስዕቡ እዮም።- ፊዚክስ።
ሥነ-ቀመም (ሼሚ)። ቴክኒክን’ዮም፣
ኣብዚ ፕሮግራም ወሲኽካ ክትውሕልልን ፍልጠትካ ከተስፍሕን ዕድል ይወሃበካ፣ ትምህርቲ ምዕማቝ (ፕሮግራም
ፎርዩፕኒን) ድማ ይበሃል፣ ንኣብነት ከም ሥነ-ህንፃ። ስእሊ። ትምህርቲ ሥነ-ፍጥረት (ባዮሎጂ)። ትምህርቲ
ኤለክትሪክ። ቴክኒክ ፍጻመ (ኢቨንት ቴክኒንክ)። ፍልስፍና። ፊዚክስ። ጂኦግራፊ። ታሪኽ። ነባሪ ማኅበረሰብ።

Tigrinja

ፕሮግራም ቴክኒክ

ሕክምናዊ ቴክኒክ። ቴክኒክ መርበብ። ፔዳጎጂ። ፕሮግራሚን። ሥነ-ልቦና። ሽወደንኛን ወብቴክኒክን ዚኣመሰሉ
ትምህርትታት ኪኾኑ ይኽእሉ፣ ምስታ ቤት ትምህርቲ ርክብ ጌርካ ኣየኖት ዓይነታት ትምህርቲ ኪውፍዩ ከም
ዚኽእሉ ሕተት፣
ዝደለኻዮ ዓይነት ትምህርቲ ክትመሃር ዘኽእል ውልቃዊ ምርጫ’ውን ኣሎካ፣ ኣየኖት ኮርሳት ከም ዘለዉ
ክትፈልጥ። ኣብታ ቤት ትምህርቲ ሕተት፣

መልክዓት ሥራሕ
ኣብዚ ፕሮግራም’ዚ ሓበሬታ ከተናድን ብነቐፌታዊ ዓይኒ ክትመዝንን ትመሃር፣ እዚ ፕሮግራም’ዚ። ንውልቅኻ
ወይ ምስ ካልኦት ሓቢርካ ጠቐምቲ ግድላት ካብ ምፍታሕ ዚተበገሰ’ዩ፤`መብዛሕትኡ ጊዜ ብመልክዕ ፕሮጀክት፣
ሓደስቲ ፈጠራውያን መፍትሕታት ከተማዕብልን ከመይ ጌርካ ትካል ከም ተካይድን ትመሃር፣
ክትንትን ሞዴል ከተውጽእ። ፈተነታት ኣምስሉ(ሲሙላሹን) ክትገብር ሚዛናዊ ግምገማ ክትገብር። ከተማዕብል።
ርክባት ክትመዝን። ክትድምድምን ንዝሓሸ ቴክኒካዊ ኣገባብ ክትማጎትን ትመሃር፣

ሥራሕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ (ዪምናሴኣርበተ)
ኣብ መዛዘሚ ፕሮግራም ተክኒክ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሥራሕ ክትዓምም ኢኻ፤ ኣብኡ ካብ ኣገደስቲ
መዳያት እዚ ፕሮግራም ተበጊስካ ንሓደ ዕብይ ዚበለ ሥራሕ ዛዕባ ኣቝምካ። መደብ ኣውጺእካ ዓሚምካ ዓይነቱ
ከተረጋግጽ ዕድል ይወሃበካ፣

ክትሓስበሉ ዘለካ
ብሓደ ፍሉይ ትምህርቲ ኮለጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ብቕዓት ኪህልወካ ድላይ እንተሎካ። ኣቐዲምካ መደብ ትምህርቲ
ከተውጽእ ኣገዳሲ’ዩ፣ ነማኻሪ ትምህርትን ሞያን (ስቱድየቬግሌዳረ) ረኺብካ ኣዛርብ፣
ብስም ውልቃዊ ምርጫ (ኢንዲቪዱወላ ቫል) ተወሳኺት ኮርስ ካብ ስፖርትን ጥዕናን ከምኡ’ውን ሓንቲ
ኤስተቲካዊት ኮርስ ክትመርጽ ኵሉሳዕ መሰል ኣሎካ፣

