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የ ዐ ውደ -ጥና ት መርኃግብር
የ ካቲት 18፣ 2007 ዓ .ም.
አዳማ ራስ ሆቴል፣ አዳማ

እሮብ የ ካቲት 18፣ 2007 ዓ .ም.
ሰዓት
ክን ውን
ምዝገ ባ
2.30-3.00
ጠዋት
የ እን ኳን ደህና መጣችሁ ን ግግር
3.00-3.10
ጠዋት
የ መክፈቻ ን ግግር
3.10-3.25
ጠዋት
3.25-4.00
ጠዋት

ስለ ፕሮጀክቱ ዓላ ማና የ እስከ
አሁን ክን ዋኔ ዎች አጭር ገ ለፃ

4.00-4.20
4.20-5.50

የ ሻይ ዕ ረፍት
የ ስድስቱ የ ምርምር ቡድኖች
ስለተከና ወኑ ስራዎች እና የ ዚህ
ዓመት እቅድ አጭር ገ ለፃ
(15 ደቂቃ ለያ ን ዳን ዱ ቡድን )

5.50-6.30
6.30-8.00
8.00-9.30
ከሰዓት

ውይይት
የ ምሳ ዕ ረፍት
ከየ ዞ ኑና ወረዳው በተወከሉ
ተሳ ታፊዎች እና በተመራማሪዎች
መካከል የ ቡድን ውይይት

9.30-9.50
9.50-11.10
ከሰዓት
11.10-11.20

የ ሻይ ዕ ረፍት
አጭር ሪፖርት ከየ ቡድኑ ተወያ ዮች
እና አጠቃላ ይ ውይይት
የ መዝጊያ ን ግግር

ፈፃ ሚ
አዘ ጋጅ ኮሚቴ

አስፈፃ ሚ

ዶ/ር ቢን ያ ም ሲሳ ይ
የ ፕሮጀክቱ ዋና አሰተባባሪ
ዶ/ር ታዬ ረጋሳ
የ ሂዩ ማኒ ቲስ፣ ቋን ቋዎች ጥና ት፣
ጋዜጠኝነ ትና ኮሚኒ ኬሽን ኮሌጅ
ዲን (አዲስ አበባ ዩ ኒ ቨርሲቲ)
ዶ/ር ቢን ያ ም ሲሳ ይ፣ ዶ/ር
ን ጉሴ መሸሻ እና ፕ/ር ያ ነ
ቦን ዲ ዮሀን ሰን

ዶ/ር ፈቀደ መኑታ

አቶ ጳውሎስ ካሱ
ዶ/ር ደርብ አዶ
ዶ/ር ሞገ ስ ይገ ዙ
ዶ/ር ሮኒ ማየ ር
ዶ/ር ዘ ላ ለም ልየ ው
ዶ/ር ን ጉሴ መሸሻ

ዶ/ር ሒሩት ወ/ማርያ ም

ምሳ በአዳማ ራስ ሆቴል ተዘ ጋጅቷል
የ ምርምር ቡድን መሪዎች

ዶ/ር ፌዳ ነ ጋሳ
ዶ/ር አምሳ ሉ ተፈራ
የ ስነ -ልሣን ት/ክፍል
ሊቀመን በር (አዲስ አበባ
ዩ ኒ ቨርሲቲ)

Project Meeting and Training on Corpus Preparation
February 26, 2015

Adaama Ras Hotel, Adaama
Thursday 26 February 2015
Time
Activity
9.00-10.00
Project meeting
am
10.00-10.20 Coffee break
10-20-12.30 Training

Responsible
Binyam
Derib and Feda

12.30-14.00
14.00-15.30

Lunch break
Training

Derib and Feda

15.30-15.50
15.50-17.00

Coffee break
Training

Derib and Feda

