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S´Ñu SêNõ
ÖpLL °¨<kƒ
ሄምፕ ፣ ፓወል
በታዳጊ Iኮኖሚ የንግድና የምጣኔ
ሀብት Aዘጋገብ Aስር ተግባራዊ
ምክሮ‹/ፓወል ሄምፕ ትርጉም ላEከ
ማርያም ደምሴ፡፡ ዮኤስ. ኤ %
Iንተርናሽናል ሴንተር ፎር ጆር
ናሊስት፣ 2005፡፡
76 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.
ፍሊስን፣ ሉሲንዳ ኤስ
የምርመራ ዘገባ ጋዜጠኝነት Aሥር
ዋና ዋና ደረጃዎች / ሊሲንዳ ኤስ
ፍሊስን ትርጉም ነቢይ መኮንን፡፡ (x.¾)
% Iንተርናሽናል ሴንተር ፎር
ጆርናሊስትስ፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡
34 ገጾች፣
21ሳ.ሜ.
ፍቅረማሪያም ታደሰ
የኮምፒዩተር ክህሎት
ለተጠቃሚዎች Eራስ*ን ያስተማሩ =
Computer Skills for users Teach
your self/ ፍቅረ ማሪያም ታፈሰ ::
( x.የ) ፣ ንግድ ማተሚያ ድርጅት ፣
(ቀ.የ)::
576 ገጾች፣ ስEሎች፣ 21ሳ.ሜ.
¾ÉI[¨K=É ¾›Ua Ö?“
Ø“ƒ' 1997 ¯.U ¾`Ó´“
SÖÃp1 :: (x.¾)' ›Ç=e ›uv
¿’>y`e+'1997 ¯.U. ::
66Ñጾች '
29d.T@.
¾ÉI[¨K=É ¾›Ua Ö?“
Ø“ƒ' 1998 ¯.U ¾`Ó´“ SÖÃp
2:: ( x.¾)' ›Ç=e ›uv ¿’>y`e+' 1998
¯.U. ::
49Ñጾች '
29d.T@.

ማስተር ላይፍ
(⎪.የ)% የሳውዘርን ባፕቲስ ኮንቬንሽን
የሰንበት ቦርድ ፣ 1997 ዓ.ም.፡፡
395 ገጾች %
20ሳ.ሜ.
ብላቴን

ጌታ ኃሩይ ወልደሥላሴ
ለልጅ ምክር ለAባት መታሰቢያ /
ከክቡር ብላቴን ጌታ ኃሩይ ወልደ
ሥላሴ፡፡ Aዲስ Aበባ % ብራና ማተሚያ
ድርጅት ፣ 1910ዓ.ም.::
21 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

ብራውን፣ ሳንድራ
Breakfast in Bed ወደር የለሽ
ፍቅር/ ሳንድራ ብራውን ፣ ተተረጐመ
ማህሌት ጥላሁን፡፡ Aዲስ Aበባ % ብራና
ማተሚያ ድርጅት ፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
254 ገጾች %
16ሳ.ሜ.
Aንጃሊስ፣ ባርብርራ ዲ
Eያንዳንዷ ሴት ስለ ወንዶች ማወቅ
ያለባት ምስጢሮች ሳይኮሎጂ/ ባርብራ ዲ
Aንጃሊስ ትርጉም በበላይ Aስፋው፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ ብራና ማተሚያ ድርጅት፣ (ቀ.የ)::
91 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.
ኩብለር ፣ ኤልዛቤት
Life Lesions የመጨረሻው የህይወት
Aማራጭ/ ኤልዛቤት ኩበለር % ዴቪድ
ኬስለር፣ ተተረጐመ uፍቅር ጌታቸው ፡፡
Aዲስ Aበባ % (A.የ) ፣ 1996
ዓ.ም. ::
216 ገጾች %
16ሳ.ሜ.
ዮሐናን ካሰ
ስኬት በ30 ቀናት% ነፃ
ትርጉም/ዮሐናን ካሰ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ብራና ማተሚያ ድርጅት ፣ (ቀ.የ)::
306 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.
¾›=ƒÄåÁ ”ÓÉ v”¡ W^}™‹
¾Y’
UÓv` Å”w/ ¾›=ƒÄåÁ ”ÓÉ v”¡::
›Ç=e ›uv ' w`H”“ cLU T}T>Á
É`Ïƒ (k.¾.)::
44 Ñë‹ '
16 d.T@.

õMeõ“
ሂል፣ ና↑ሊዬን
Think And Grow Rich
የስኬት በሮች / በና↑ሊዬን ሂል፣ ትርጉም
Aበባየሁ ወርቁ፡፡ Aዲስ Aበባ % ብራና
ማተሚያ ድርጅት ፣ 1995 ዓ.ም.::
311 ገጾች %
16ሳ.ሜ.

GÃT•ƒ
ሁሴን የሱፍ
የመጽሐፈ Iያሱ ትርጓሜ::
(x.¾)' (›.¾)' (k.¾)፡፡
80 Ñጾች ፣ 16.5 ሳ.ሜ

ሉቃስ ወ/ፃዲቅ
የመንግስት ሠማያት ሚስጢር ቅጽ
2 / ሉቃስ ወ/ፃዲቅ:: Aዲስ Aበባ %
ብራና ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997
ዓ.ም.::
104 ገጾች %
19ሳ.ሜ.

ሳውዘርን ባፕቲስት ኮንቬንሽን
የሰንበት ትምህርት ቦርድ
ማስተርላይፍ % ለክርስቶስ የተሰጠ
ሕይወት ክፍል 1 ከመግቢያ-3ኛ መጽሐፍ
/ ሳውዘርን ባፕቲስት ኮንቬንሽን የሰንበት
ትምህርት ቦርድ Aራተኛ ሕትመት፡፡
(የለውም)% ሳውዘርን ባፕቲስት ኮንቬንሽን
የሰንበት ትምህርት ቦርድ፣ 1991ዓ.ም፡፡
169 ገጾች ፣ ሥEሎች ፣
21ሳ.ሜ.

ሉቃስ ወ/ፃዲቅ
የመንግስት cማያት ሚስጢር ቅጽ
3/ ሉቃስ ወ/ፃዲቅ:: Aዲስ Aበባ %
ብራና ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997 ዓ.ም.::
124 ገጾች %
20ሳ.ሜ.

ስሚስ ሻሮን
Eውነተኛ ፍቅር ለባለ ትዳሮች/
በሻሮን ሰሚስ፣ ቀያማ ፣ Aድማሱ፡፡ Aዲስ
Aበባ % ሲምፕሬስ፣ 1996 ዓ.ም: :
13 ገጾች %
20ሳ.ሜ. ፡፡

መሀመድ ሰይድ ሙሳ
የክርስቲያን ኅብረት ወንጌል
Aማ→ች:: (x.¾)% (›.¾)'1992
ዓ.ም.::
i,
12 ገጾች ፣
14 ሳ.ሜ

ስንጀን፣ ፖትራቪያ
የይቅርታ ቅርስ/ ፖትራቪያ
ስንጀን ትርጉም ገበየሁ Aየለ፡፡
Aዲስ Aበባ % ኤስ. Aይ.ኤም፣
1997ዓ.ም.፡፡
182ገጾች ፣ሥEል፣
21ሳ.ሜ.

መለሰ ወጉ
የሕይወት መስታወት'' ከAርሾ ተጠ
ንቀቁ''፡፡ Aዲስ Aበባ %
የIትዮጵያውያን
የወንጌል Aገልግሎት፣ 1997 ዓ.ም.::
46 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ

ሸልÅን ፣ ሲÇ=ኒ
The Doomsday Conspiracy
AርማጌÊን/ በሲዲኒ gልዲን፣ ትርጉም
በፈለቀ Aለሙ፡፡ Aዲስ Aበባ % ብራና
ማተሚያ ድርጅት '1995 ዓ.ም.
313 ገጾች %
16ሳ.ሜ.

ማቴዎስ ገ/ማርያም
ለታማኝ Aገልጋይነት የሚጠቅሙ
ባህሪያት የመሪ መምሪያ፡፡(x.¾) % (›.¾)
፣ 1992 ዓ.ም.፡፡
27 ገጾች፣
20.5 ሳ.ሜ
ማቴዎስ ገ/ማሪያም

ሺን፣ ድርጅት
The Miracle of Motivation the
action guide to happiness and
success የAሸናፊነት ምስጢር/ድርጅት
ሺን ፣ ትርጉም Aቤል ሠይፋ፡፡ Aዲስ
Aበባ % በንግድ ማተሚያ ድርጅት፣
1995፡፡
224 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

ወንጌልን Eንስበክ፡፡ (x.¾) % (›.¾)'
1992 ዓ.ም.::
ii,24 ገጾች፣
14.5 ሳ.
Uሥጢር ዓመደወርቅ ደሴ
የቅዳሴ ሥርዓት ትርÑ<ምና
ለመቀደስ ማስቀደስ የሚደረግ ጥንቃቄ/
ምሥጢረ ዓምደወርቅ ደሴ፡፡ Aዲስ
Aበባ% ፣ ብራና ማተሚያ ድርጅት
1997ዓ.ም. ፡፡
24 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ሺኖደ ¨`e
መንፈሳዊ ኃይልና ኃጢAትን ማሸነፍ
/ ሺኖዳ፡ ወርስ ትርጉም በየሺጥላ ሞገስ፡፡
Aዲስ Aበባ %ብራና ማተሚያ ድርጅት፣
1997ዓ.ም. ፡፡
93 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ምናሴ ገለታ
የቤተክርስቲያን መከፋፈል
በIትዮጵያ::(x.¾) % (›.¾) '
1992 ዓ.ም.::
ii,11 ገጾች፣
14 ሳ.ሜ

ቀለሜ ቃና
Aገልጋይና Aገልግሎቱ ከሙሴ ሕይወት
:: (x.¾) % (›.¾) ' 1992 ዓ.ም.::
iii,35 ገጾች፣ 14.5 ሳ.ሜ
ቀለሜ ቃና
2

ደስተኛ ሁን የAስተማሪው
መምሪያ፡፡ (x.¾) % (›.¾)፣ 1992ዓ.ም ፡፡
20ገጾች ፣ 20.5 ሳ.ሜ

'' የትዳር ምስጥር '' የመምህሩ
መምሪያ::(x.¾) % (›.¾)' 1992 ዓ.ም.::
26 ገጾች ፣ 20.5 ሳ.ሜ

ቀለሟ ታፈሰ
ወላጆችና ልጆች (x.¾) % (›.¾)
'1992 ዓ.ም.::
i i, 16 ገጾች ፣ 14.5 ሳ.ሜ

ቲም፣ ፌሎስ
ሰማያዊ Aባታችንን Eንወቅ/
ፌሎስ ቲም ትርጉም ኃይሉ
ልመንህ፡፡ Eርማት ተዋበች
መንግሥቴ፡፡ Aዲስ Aበባ% ኤስ.ኤይ.ኤም፣
1996ዓ.ም. ፡፡
44 ገጾች፣
15ሳ.ሜ.

ቤተEምነት የደቀመዝሙር Aገልግሎት
የጌታ መከር '}ከታታይ ትምህር
ት፣ ትምህርት ሁለት በክርስቶስ ማደÓ፡፡
Aዲስ Aበባ % ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ድርጅት፣ (ቀ.የ) ::
209 ገጾች፣
21ሳ.ሜ.

ቲም፣ ፊሎስ
የውኃ ጥምቀት/ ፌሎስቲም ትርጉም
ግርማዊ፡፡ Eርማት ይግረም ረታ፡፡
Aዲስ Aበባ% ኤስ.Aይ.ኤም፣ (k.¾)፡፡
29 ገጾች፣
15ሳ.ሜ.

ብርሃኑ ክብረት
የAዋቂዎች የክርስትና
ትምህርት በAጥቢያ ቤተክርስቲያን::
(x.¾) % (›.¾) ፣ 1992 ዓ.ም.፡፡
i,18ገጾች ፣ 14.5 ሳ.ሜ

ቸይንደሙንያም፣ ኤርሚያስ
ወደ Eምነት የሚመሩ ስድስት
ጥናቶች% ወደ EግዚAብሔር Eንመለ

ስ
ለውጤታማ የወንጌል ሥርጭት የግልና የ
ቡድን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት
›ንደኛው መንገድ/ ኤርሚያስ
ቸያንደሙንያም ትርጉም ተሰማ ዋቸሞ፡፡
ሦስተኛ
Eትም፡፡
Aዲስ
Aበባ
%
የIትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን
፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
32 ገጽ፣
20ሳ.ሜ.

ብርሃኑ ክብረት
የEዝራና ነህምያ መጻሕፍት
የመምህሩመምሪያ::(x.¾) % (›.¾)'1992
ዓ.ም. ፡፡
31ገጾች፣
20.5 ሳ.ሜ
ብክስቢ፣ ሉዊስ
የቤተክርስቲያን ታሪክ ፣
ከሐዋርያው Äሐንስ Eስከ Äሐንስ
/በሉIስ ብክስቢ ተጻፈ፡፡Aዲስ
Aበባ% የኤስ.Aይ.ኤም ሥነጽሑፍ
ክፍል፣ 1991ዓ.ም.፡፡
92 ገጾች፣
21ሳ.ሜ

ኃይለጊዩርጊስ ተፈራ
የመንፈሳዊ Eድገት ማነቆዎች/
ኃይለ ጊዮርጊስ ተፈራ፡፡ Aዲስ Aበባ %
ብራና ማተሚያ ድርጅት፣ 1997ዓ.ም.
120 ገጾች%
20ሳ.ሜ.

ቢክስቢ፣ ሉዊስ
የÄሐንስ ወንጌል% የጥናት
መምሪያና ማብራሪያ /በሉዊስ
ቢክስቢ Eና በቲም ፊሉስ ተዘጋጀ
፡፡ Aዲስ Aበባ% ሲም ማተሚያ
ድርጅት፣ 1991ዓ.ም.
572 ገጾች፣ 20ሳ.ሜ

ኃይለጊዩርጊስ ተፈራ
የመንፈሳዊ Eድገት ማነቆዎች%
ክፍል 2፡፡ Aዲስ Aበባ %ንግድማተሚያ
ድርጅት፣1994ዓ.ም. ፡፡
95 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ
ኅብረት የሺጥላ
ሕይወተ ወራዙት%የወጣቶች
ሕይወት ክፍልAንድ/ኅብረት የሺጥላ
፡፡
Aዲስ Aበባ % ብራና ማተሚያ ድርጅት፣
1997ዓ.ም.::
288 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

ተስፋ Eንዳለ
ፍቅር/ በተስፋ Eንዳለ ፡፡ Aዲስ
Aበባ % (A.የ) ፣ 1996 ዓ.ም. ፡፡
102 ገጾች%
20 ሳ.ሜ.
ተክሉ ወልዴ
ጎሰኝነት፡፡ (x.¾) % (›.¾) '
1992ዓ.ም. ፡፡
iii,21 ገጾች ፣
14.5 ሳ.ሜ

ኒ፣ ዎችማን
ክርስትና Eንዲህ ነው !/ ዎችማን ኒ
ትርጉም ቁምላቸው ፋንታሁን ፡፡ Aዲስ
Aበባ % ራEይ Aሳታሚ ፣ 1993ዓ.ም. ፡፡
161 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

ተክሉ ወልዴ
3

Sንፈሳዊ መሪነት /የIትዮጵያ
ሙሉ ወንጌል ሥነ መለኮት ኮK?ጅ:: ፣
Aዲስ Aበባ % ብራና ማተሚያ ድርጅት፣
1997ዓ.ም
85 ገጾች%
20ሳ.ሜ.

Aሰፋ Ðቴ
የEግዚAብሔር ፈቃድ
ያለበት
ቤተሰብ ኑሮ ዘዴ/ በAሰፋ Ðቴ Eርማት
ደረጀ በላይነህ ፡፡ Aዲስ Aበባ % ንግድ
ማተሚያ ድርጅት ፣ 1998ዓ.ም. ፡፡
72 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

የIትዮጵያ ወንጌላውያን Aብያተ
ክርስትያኖች ህብረት
የሰላም፣ የEርቅ Eና የፍትህ
የAሠልጣኙ ማኑዋል፡፡Aዲስ Aበባ% ብራና
ማተሚያ ድርጅት፣ 1997ዓ.ም.
164 ገጾች%
28ሳ.ሜ.

Aምሃ ናደው
ቅዱስ ቁርባን/Aምሃ ናደው፡፡
Aዲስ Aበባ፣ ብራና ማተሚያ
ድርጅት፣1997ዓ.ም.፡፡
28 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን
Iትዮጵያ ቤተክርስቲያን ተሐድሶ
Eርምጃ/ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን፡፡
Aዲስ Aበባ % ቃለ ሕይወት
ቤተክርስቲያን፣ 1997ዓ.ም. ፡፡
93 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

Aንዋሪ መሐመድ
መጽሐፍ ቅዱስ ይጣረሳልን ≅፣
ለAህመድ ዱዳትና ለሌሎች
ሙስሊም ምሁራን ጥያቄዎች
የተሰጠ መልስ/Aንዋር መሐመድ
፡፡Aዲስ Aበባ% ጌጅ ቃለሕይወት
ሥነ ጽሑፍ Aገልግሎት፣ 1997ዓ.ም. ፡፡
94 ገጾች፣
17ሳ.ሜ.

ኤስ.Aይ. ኤም ሥነ ጽሑፍ ክፍል
EግዚAብሔር ሁሉን ነገር መልካም
Aድርጐ ፈጠረ / ኤስ. Aይ. ኤም ሥነ
ጽሑፍ ክፍል፡፡ Aዲስ Aበባ % ኤስ. ኣይ.
ኤም ፣ የለውም፡፡
24 ገጾች%ሥEሎ‹፣ 15ሳ.ሜ.

Aይ. ኤም
የሳይኮሎጂ ምክር፡፡ Aዲስ
Aበባ% ኤስ.Aይ.ኤም፣ 1995 ዓ.ም.፡፡
40ገጾች፣ሥEሎች፣
15ሳ.ሜ.

Oዶኖ⇑ን ፣ ዌልበር
መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክርስትና
በዘመናዊቷ Aፍሪካ/ በዌልበር
Oዶኖ⇑ን፡፡ትርጉም ግርማዊ ቡሽ Aዲስ
›uባ%ሲም Aሳታሚ
ድርጅት፣(የለውም) ፡፡
240ገጾች፣
20ሳ.ሜ

Aፈወርቅ ተክሌ
መጽሐፈ ታሪክ ወግስ/Aፈወርቅ
ተክሌ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብራና ማተሚያ
ድርጅት፣ 1997 ዓ.ም.
432ገጾች፣
21ሳ.ሜ.

Eምነታችን' በክርስትና Eምነት
ላይ ጥያቄ መልስና ጥቅስ
የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት::(x.¾)% (›.¾)
'(k.¾) ::
iii,18 ገጾች ፣
14.5 ሳ.ሜ

የIትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ሥነ
መለኮት ኮሌጅ
የAሰባበክ ዘዴ/ የIትዮጵያ
ሙሉ ወንጌል ሥነመለኮት ኮሌጅ፡፡
AዲስAበባ%ብራና ማተሚያ ድርጅት፣
1997ዓ.ም.፡፡
64 ገጾች %
20ሳ.ሜ.

Eሸቱ Aባተ
ትምህርተ ጥምቀት፣
የሕፃናትና የAዋቂዎች ጥምቀት መጽሐፍ
ቅዱሳዊ መሠረት፡፡ (x.የ)፣
በንግድ ማተሚያ ድርጅት'1997 ዓ.ም.::
71 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

የIትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር
Äሐንስ
የጻፈው
የጌታችን
የIየሱስ ክርስቶስ ወንጌል፡፡ Aዲስ Aበባ
% ብራና ማተሚያ ድርጅት ፣ 1994
ዓ.ም. ፡፡
56 ገጾች %
14ሳ.ሜ.

Eሱባለው ፣ በለጠ
የገሃነም ደጆች ፕሮቴስታንታዊ ጅሀ
ድ በIትዮጵያዊነት-ተዋህዶነት ላይ
ሲፋፋም/ በEሱ ባለው በለጠ፡፡ Aዲስ Aበባ
% ብራና ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997ዓ.ም.
፡፡
448 ገጾች %
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ሥነ መለኮት
ኮሌጅ
4

ደብልዩ ዌርዝቤ ተዘጋጀ፣ትርጉም ግርማዊ::
Aዲስ Aበባ% ሲም ማተሚያ
ድርጅት ፣
E. ኤ. A. 1976 ዓ.ም. ፡፡
146 ገጾች፣
20ሳ.ሜ

የEግዚAብሔር መልEክት
ለEግዚAብሔር ሰዎች፡፡
Aዲስ Aበባ % መጽሐፍ ቅዱስን
መሠረት ያደረጉ መጻህፍት'
1966ዓ.ም.::
67 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ
ከበደ በከሬ
Principle of Effective
Ministry የስኬታማ Aገልግሎት
መርሆዎች /ከበደ በከሬ.- (ቦ.የ)፣
ጌጃ ቃለ ሕይወትሥነ ጽሑፍ
Aገልግሎት 1997ዓ.ም.::
128 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

ዌርዝቤ፣ ዋረን
ጠቢብ ሁን/ በዋረን ዌርዝቤ
ተዘጋጀ::ትርጉም ፈቃዱ ገብሬ::
Aዲስ Aበባ % የኤስ.ኤይ. ኤም
ሥነ ጽሑፍ ክፍል፣ 1994
ዓ.ም. ፡፡
153 ገጾች ፣ 20ሳ.ሜ.
ዌርዝቤ ፣ ዋረን ደብልዩ
ተስፋ Aድርግ 1ኛ ጴጥሮስ/
በዋረን ደብልዩ ዌርዝቢ ተጻፈ፣
ትርጉም መሐሪ ታደሰ፡፡ Aዲስ
Aበባ% መጽሐፍ ቅዱስን SW[ƒ
ÁÅ[Ñ< SéQõƒ' 2®®1 ¯.U.::
120 ገጾች ፣ 20ሳ.ሜ.

ካኔስ ፣ Iና
26 Bible studies for
Women's mettings/ by Ina Kanis tra
nslator Girmawi, Editing Kumlchew
Fntahun. Part1.26 የመጻሕፍ ቅዱስ
ጥናቶች
ለሴቶች
Aገልግሎት
/
κI“ ካኒስ፣ ትርጉም በግርማዊ፣ ኤዲቲ
ንግ በቁምላቸው ፣ ክፍል Aንድ፡፡ Aዲስ
Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት ፣
(2005)
79 ገጾች፣ ስEል፣ 21ሳ.ሜ.

ዌርዝቢ ፣ ዋረዳ ደብልዩ
Be Alive ህያው ሁን/
በዋረን ደብዳዩ ዌርዝቢ፣
ተተረጐመ በፈቃዱ ገብሬ፡፡
›Ç=e›uv% ›?e. ›Ã. ›?U.
2003ዓ.ም. ፡፡
188 ገጾች ፣ 20ሳ.ሜ.

ካኒስ፣ Iና
26 Bible Studies for Women's
Meetings/ by Ina Kanis translator
Girmawi editing Kumluchaw
Fantahun.- part 2 . 26 የመጽሐፍ
ቅዱስ ጥናቶች ለሴቶች Aገልግሎት/
ከIና ካኒስ፣ ትርጉም በግርማዊ ፣
ኤዲቲንግ በቁምላቸው ፣ ክፍል ሁለት ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ ማተሚያ ቤት
(2005)::
81ገጾች፣ ስEሎች ፣ 21ሳ.ሜ

ዌርዝቤ ፣ ዋረን ደብልዩ
የተለወጣችሁ ሁኑ (ተለወጡ)%
የዩሐንc ወንጌል 13-21 ጥናት/
ዋረን ደብልዩ ዌርዝቤ ትርጉም
ቁምላቸው ፋንታሁን፡፡Aዲስ Aበባ%ኤስ
.ኤይ. ኤም ፣ 2003
ዓ.ም.::
196 ገጾች ፣
20 ሳ.ሜ

ወንድም Aገኘሁ መርሻ
ትችት ወይስ ምክር::(x.¾)'
(›.¾) '(k.¾) :: 1992 ዓም. ፡፡
ii,11ገጾች፣
14.3 ሳ.ሜ
¨MÈ ”Ñ<c? uhI
ÁL¨k Ã¨p Á¨kU
ÃÖ”kp ¾SêNõ pÆe TIu`
ÃÖ¾p 6— ¾ØÁo SM°¡ƒ /Ÿ¨MÈ
”Ñ<c? uhI:: ›Ç=e ›uv ' w`H”“ cLU
T}T>Á É`Ïƒ' 1997 ¯.U.::
226 Ñë‹ '
2®d.T@.

ኤስ.

ዌርዝቤ ፣ ዋረን ደብልዩ
ተስማ% ሮሜ፣ ከEግዚAብሔር
ከራሳችን ከሌሎች ጋር
Eንዴት
Eንደምንስማማ/ዋረን ደብልዩ ዌርዝቢ
ትርጉም መሐሪ ታደሰ፡፡Aዲስ Aበባ %
Aይ. ኤም፣ 2003 ዓ.ም::
180 ገጽ ፣
20ሳ.ሜ
ዌርዝቤ ፣ ዋረን
በማየት ሳይሆን በEምነት
ተመላለስ፡፡ / በዋረን ደብልዩ
ዌርዝቢ ተጻፈ፡፡ትርጉም ግርማዊ
::Aዲስ Aበባ፣ መጽሐፍ ቅዱስን
መሠረት ያደረጉ መጻሕፍት ፣
E.ኤ.A.2001ዓ.ም.፡፡

ዌርዝቤ፣ ዋረን ደብልዩ
ፍለጋ የሌለውን ባለጸግነት
ውረስ%ገንዘw ሊገዛው የማይችለውን ነገ
ር ንብረትህ Aድርግ/ በዋረን
5

ዓ.ም. ፡፡
38 ገጾች ፣ 15.5 ሳ.ሜ.

146 ገጾች ፣ 20ሳ.ሜ
ዩሐንስ ተክሌ
ሕፃናትን በወንጌል መድረስ (9-12
ዓመት)፡፡ (x.¾)' (›.¾) ' 1992ዓ.ም
ii,13ገጾች፣ 14.5 ሳ.ሜ
ያንሲ፣ ፊሊፕ
ቅይማት፡፡በAደባባይ የተሠ¨ሩ ሶ
ስቱ ጥያቄዎች/በፊሊፕ ያንሲ ተዘጋጀ፡፡
ትርጉም ግርማዊ፡፡Aዲስ Aበባ%ሲም
ማተሚያድርጅት፣E.ኤ.A.1999
ዓ.ም.፡፡
216 ገጾች ፣
20 ሳ.ሜ.

ግሪፊትስ ፣ ኪቲ Aና
Adam and Eve Aዳምና
ሔዋን/ ኪቲ ›ና ግሪፍትስ፣
ተተረጐመ ኤስ.Aይ.ኤም ሚዲያ::
Aዲስ Aበባ % ኤስ. Aይ. ኤም.1997
ዓ.ም.::
77 ገጾች %
20ሳ.ሜ.

ያሬድ ፍንታ ወልደዩሐንስ
መጽሐፈ ገጻዊ ሐዲስ
ዝተደወ በAርባEቱ ክፍላተ
Aዝማን ፡፡(x.¾)' (›.¾) '
1997 ዓ.ም. ፡፡
187 ገጾች ፣ 20ሳ.ሜ

ጎርደን ፣ ዲ. ፊ.
መጽሐፍ ቅዱስን ለሁለንተናዊ
ጥቅሙ ማጥናት/ በጎርደን ፣ ዲ. ፊ. Eና
ዳግላስ ስተAርት ተጻፈ::ትርጉም
ዳግማዊ፡፡
Aዲስ Aበባ%
ሲም ማተሚያ ድርጅት፣
(k.¾) ፡፡
271 ገጾች ፣
21ሳ.ም

ደገፋ ሲዳር
Eንድረስላቸው የመምህሩ መመሪያ::
(x.¾)' (›.¾) '፣
1992 ዓ.ም. ፡፡
26 ገጾች ፣ 20.5 ሳ.ሜ

ፀደቀ ዘመድኩን
Aሸናፊነት/ ፀደቀ ዘመድኩን፡፡ Aዲስ
Aበባ % ሜጋ ማተሚያ Iንተርፕራይዝ፣
1996 ዓ.ም. ፡፡
289 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ.

የጌጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን
ውዳሴ Aምላክ/ የጌጃ ቃለ ህይወት
ቤተክርስቲያን ፡፡ Aዲስ Aበባ % ብራና
ማተሚያ ድርጅት፣ 1990 ዓ.ም. ፡፡
190 ገጽ፣
17ሳ.ሜ

ፊሉስ ፣ ቲም
የትንቢተ Iሳያስ የጥናት
መምሪያናማብራሪያ/በቲምፊሉውስ
ተጻፈ'ትርጉም ግርማዊ ቡሽ፡፡Aዲስ
Aበባ% ኤስ.Aይ.ኤም ሥነጽሑፍ ክፍል፣
1995 ዓ.ም.፡፡
881 ገጾች፣
20ሳ.ሜ

ግራሃም፣ ቢሊ
መላEክት፣ Eኛ ብቻችንን
Eንዳልሆን የሚያረጋግጥ / βቢሊግራሃም
ትርጉም ይግረም ረታ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ኤስ Aይ ኤም '1997 ዓ.ም. ፡፡
160 ገጾች ስEሎች፣ 21ሳ.ሜ

ፊሉስ ፣ ቲም
¾ƒ”u=} Ç”›?M ¾Ø“ƒ SU]Á“T
w^]Á/ u+UòK<e }²ÒË:: ›Ç=e
›uv% c=U T}TÁ É`Ïƒ፣1985
¯.U.::
233ገጾች፣ 20ሳ.ሜ

ግሎብ ሥነ ጽሑፍ ድርጅት
ነገስታትና ነብያት/ ግሎብ ሥነ
ጽሑፍ ድርጅት Aዲስ Aበባ%
1982ዓ.ም.፡፡
32ገጾች %
20ሳ.ሜ.
የጌታችን የIየሱስ ክርስቶስ
መምጣትና መንግስት::
Iትዮጵያ፣ ባይብል ትሩዝም ሚኒስትር
'(k.የ) ፡፡
167ገጾች ፣ 20ሳ.ሜ.

ፊሉስ፣ ቲም
የAዲስ ኪዳን የጥናት Sምሪያ
ማብራሪያ/ በቲም ፊሉስ፡፡ ትርጉም
በግርማዊ ' 2ኛ መጽሐፍ፡፡ Aዲስ
Aበባ፣ የኤስ.Aይ.ኤም. ሥነ ጽሑፍ
ክፍል ፣1996 ዓ.ም. ፡፡
723 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ

ግርማ ሐናኖ
የንቃት ደወል ለክርስቲያን
ቤተሰብ፡፡(x.¾)፣ (›.¾)፣1992

ፌሎስ

6

ቲም
Getting to Know Our

ም፣

ስለ ሕፃናት መብቶች ኮንቬንሽን Aፈፃፀ
ም
የተዘጋጀ ማንዋል/
Iትዮጵያ
የሠራተኛና ማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ፣
ሕፃናት Aድን ድርጅቶች ህብረት ፡፡
Aዲስ
Aበባ
፣
ፕላን
Iትዩጵያ፣ 1997 ዓ.ም.
65ገጾች%ሥEሎች፣ 29ሳ.ሜ.

Spiritual Enemy መንፈሳ©
ጠላታችንን Eንወቅ / በቲም
ፌሎስ ፣ ተተረጐመ በፍቃዱ
ገብሬ፡፡ Aዲስ Aበባ % ኤስ.Aይ.ኤ
1996 ዓ.ም. ፡፡
66ገጾች% 14ሳ.ሜ.
ፌሎስ፣ ሲም
Aጽናኛችንን Eንወቅ/ቲመ
ፌሎስ፣ ትርጉም በኃይሉ
ልመንህ፡፡ Eርማት ተዋበች መንግሥቴ
፡፡ Aዲስ Aበባ % ኤስ ኣይ ኤም፣
1996ዓ.ም.::
51 ገጽ ፣
15ሳ.ሜ.

መሐመድ Aቡበከር
Aካባቢ ሣይንስ AጋΕ
ሁለተኛ ክፍል/ ከመሐመድ
Aቡበከር Eና ደነቀ መኩሪያ፡፡
Aዲስ Aበባ' ሜጋ Aሳታሚ ድርጅት፣
1997ዓ.ም.
133ገጾች፣ ስEል፣ 21ሳ.ሜ.

ፌሎስ ፣ ቲም
የጌታ Eራት% ይህንን
ለመታሰቢያÂ Aድርጉት/ቲም
ፌሎስ ትርጐም ተሾመ ነጋሽ፡፡
Eርማት ወርቁ ኤጀሬ Eና ሰላመAብ
Aሠፋ፡፡ Aዲስ Aበባ % ኤስ. Aይ. ኤም፣
1996ዓ.ም. ::
38 ገጽ ፣
15ሳ.ሜ.

መሐመድ Aቡበከር
ህብረተሰብ 5ኛ ክፍል AጋΕ/
ከመሐመድ Aቡበከር Eና ወንድማገኘሁ
ገ/ሕይወት፣ 2ኛ Eትም፡፡ Aዲስ Aበባ
ሜጋ Aሳታሚ ድርጅት፣ 1997ዓ.ም.፡፡
155ገጾች፣ካርታ፣
ፎቶግራፎች፣
20ሳ.ሜ.

ፌሎስ ቲም
Getting To Know Our
Lord ጌታችንን Eንወቅ/ በቲም
ፌሎስ ፣ ተተረጐመ በፍቃዱ
ገብሬ፡፡ Aዲስ Aበባ %ኤስ.Aይ.
ኤም፣ 1996 ዓ.ም. ::
42 ገጾች %
14ሳ.ሜ.

መዓዛ ከበደ መካ
ሠርዓተ ፆታን በመጀመሪያ
ደረጃ ትምህርት ቤቶች ውስጥ
ለማስረጃ የተዘጋጀ መመሪያ፡፡ ባህር ዳር፣
በAማራ ክልል የገጠር መጠጥ ውሃ
Aቅርቦትና Aካባቢ ጥበቃ ፕሮግራም፣
1997 ዓ.ም. ::
65 ገጾች %
29ሳ.ሜ.

¾TIu[cw XÃ”e

ሬይን ፣ ኮንስታንስ
በዚህ ዘመን ደጉ ሳምራዊ
ከወዴት ይገኛል≅ % ኤች. Aይቪ/ ኤድስን
Sከላከልና በ⇑ይረሱ የተያዙትን መንከ
ባከብ = where is the good Samaritan t
oday? /ኮንስታንስ ሬይን፡፡ Aዲስ Aበባ %
ባይብል ሶሳይቲ Oፍ Iትዮጵያ ፣2002፡፡
78ገጾች፣ ሥEሎች ፣ 21ሳ.ሜ.

Nª`Á ²LKU Åe
pÉS Ò` w‰Òw‰/ uNª`Á
²LKU ›uu::›Ç=e›uv'HK?K<Á T}T>Á
u?ƒ' 1997 ¯.U::
2®8 Ñë‹ ' Y°M' 21d.T@.
የሕጻናት ወጣቶችና ቤተሰብ ደኅንነት
ድርጅት
የሕጻናት Sብቶች ኮንቬንሺን =
Convention
on
the
rights
of
the Child/ የሕጻናት ወጣቶች
ቤተሰብ ደኅንነትድርጅት፡፡ AዲስAበባ%
የሕጻናት ወጣቶችና
ቤተሰብ ደህነት ድርጅት፣
1984 ¯.U::
56 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

በቀለ ታዬ
የተሸከርካሪዎች ቴክኒክና የትራፊክ
ደህንነት/ በበቀለ ታዬና ስንታየሁ
ለገሠ::Aዲሰ Aበባ፣ብራና ማተሚያ
ድርጅት፣ 1997ዓ.ም.፡፡
180 ገጾች %
20ሳ.ሜ.
ብርሃኑ ስዩም
የፍልሰታ ጾም ታሪክና ፀሎት/
ብርሃኑ ስዩም፡፡Aዲስ Aበባ% ብራና
ማተሚያ ድርጅት፣1997ዓ.ም. ፡፡
7

38 ገጾች ፣

16ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ¾}uu\ƒ S”Óeƒ ¾Wð^“
SÖKÁ T°ŸM
¾Q´w ”Å^c? ”Å }Å^Ç]::
›Ç=e ›uv % ”ÓÉ T}T>Á É`Ïƒ'
1997 ¯.U. ::
42 Ñë‹ '
29d.T@.

ብርሃኑ ለሜሳ
የሥነ ዜጋ ሥነ ምግባር ትምህርት
መማሪያ መጽሐፍ 6ኛ ክፍል/ ብርሃኑ
ለሜሳ... (ወዘተ)፡፡ Aዲስ Aበባ %
ትምህርት ሚኒስቴር ፣ 1995ዓ.ም.፡፡
92 ገጾች ፣
29ሳ.ሜ.
›=ƒÄ}Á. የቤኒሻንጉል ጉመዝ ክልላዊ
መንግሥት
የፖሊስ መተዳደሪያ
ደንብ ቁጥር13/1995/2003፡፡
Aዲስ Aበባ% ብርሃንና ሰላም
ማተሚያ ድርጅት ፣ 1995 ዓ.ም፡፡
25 ገጾች ፣ 29ሳ.ሜ

›=ƒÄ}Á. ¾}uu\ƒ S”Óeƒ ¾Wð^“
SÖKÁ T°ŸM
¾Q´w }S^ß ”Å^c? ”Å
¨<d’@ cÜ::›Ç=e ›uv% ”ÓÉ T}T>Á
É`Ïƒ ' 1997 ¯.U. ::
47 Ñë‹ '
29d.T@.
›=ƒÄ}Á. ¾}uu\ƒ S”Óeƒ ¾Wð^“
SÖKÁ T°ŸM
¾Q´w }S^ß ”Å^c? ”Å
þK=c= ›¨<ß’ƒ::›Ç=e ›uv% ”ÓÉ
T}T>Á É`Ïƒ' 1997 ¯.U.::
44 Ñë‹ '
29 d.T@.

›=ƒÄ}Á. ¾}vu\ƒ S”Óeƒ ¾Wó^
“ SÖKÁ T°ŸM
uQ´w K}S[Ö<
vKYM×“ƒ YMÖ“ ¾}²ÒË ¾›WM
×˜ SS]Á:: ›Ç=e ›uv
% ”ÓÉ T}T>Á É`Ïƒ'1976 ¯.U. ::
8®Ñë‹ '
29 c.T@.

›=ƒÄ}Á. ¾}vu\ƒ S”Óeƒ ¾Wð^“
SÖKÁ T°ŸM
¾Q´w ”Å ^c? ¾^c<”“
¾K?KA‹”U ‹KA'YM×”' ÃM“ ›p
U uSÖkU Y^ KTŸ“¨”::
›Ç=e ›uv% ”ÓÉ T}T>Á É`Ïƒ'
1997 ¯.U.::
39 Ñë‹ ' 29d.T@.

›=ƒÄ}Á.¾}uu\ƒ S”Óeƒ ¾Wð^“
SÖKÁ T°ŸM
uQ´w K}S[Ö ”Å^c?
uYMÖ“ ¨pƒ uƒUI`ƒ
¾kcS¨<” u}Óv` KS}`ÑAU
¾T>Áe‹M SS]Á:: ›Ç=e ›uv% ”ÓÉ
T}T>Á É`Ïƒ' 1997 ¯.U.::
59 Ñë‹ '
29d.T@.
›=ƒÄ}Á.¾}uu\ƒ S”Óeƒ ¾Wð^“
SÖKÁ T°ŸM
¾Q´w ”Å^c? ”Å S[Í cß“
}kvÃ/ S[Í }Kªªß
(Communicator) ¾T>•[¨< T>“:: ›Ç=e
›uv % ”ÓÉ É`Ïƒ' 1997 ¯.U.::
43 Ñë‹ ' 29d.T@.

ኃይሉ ስዩም ስነ
Aርሶ
በAርብቶ
Aደር
ከፊል
Aደሩ ›ካባቢዎች የAማራጭ
መሠረታዊ ትምህርት Aካባቢ
ሳይንስ መማሪያ መጽሐፍ/ኃይሉ ስዩም ስነ
Eና ማቲያስ Aስፋው
ከርሴ፡፡ (ቦ.የ)% Aርክቲክ
ማተሚያ
ድርጅት፣ (ቀ.የ) ፡፡
iii ፣195 ገጾች % 28ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á.
¾}vu\ƒ
S”Óeƒ
¾Wð^“
SÖKÁ T°ŸM
¾Q´w ”Å^c? ”ÅS]::›Ç=e
›uv% ”ÓÉ T}T>Á É`Ïƒ'
1997¯.U. ::
3®ገጾች'
29d.T@.

ኃሩይ ኤርምያስ
ገድለ
ቂርቆስ
ኃሩይ
ኤርምያስ
Aዲሰ Aበባ% ብራና ማተሚያ
ድርጅት፣
1997ዓ.ም.፡፡
187 ገጾች %
20ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á.
¾}vu\ƒ
S”Óeƒ
¾Wð^“
SÖKÁ T°ŸM
¾Q´w ”Å^c? ”Å}q××]:: ›
Ç=e ›uv%”ÓÉ T}T>Á É`Ïƒ' 1997
¯.U. ::
33 Ñë‹ '
29d.T@.

›=ƒÄ}Á. Aማራ ክልላዊ መንግስት
ትምህርት ቢሮ
Aማራጭ የመጀመሪያ ደረጃ
መሠረታዊ ትምህርት Aማርኛ
መማሪያ መጽሐፍ
፡፡Aዲስ
Aበባ
%
Aርክቲክ ማተሚያ ድርጅት ፣ 1993ዓ.ም
፡፡

8

Aዲስ Aበባ ፣ Aዲስ Aበባ ጤና ቢሮ ፣
1996ዓ.ም.፡፡
39 ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

54 ገጾች % 29ሳ.ሜ.
›=ƒÄ}Á. Aማራ ብሔራዊ ክልል
ትምህርት ቢሮ
የAማራን መሠረታዊ ትምህርት
ፕሮግራም የAፈጻጸም መመሪያ፣ ቁጥር
9/Aማራብሔራዊ ክልል
ትምህርት ቢሮ፡፡ ባሕር ዳር% Aብክመ
ት/ቢሮ ፣1997ዓ.ም.፡፡
28 ገጾች፣
21ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á.የAማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስ
ት ትም/ቢሮ
የAካባቢ ሳይንስ ›ንደኛ ክፍል/
የAማራ ብሔራዊ ክልላዊ
መንግስት ትም/ቢሮ፡፡ Aዲስ
Aበባ % Aርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት፣
1996ዓ.ም. ::
167 ገጽ%
29ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á.›T^ wN?^© ¡ML©
S”Óeƒ ƒUI`ƒ u=a
¾Ö?“ ›ÖvupƒUI`ƒ Kƒ/u?„‹/
u›.w.¡.S. ƒUI`ƒ u=a “ uÑÖ`
SÖØ ¨<H ›p`xƒ“ ¾›"vu= Øun
øaÓ^U:: /x.¾./% ¾ÑÖ`
SÖØ ¨<H ›p`xƒ“ ¾›"vu=
Øun
øaÓ^U'1994 ¯.U.::
7®Ñë‹'ö„Ó^õ' 3® d.T@.

›=ƒÄ}Á. Aዲስ Aበባ ትምህርት ቢሮ
የሥነ ዜጋና የሥነ ምግባር
ትምህርት መማሪያ መጽሐፍ 8ኛ
ክፍል/ ተዘጋጀ በሲሳይ ንጉሡ፣
ጌትነት Eንየው፣ በድሩ ከድር
ሐሰን፡፡ Aዲስ Aበባ%ሜጋ Aሳታሚ
ድርጅት፣1995 ዓ.ም.::
107 ገጾች%
29ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ለAማራ ክልላዊ መንግስት
ትምΗርት ቢሮ
Aካባቢ ሳይንስ ደረጃ ሦስት፡፡
(⎪.የ)
%Aማራ ክልላዊ መንግስት ትምህርት
ቢሮ ፣ 1993 ዓ.ም. ::
116ገጾች % 29ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. Aዲስ Aበባ ከተማ መስተዳድር
የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና
ሥልጠና የሥራ ላይ ልምምድ መመሪያ፡፡
Aዲስ Aበባ % ብርሃንና ሰላም ማተሚያ
ድርጅት፣ 1997 ዓ.ም. ::
27 ገጾች%
21ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. በAማራ ብሔራዊ ክልላዊ
መንግሥት የማEድንና ማሰፋፊያ ጽ/ቤት
ገጠር Iኔርጂ ሀብት ልማት በማEድ
ን ሀብት ጥናትና ልማት መምሪያ ስለ ባ
ህላዊማEድን ፈቃድ Aሰጣጥ የወጣ የAፈ
ፃፀም መመሪያ/በAማ^ ብሔራዊ
ክልላዊ መንግስት የማEድንና ገጠር
Iነርጂ ሀብት ልማት ማስፋፊያ
ጽ/ቤት፡፡ ባህር ዳር % Ôንደር
ማተሚያ ድርጅት፣ 1997ዓ.ም፡፡
20 ገጾች%
20ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. Aዲስ Aበባ ከተማ ጊዜያዊ
Aስተዳደር
የAዲስ
Aበባ
ከተማ
Aስተዳደር
የ1997 ቁልፍ ሥራዎች መሪ
Eቅድ ለAስፈጻሚ Aካላት
ሰነድ::AዲስAበባ፣
ብርሃንና
ሰላም
ማተሚያ ድርጅት 1996ዓ.ም. ፡፡
79ገጾች፣
29ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. ፌዴራላዊ Ç=ሞክራሲያዊ ሪፐብ
ሊክ የውሃ ሃብት
ሚኒስቴር
የIትዮጵያ ውሃ ሃብት
ስትራቴጂ፡፡Aዲስ Aበባ የውሃ ሃብት ሚኒስ
ቴር ቦሌ ማተሚያ ድርጅት፣1994ዓ.ም ::
70ገጾች፣
20ሳ.ሜ

›=ƒÄ}Á. የAማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም
የAማራ ብድርና ቁጠባ ተቋም
የ2003 መሪ Eቅድ/¾Aማራ ብድርና
ቁጠባ ተቋም፡፡ባህርዳር%ጐንደር
ማተሚያ ድርጅት፣ 1996ዓ.ም.፡፡
109 ገጾች%
20ሳ.ሜ.

Iትዮጵያ. ዓለም Aቀፍ የቀይ
መስቀል ኮሚቴ ልUካን ጽ/ቤት
Iትዮጵያ ማረሚያ ቤቶች
ሊከናወኑ የሚችሉ ቀጣይነት ያላቸው የገ
ቢ ማስገኛ ፕሮጀክቶችንAዘገጃጀት በዝርዝ
ር ለማሳየት የቀረበ የመግቢያ ጽሑፍ =Intr
oduction to the Design
ofsustainable Income Generatingprojec

›=ƒÄ}Á. Aዲስ Aበባ ከተማ Aስተደደር
ጤና ቢሮ
ስቲግማ፣ ማግለልና መድሎ
ምንድነው (¿ኤን ኤድስ)
/UNAIDS/ ፣ AዘÒጅቶ በቀረበ
ጥናታዊ ዘገባ መሠረት የተዘጋጀ፡፡
9

የAካባቢ ሳይንስ ድጋፍ ሰጭ
መጽሐፍ ከ1ኛ-4ኛ ክፍል/ ኮድ
Iትዮጵያ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ኮድ Iትዮጵያ
፣ 2005ዓ.ም. ::
56 ገጾች ፣ ስEል ፣ 21ሳ.ሜ.

ts (I.G.P) for prisons in Ethiopia.Aዲስ Aበባ ፣ Aለም Aቀፍ የቀይ
መስቀል' 1997ዓ.ም.::
70 70 ገጾች ፣
29ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ወጣቶች ስፖርትና ባህል ሚኒስ
ቴር የሴቶች ጉዳይ መምሪያ
በወጣቶች ስፖርትና ባህል
ዘርፎች የሥርዓተ ፆታ ማካተቻ መመሪያ፡
፡ Aዲስ Aበባ' Aርቲስቲክ ማተሚያ ድር
ጅት' 1996 ዓ.ም.፡፡
54 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.
Iትዮጵያ. Uርጫ ቦርድ
የ1997 የሶማሌ ብሔራዊ ክልል
የመራጮች ምዝገባ መመሪያ የሕዝብ
ተወካዮችና የክልል ምክርቤት Aባላት
ምርጫ=Habka diiwaan galinta
door tayaa sha deegaanka
aawmity dda soomaalidaec 1997
T.I… የIትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ
ቦርድ 1997ዓ.ም.::
26 ገጾች ፣
30ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ወጣቶች ፣ ስፖርትና ባህል
ሚ/ር
የወጣት ማሕበራት Aደረጃጀት
ሟኑዋል፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ ማተሚያ
ድርጅት፣ 1996ዓ.ም.::
40 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.
›=ƒÄ}Á. የወጣቶች የስፖርት የባህል
ሚኒስቴር
የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያ
ዊ ሪፓብሊክ ብሔራዊ
የወጣቶች ፓሊሲ፡፡Aዲስ Aበባ % ብርሃንና
ሰላም ማተሚያ ድርጅት ፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
52 ገጾች %
20ሳ.ሜ.

የIትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ መሠረተ ልማት ሚኒስቴር
የIትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን
የስራ ቦታ የኤች Aይ ቪ ኤድስ
ፓሊሲ፡፡
Aዲስ
Aበባ
፣
ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ 1997 ¯.U፡፡
20 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ዓለም Aቀፍ የማይግሬሽን
ድርጅት
Eንወቅ ! ለሥራ ወደውጭ ለሚሄዱ
ሰዎች የተዘጋጀ የመረጃ መጽሐፍ::
Aዲስ Aበባ % ዓለም Aቀፍ የማይግሬሽን
ድርጅት፣ 1996 ዓ.ም. ፡፡
39 ገጾች%
17ሳ.ሜ.

ኤስ. O. ኤስ የሕፃናት መንደር
የኤስ.O.ኤስ የሕፃናት መንድር
ድርጅት የሥራ መመሪያና
ማንዋል፡፡ (ቦ.የ) 'ኤስ.O.ኤስ
ኪንጋርደርፍ Iንተርናሺናል' 2004፡፡
iii 64¸ገጾች ፣ ስEል፣ 30ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ¯KU ›kõ ¾kÃSekM ¢T>‚
uS<Á© ¾þK=c= ›W^`
î”e HXx‹ ¨<eØ cw¯©
Sw„‹“ ¾cw›©’ƒ QÓ'
ŸTÑMÑM“ SÖup SêNõ
¾}¨cÆ õ_ Hdx‹/ ¯KU›kõkÃ Sek
M ¢T>‚ }`ÕT> ³¤˜ uLÃ:: (x.¾)'¯K
U ›kõ ¾kÃ SekM ¢T>‚' (k.¾)::
35 ገጾች' Y°KA‹' 21 d.T@.

›?©”Ó' Èx^
¾}hK ¯KU Sw„‹' Lò’„‹“ ›?‹
›Ã y= '›?Ée/ Èx^ ›?©”Ó
}`ÕT> ›KT¾G< ÅUc?::
(x.¾.)' (›.¾.) ' (k.¾)::
24Ñë‹'ö„−‹'Y°KA‹' 23d.T@.

²¨<È Ñ/eLc?
¾›vÃ ¾}ócf‡ ¯KU ›kó©
‹Ó`:: ›Ç=e ›uv% ¾T%u^© Ø“ƒ
SÉ[¡'1997 ¯.U. ::
iv,5®ገጾች'"`'ö„' 23 d.T@.

Eስክንድር ነጋ
ምርጫ 97 መረጃና ትንታኔ/
Eስክንድር ነጋ፡፡Aዲስ Aበባ፣
ቦሌ ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997
ዓ.ም. ፡፡
6 226ገጾች ፎቶግራፍ፣ 20ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ደሴ መምህራን ኮሌጅ

›=ƒÄ}Á. ኮድ Iትዮጵያ
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Aካባቢ ሣይንስ 3ኛ::ክፍል ባህር ዳር
%Aርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት፣
1996ዓ.ም.፡፡
118ገጾች %
29ሳ.ሜ.

Eንግሊዝኛ ለጀማሪዎች/ከህሩይ
ሚናስ፡፡ Aዲስ Aበባ % ብራና ማተሚያ
ድርጅት፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
128 Ñë‹ %
16ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. የደ/ብ/ብ/ህ/ክ መንግስት ↑ሊስ
ኮሚሽን
የደ/ብ/ብ/ህ/ክ መንግስት ↑ሊስ
ኮሚሽን
የተገልጋይ ማኑዋል፡፡Aዋሳ%
ብርሃንና ሠላም ማተሚያ ድርጅት፣
1997ዓ.ም.፡፡
31 ገጾች %
20ሳ.ሜ.

ሽጉጤ ተሾመ
የAማርኛ መማሪያ 6ኛ
ክፍል/ሽጉጤ ተሾመ ንጋቱ Aሰፋ፣ Iዲተር
ስዩም
ከበደ::
(⎪.የ)፣ የደቡብ ብሔር ብሔረሰሶቦች
ክልላዊ መንግስት፣1997ዓ.ም. ፡፡
114 ገጾች፣ ስEል ፣ ግራፍ፣
29ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á.የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስትAቅም
ግንባታ ማስተባበሪያ ቢሮ
የህብረተሰብ ተሳትፎ ማረጋገጫ
ስርዓት የሥልጠናና የሥራ
መመሪያ ሠነድ፡፡ Aዋሳ%የደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/
መንግሥት Aቅም ግንባታ ማስተባበሪያ
ቢሮ ፣ 1997ዓ.ም. ፡
83 ገጾች %
28ሳ.ሜ.

w`H’< ›cc
›T`—-ð[”XÃ— S´Ñu nLƒ
/w`H’< ›uu:: ›Ç=e ›uv% hTu<¡e'
1997 ¯.U.::
xiv, 375 Ñë‹ ' 21d.T@.
w`H’< ›uu
ð[”dÃ— ›T`— S´Ñu nLƒ/
uw`H’< ›uu“ ›=LD òŸ? }éð:: ›Ç=e
›uv % hT ›dT> É`Ïƒ'
1996 ¯.U.::
523 Ñë‹'
22d.T@.

ጀ⇐ነን Aኑ
ለመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ
ተማሪዎች የተዘጋጀ የAካባቢ
ጥበቃ ማኑዋል/Aኑ ጀ⇐ነን Eና
Aርቶ ሱውሚን፣ትርጓሚ ሞላ
Eጅጉ፡፡ባህር ዳር፣በAማራ ክልል
የገጠር መጠጥ ውኃ Aቅርቦትና
የAካባቢ ጥበቃ ፕሮግራም፣2003ዓ.ም. ፡፡
94ገጾች፣ፎቶግራፎች፣
30ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. Aማራ
ብሔራዊ
ክልላዊ
መንግስት
ትምህርት ቢሮ
ደብረ ብርሃን መምህራን
ትምህርት ኮሌጅ ›ማርኛ 2ኛ ክፍል/A.ብ.
ክ.መንግስት፣ EዝራAየለና ሌሎች፡፡
ባህርዳር፣Aማራ ብሔራዊ ክልላዊ
መንግስት ትምህርት ቢሮ፣
1997 ዓ.ም.::
88 ገጾች ፣ ስEሎች ፣
29ሳ.ሜ.

ገቢዎች ኤጀንሲ
የተጨማሪ Eሴት ታክስ
/VAT/ ምንነትና የAተገባበር
ሥርዓቱ/ገቢዎች ኤጀንሲ፡፡ Aዲስ
Aበባ% Aዲስ Aበባ ከተማ
Aስተዳደር ፋይናንስና Iኮኖሚ ልማት
ቢሮ ፣ 1997ዓ.ም.፡፡
43ገጽ፣
20ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á.Aማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስ
ት ትምህርት ቢሮ
Aማርኛ Aንደኛ ክፍል/
Aማራ ብሔራዊ ክልላዊ
መንግስት ትምህርት ቢሮ ::
Aዲስ Aበባ' Aርቲስቲክ ማተሚያ
ድርጅት ፣ 1996ዓ.ም.፡፡
105 ገጾች፣
29ሳ.ሜ.

Ó]”e‚Ã”' uK?d
1® T”U ÁM’Ñ^†G< ’Øx‹ eK
›?‹ ›Ãy= ›?Ée/ uK?d
Ó]”e‚”' }`ÕT> ðnÆ
¾g=ªe::›Ç=e ›uv%hT u<¡e' 2®®5::
24 Ñë‹' ö„−‹ ' 23d.T@.

›=ƒÄ}Á. ›ማራ ብሔራዊ ክልላዊ
መንግስት ትም/ቢሮ
Aማርኛ 3ኛ ክፍል% የተጣመረና
ተግባ` ተኮር ማስተማሪያ መጽሐፍ/
በየነ ማሞ.../ወዘተ/.-ባህር ዳር% ትምህርት
ቢሮ ፣ 1996፡፡
134 ገጽ፣
30ሳ.ሜ.

s”s
ህሩይ ሚናስ
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65ገጾች፣ ሥEሎች፣ ግራፍ፣ 21ሳ.ሜ.

ኤፍሬም Aሰፋ ወረደ ወርቅ
ሚሊንየም Eንግሊዝኛ-Aማር
መዝገበ
ቃላት 25.000 ቃላት =
The Millennium EnglishAmharic Dictionary.-Revsed edition.
vl,504ገጾች፣ ስEል ፣ 21ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ›ማራ ብሔራዊ ክልላዊ
መንግስት ትምህርት ቢሮ
የኬሚስትሪ መማሪያ መጽሐፍት
7ኛክፍል:: (ቦ.የ)፣ በAማ ራብሔር ብሔረ
ሰቦች ክልላዊ መንግስት፣ (ቀ.የ) ::
103 ገጾች ፣ ስEሎች፣ 29ሳ.ሜ.
Aሰግድ Aጥናፋ
የ4ኛ ክፍል ሂሳብ AጋΕ
መጽሐፍ/ Aሰግድ Aጥናፋ፣ ደምሱ
ገመዳ (AርታI)፡፡ሦስተኛ Eትም፡፡
Aዲስ Aበባ%ሜጋ Aሳታሚ ድርጅት፣
1997ዓ.ም. ፡፡
145 ገጽ ፣
ሥEሎች፣ 14ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á.ደብረብርሃን መምህራን
ትምህርት
ኮሌጅ
Aማርኛ 4ኛ ክፍል% የተጣመረ
ና ተግባር ተኮር ማስተማሪያመጽሐፍ/ደ
ብረ ብርሃን መምህራንትምህርት ኮሌጅ
መዓዛ ለገሠ
(Iዲ) ...ወዘተ፡፡ ባህር ዳር' Aማራ
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት
ቢሮ፣ 1996ዓ.ም.፡፡
57 ገጽ ፣
29ሳ.ሜ.

Aስካለ ገብረህይወት
ሒሳብ ለህፃናት % መጽሐፍት ሁለት/
Aስካለ ገብረህይወት Eና ፍሬዘ¨<ድ
ያደቴ፡፡ ሦስተኛ Eትም፡፡ Aዲስ Aበባ %
ሜጋ Aሳታሚ ድርጅት፣ 1994ዓ.ም. ፡፡
85ገጽ ፣ ሥEሎች፣ 20ሳ.ሜ.
›=ƒÄ}Á. ደሴ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ
ሒሣብ 3ኛ ክፍል፡፡ ባህርዳር%
Aርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት፣ 1996ዓ.ም.
፡፡
89 ገጾች %
29ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና
ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት
ትምህርት ቢሮ
Aማርኛ መማሪያ መጽሐፍ
7ኛ ክፍል:: (ቦ.የ)፣ ደቡብ ብ/ብ/ህ/ከ/መ/
ትምህርት ቢሮ ፣ 1996 ዓ.ም.
125 ገጾች ፣
29ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á.ደብረብርሃን መምህራን ትምህርት
ኮሌጅ
ሒሳብ 4ኛ ክፍል% የተጣመረናተግባ
ር ተኮር ማስተማሪያ መጽሐፍ/ደብረ ብርሃ
ን መምህራን ትምህርት ኮሌጅ፣ ላቀው Aስ
ናቀ
(Iዲ) ...ወዘተ፡፡ ባህር ዳር %
Aማራ ብሔራዊ ክልላዊ
መንግስት ትምህርት ቢa፣1996
¯.U፡፡
136ገጾች፣ሥEሎች፣
29ሳ.ሜ.

ድጋፌ ፈይሳ
Aማርኛ መማሪያ 5ኛ ክፍል/ ድጋ
ፌ ፈይሳ ፣ ኃይሌ ገ/የሱስ Iዲተር
ጌታቸው ዘገየ ፣ ሠዓሊ ተክለብርሃን
ኃይሉ፡፡(ቦ.የ)፣ የደቡብ ብሔር
ብሔረሰቦች ክልላዊ መንግስƒ
1997ዓ.ም. ፡፡
110ገጾች ፣ ስEል፣ ግራፍ፣ 29ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. Ôንደር መምህርት ትምህርት
ኮሌጅ
ሒሳብ መማሪያ
መጽሐፍ 7ኛ ክፍል፡፡ Ôንደር % ሜጋ ማ
ተሚያ Iንተርፕራይዝ ፣ 1996ዓ.ም. ፡፡
155 ገጾች % 29ሳ.ሜ.

¾}ðØa XÃ”e
›=ƒÄ}Á. ሣይንስና ቴክኖሎጂ Aሕዝቦት
መምሪያ
የሬድዮው ከሣይንስ ማህደር
በጽሑፍ/ ሣይንስና ቴክኖሎጂ Aህዝቦት
መምሪያ' Eትም 12፡፡ Aዲስ Aበባ %
Iትዮጵያ ሣይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን
፣ 1997 ዓ.ም.፡፡

‚¡•KAÍ=
S<_Ã e+{
S[ÇÇƒ (¾›?‹.›Ã.y=) ›?Ée
ØÁo−‹ SMe›Ñ–</ue+{
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ሞተር፣
መሠረታዊ
የሞተር
Eውቀትና የጥገና ዘዴ . . . = Motor/
ኬይ
ዋርድ
፣
ትርጉም
Aባይነህ Aበራ፡፡ Aዲስ Aበባ፣
ንግድ ማተሚያ ድርጅት (ቀ.የ)::
14ገጾች ፣ ስEል፣ 17ሳ.ሜ.

S<_Ã' ƒ`Ñ<U SW[ƒ
›É’¨::
›Ç=e ›uv % hT u<¡e ' 2®®5
3® Ñë‹'ö„Ó^ö‹'"`'23d.T@.
V]e "[”
¨<ÉÉ\ }ËS[... ¾›?‹›Ãy=
›?Ée”
e`ßƒ KTqU/ "[” V]e”
“ T>"›?M eT>´ }`ÕT> ²LKU
Åc:: ›Ç=e ›uv% hT u<¡e ' 2®®5::
23Ñë‹'ö„−‹'Y°KA‹'23d.T@.

ግርማቸው ማሞ
የደቡብ ሕዝቦች ፖሊስ ሠራዊት
የኤች.Aይ.ቪ ኤድስ Aቻ መሪዎች ማጣቀሻ
መጽሐፍ/ ግርማቸው ማሞ፡፡ (⎪.የ)%
Iቲኤፍ ካና ፒ.I ፣ (ቀ.የ) ፡፡
78 ገጾች% 20ሳ.ሜ.

በምግብ ለህፃናት ድርጅት ፕሮግራም
የተዘጋጀ ምግብና ጤና፡፡ EነVር
% ›ርክቲክ ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997
ዓ.ም. ፡፡
52ገጾች%
29ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ብርሃን መገናኛ ብዙሃን
ክርስቲያናዊ Aገልግሎት
ኤድስ%ዓለምAቀፋዊ የክርስትያኖ
ትኩረት/ ብርሃን Sገናኛ ብዙሃን
ክርስቲያናዊ Aገልግሎት ፡፡ Aዲስ Aበባ
% ብራና ማተሚያ ድርጅት፣ (ቀ.የ) ፡፡
22 ገጾች%
20ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á.ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኤድስ
መቆጣጠሪያ ፕሮግራም
ከኤድስ ጋር በኅብረተሰቡ መካከል
መኖር % ሰዎች የተሻለ ኑሮ Eንዲኖሩ
የሚረዳ መጽሐፍ/ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
የኤድስ መቆጣጠሪያ ፕሮግራም...(ወዘተ)
ትርጉም Iትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲ
ያን መካነ Iየሱስ፡፡ተሻሽሎ ተዘጋጀ፡፡ ዩ
ጋንዳ% የለውም፣ 1992ዓ.ም.::
58ገጾች፣ ስEሎት፣ 21ሳ.ሜ.

›=ƒÄ}Á. ¾}uu\ƒ S”Óeƒ
¾Wð^“ SÖKÁ T°ŸM
¾Q´w ”Å^c? ”Å ›e}vv]::
›Ç=e ›uv ' ”ÓÉ T}T>Á É`Ïƒ'
1997 ¯.U.::
56 Ñë‹ '
29d.T@.

›=ƒÄ}Á. የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር
የቤተሰብ ጤና መመሪያ፣
ረቂቅ ሰባት፡፡Aዲስ Aበባ % ዩናይትድ
ፕሪንተርስ፣ 1997 ዓ.ም፡፡
28 ገጽ፣ ሥEሎች ፣ 21ሳ.ሜ

¾}uu\ƒ S”Óeƒ ¾Wð^“
SÖKÁ T°ŸM
¾Q´w ”Å^c? ”Å ›e}vv]::
›Ç=e ›uv ' ”ÓÉ T}T>Á É`Ïƒ'
1997 ¯.U.::
39 Ñë‹ '
29d.T@.

õL“Ò”' «”Ç=
›?‹›Ãy= þ²+{ ’˜/ «”Ç=
õL“Ò” eþK= T`Ð] z” H@`Å” ƒ`Ñ<U
›KT¾G< ÅUc?:: ›Ç=e›uv% hT
u<¡e'2®®5::
16 Ñë‹' Y°KA‹'22d.T@.

Iትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማኅበር
ትውልዳችንን ከኤድስ በጋራ
Eንከላከል/ Iትዮጵያ ቤተሰብ
መምሪያ ማኅበር፡፡ (x.¾) %
Iትዮጵያ ቤተሰብ መምሪያ ማኅበር፣
1997ዓ.ም. ፡፡
22ገጾች፣ ሥEሎች፣
21ሳ.ሜ.

Y’ Øuw
ሰሎሞን ወንድሙ
የሰንበት ት/ቤት የAማርኛ
መዝሙራት ከየት ወደየት/ Aዘጋጅ
ሰሎሞን ወንድሙ፡፡ Aዲስ Aበባ፣
መንበረ መንግስት ቅድስ ገብርኤM ገዳም
ዓምደ ሀይማኖት ሰንበት ት/ቤት ፣
1997ዓ.ም.፡፡
141 ገጾች ፣ 21ሳ.ሜ.

›=ƒÄåÁ ôÅ^L© Ç=V¡^c=Á©
]øwK=¡ ¾Ö?“ Øun T>’>e‚`
¾e’-UÓw“ Ö?“ ›?¡e‚i” þŸ?Ï
::›Ç=e ›uv %¾Ö?“ Øun T>’>e‚`'
1997 ¯.U. ::
48 Ñë‹ ' ö„' 21d.T@.
ዋርድ፣ ኬይ
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Aዋሳ ደብረ ምህረት ›/ገብርኤል
u?}ክርስቲያን ሰንበት ት/ቤት
የመዝሙር ደብተር፡፡ (ቦ.የ)፣ቼምበር
ማተሚያ ቤት ፣ (ቀ.የ)::
46 ገጾች ፣
10ሳ.ሜ.

መርክስሆሰን ፣ Ð›”
ምሥጢራዊው ኮከብ/ጆAን
ማርክስሆስን፣ ትርጓሚ ሣሙኤል
ገብረሚካኤል፡፡Aዲስ Aበባ፣ መካነ
Iየሱስ የምስራች ድምፅ፣ 1997ዓ.ም.፡፡
46 ገጾች፣ ስEል፣
21ሳ.ሜ.

ኤፍሬም Eንዳለ
Eንጨዋወት=Between you and
me
/ኤፍሬም Eንዳለ፡፡Aዲስ Aበባ% ብራና
ማተሚያ ድርጅት፣2005 ዓ.ም.፡፡
ቅጽ1 ፣ 246%
16ሳ.ሜ.
ቼ ፈረሴ ፣ የIትዮጵያን
ፈረሶቻቸው፡፡ Aዲስ Aበባ'
Aርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት፣
1997ዓ.ም. ::
230
ገጾች
፣
ፎቶዎች
21ሳ.ሜ.

መስፍን ዓለማየሁ ተሰማ
ጠይቅ፣ . . . Aሊያም ተጠየቅ
!ታሪካዊ ልብወለድ ፡፡ Aዲስ Aበባ %
ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት ፣1997
ዓ.ም.::
100 ገጽ፣ ሥEሎች፣ 29ሳ.ሜ
መቅደስ Eንዳለ
Eልቅት ፡፡ Aዲስ Aበባ'
ብርሃንና ሰላም ድርጅት፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡
72 ገጾች ፣
20.2 ሳ.ሜ

፣

ደገፋ ሳይሮ
መዝሙር Eና ኳየር ፣(x.¾)'
(›.¾) ፣ 1992 ዓ.ም.::
31ገጾች ፣ 10 ሳ.ሜ

ሙሉጌታ ጉደታ
የትውልድ ስጦታ/ከሙሉጌታ
ጉደታ:: (ቦ.የ) 'ንግድ ማተሚያ
ድርጅት
1997ዓ.ም. ፡፡
72ገጾች' 21d.T@

Y’ îOõ
ሚካኤል ዳንኤል
ካሳ/ሚካኤል ዳንኤል ፡፡ Aዲስ
Aበv'ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣ (2004)::
30 ገጾች ፣ ስEል፣
21ሳ.ሜ.

ሃይሉ ገ/EግዚAብሔር
መንታ መልኮች Eና ሌሎችም
Aጫጭር ልብ ወለዶች/ በሃይሉ
ገ/EግዚAብሔር ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ብራና
ማተሚያ ድርጅት፣ 1997 ዓ.ም ፡፡
119 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

የማነብርሃን Eማኙ
ለታሪክ፡፡ Aዲስ Aበባ% ንግድ
ማተሚያ ድርጅት፣ 1997ዓ.ም.::
266ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

Q´pÁe ìÒÂ
¾c`Ñ@ k”“ “ K?KA‹ / ŸQ´pÁe
ìÒÂ:: ›Ç=e ›uv% (› .¾.) ' 1997
¯.U. ::
1®6 Ñë‹'
2®d.T@.

ምስጋና Aየነው
የቀልዶች ወላፈን፡፡ Aዲስ Aበባ %
(›.የ)፣ 1997ዓ.ም. ፡፡
144 ገጾች፣
17ሳ.ሜ.

ሉድለም፣ ሮበርት
The Osterman Week end
ረቂቅ ወጥመድ/ሮበርት ሉድለም፣
ተተረጐመ በAቤል ሠይፋ፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ንግድ ማተሚÁ
ድርጅት፣ 1997ዓ.ም. ፡፡

ሠለሞን ኃይለማርያም
ፍቅርና ሥጋት / ከሠለሞን
ኃይለማርያም:: Aዲስ Aበባ %
ብራና ማተሚያ ድርጅት፣ 1997
ዓ.ም. ፡፡
256 ገጾች %
16ሳ.ሜ.

ሉድለም፣ ሮበርት
The Road to Gandolfo
ረቂቁ ወንጀል/ ሮበርት K<ድለም ፣
ትርጉም ኤፍሬም ተክሉ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ንግድ ማተሚ ድርጅት፣ 1997ዓ.ም. ::
232 ገጾች
21ሳ.ሜ.

ስቴል፣ ዳንኤል
የማይሞት ፍቅር /ዳንኤል
ስቴል ተተረጐመ በተስፋዬ
ተዘን፡፡ Aዲስ Aበባ % ንግድ ማተሚያ
ድርጅት ፣ 1997ዓ.ም. ፡፡
14

224 ገጾች፣

17ሳ.ሜ.

ማነህ ባለ ሣምንት≅ / AክK=ሉ ታምር
ደስታ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ Aርቲስቲክ
ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡
72ገጾች ፣ ፎቶግራፎች፣ 21ሳ.ሜ.

ስብሐት ገ/EግዚAብሔር
Eግረመንገድ/ስብሐት
ገ/EግዚAብሔር ፡፡ Aዲስ Aበባ፣
ብራና ማተሚያ ድርጅት ፣ 1987
ዓ.ም. ፡፡
216 ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

Aገኘሁ Aዳነ ድልነሳሁ
ጨለማን ሰበራ/ Aገኘሁ Aዳነ
ድልነሳሁ::(ቦ.¾)% Aርቲስቲክ ማተሚያ
ድርጅት ፣ 1997 ዓ.ም፡፡
viii,64ገጾች፣
21ሳ.ሜ.

ሼልደን፣ ሲዲኒ
Are you Afraid of the Dark ?
ሽሽት/በሲድኒ ሼልደን፣ ተተረጐመ
በኤፍሬም Eንደለ፡፡ Aዲስ Aበባ%
Aትሮንስ ፐብሊሸርስ ፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡
262 ገጾች %
20ሳ.ሜ.

Aስቴር በዳኔ
የስዓሊው ልጅ Eና ልUሉ/ Aስቴር
በዳኔ፡፡AዲስAበባ፣ በንግድ ማተሚያ
ድርጅት ፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡
46 ገጾች ፣ ስEል፣ 21ሳ.ሜ.

ቃለክርስቶስ ነጋሽ
መድብለ ግጥም ፣ ትኩረትና
ነፀብራቅ ፣ ሀገርና ፖለቲካ
ቅብጥርጥሮስ፡፡ (ቦ.የ) ፣ (›.ቦ)፣ (ቀ.የ)::
65 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ
ብሬኸት ፣ ቤርቶልት ፣
1890-1948 የዘመናት
ታሪኮች/ ቤርቶልት ትርጉም
ከጀርመነኛው በየነ ወልደ ገብርኤM፡፡
Aዲስ Aበባ፣ ንግድ ማተሚያ ቤት፣
1997 ዓ.ም. ፡፡
223 ገጾች ፣ 21ሳ.ሜ.

Aበባየሁ ደምሴ
የAማርኛ ቋንቋ መማሪያ ሶስተኛ
ክፍል / Aበባየሁ ደምሴ ፣ ደጀኔ ተሰማ
ድንቴሣ ድሬሣ፡፡ፊንፊኔ % Oሮሚያ
ትምህርት ቢሮ፣ 1996 ዓ.ም. ::
164 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ
Iዩብ ጌታሁን
ከሞናሊዛ ጀርባ Eና ሌሎች
Aጫጭር ልብወለዶችን:: Aዲስ
Aበባ % ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት
፣ 1997ዓ.ም.፡፡
135ገጾች ፣ 20ሳ.ሜ

ታደለ ብጡል ክብረት
ሦስትÄሽ Eና ሌሎችግጥሞች/ በ
ታደለ ብጡል ክብረት፡፡ /ቦ.የ/፣ንግድ
ማተሚያ ድርጅት፣ 1997 ዓ.ም. ::
82 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

"`M}”' ¡L`¡
Ú"–< ¨”ËK—/ ¡L`¡
"`M}”'}}[ÑAS T@Lƒ ÓÅÃ
::›Ç=e ›uv'”ÓÉ T}T>Á É`Ïƒ'1997
¯.U.::
176 Ñë‹ ' 17 d.T@.

ንጉሴ ነገዎ ደጋጋ
የቅኔ Aፈታት ዘዴዎችና
ምርጥ የቅኔዎች ስብስብ፣ 3ኛ
Eትም፡፡Aዲስ Aበባ፣ ብርሃንና
ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ 1996 ዓ.ም.፡፡
329 ገጾች ፣
20ሳ.ሜ

ዓለማየሁ Aምቦ
ሞልቶ Eያለ/ ከዓለማየሁ
Aምቦ፡፡Aዲስ Aበባ፣ ብራና ማተሚያ
ድርጅት፣ 1997ዓ.ም.::
396ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.
ዘላለም ጌታቸው
ሽርፍራፊ ሰኮንዶች% የAጭር
Aጭር ልቦለዶች መድብል/ዘላለም
ጌታቸው፡፡ Aዲስ Aበባ % ብራና ማተሚያ
Éርጅት ፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡
65ገጾች %
15ሳ.ሜ.

Aንዳርጌ መስፍን
የቀበa ባህታዊ ፡፡ Aዲስ Aበባ %
ንግድ ማተሚያ ድርጅት ፣ 2004፡፡
43ገጾች፣ ሥEሎች ፣ 21 ሳ.ሜ.
›ÅU [
Ó^Ý nßKA‹ MxKÉ/u›ÅU
[:: ›Ç=e ›uv% hT u<¡e'
1997 ¯.U.::
462Ñë‹' 21d.T@.

ገብረመድህን ግዛው
ደመኛው ደብዳቤ፡፡Aዲስ
Aበባ%ንግድ ማተሚያ ድርጅት፣
1997 ዓ.ም.::
551ገጾች፣
21ሳ.ሜ

Aክሊሉ ታምር ደስታ
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ግሪሻም፣ ጆን
The Testament
የመጨረሻው ኑዛዜ/ በጆን ግሪሻም ተተረ
ጐመ ባህላዊ መስፍን፡፡ Aዲስ Aበባ ፣
ንግድ ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997 ዓ.ም.
249ገጾች ፣
17ሳ.ሜ.

ጎንደር በመካ ነገሥት ግምጃ ቤት
ማርያም ያስተማሩ የጉባዔ መምህራን
ታሪክ Eና የወርሐ ጽጌ K=ቅ/ ሐዲስ ወልደ
ሰንበት ፡፡ ጐንደር % ጐንደር ማተሚያ
ቤት ፣ 1997 ዓ.ም. ፡፡
66 ገጾች %
21ሳ.ሜ.

ግሪፊትስ፣ ከቲ Eና
ኖΗ' የዘፍጥረት ምEራፍ 511ጥናት/ከቲ Eና ግራፊትስ፣ ትርጉም
ገበየሁ Aየለ፡፡ Aዲስ Aበባ ፣ ኤስ .Aይ
.ኤም ፣ 2005::
75 ገጾች ፣ ስEል፣ 21ሳ.ሜ.

ተስፋዬ ሀብተማሪያም
የጦር ሜዳ ውሎ፡፡Aዲስ Aበባ፣
በንግድ ማተሚያ ድርጅት፣1997 ዓ.ም.::
325 ገጾ‹ ፣ ፎቶግራፎች ፣ ካርታ፣
21ሳ.ሜ.
ታዋቂ ሰ−ች Eናሥራ−ታቸው፡፡
Aዲስ Aበባ ፣ ኮድ Iትዩጵያ
2005::
59ገጾች ፣ ፎቶግራፎች፣21ሳ.ሜ.

ግርማ Eንቻለው
ሠናፍጭ/ ግርማ Eንቻለው፡፡
Aዲስ Aበባ%ብራና ማተሚያ ድርጅት፣
1997 ዓ.ም. ፡፡
88 ገጾች %
16ሳ.ሜ.

፣

Aፈወርቅ መንገሻ ጀመረ
ጤናማ ህይወት/ Aፈወርቅ መንገሻ
ጀመረ፡፡ (x.¾)፣ ፊንፊኔ ፕሪንቲንግ፣
1997ዓ.ም.::
150ገጾች፣
20ሳ.ሜ.

òÂÅ` Åe„Â{eŸ=
¨”ËM“ p×ƒ/ òÂÅ`
Åe„Â{eŸ= }`ÕT>−‹ "d Ñ/IÃ¨ƒ::
ó”~ dIK?:: ›Ç=e ›uv % hT u<¡e '
1997 ¯.U. ::
v,383 Ñë‹' 21d.T@.

Aሸናፊ ዋቅቶላ
የሙሉ ምርቃት % ናዝሬት ወርቅ
ይዝነብብሽ፡፡ Aዲስ Aበባ
% ቼምበር ማተሚያ ቤት ፣ 1997
ዓ.ም. ፡፡
164ገጾች፣ 20ሳ.ሜ.

ፍቃደ ልመንህ
ጽጌረዳ/ በፍቃደ ልመንህ ፡፡ Aዲስ
Aበባ % ብራና ማተሚያ ድርጅት፣
(ቀ.የ) ፡፡
176ገጾች
20ሳ.ሜ.
ፎሌት፣ ኬን
Hornet flight
ያልተጠበቀው Aይበገሬው ሰላይ/ ኬን
ፎሌት ትርጉም Aቤል ሠይፈ፡፡ Aዲስ
Aበባ % ብራና ማተሚያ ድርጅት፣
1996ዓ.ም ፡፡
464ገጾች፣
17ሳ.ሜ.

›u^ Ë”u_
w†—¨< c¨<' ìNò ƒ°³´ }ð^
¨`p Ÿ=Ç’¨MÉ/ u›u^ Ë”u_:: ›Ç=e
›uv % c?”ƒ^M T}T>Á u?ƒ'1995
¯.U.::
1®8Ñë‹' ö„Ó^õ' 2d.T@.
›u^ Ë”u_
›vÑeØ' ^e ›uu ›[ÒÃ/
›u^ ËUu_:: ›Ç=e ›uv % hT u<¡e'
1996 ¯.U. ::
175 Ñë‹' ö„Ó^õ'21d.T@.

ፑዞ ፣ ማሪዬ
The Scallion Specialist
man Aመድ Aፋሹ ማሠያ/
ማሪዬ ፑዞ ፣ ትርጉም ሙላት ደምሴ፡፡
Aዲስ
Aበባ
፣
በንግድ
ማተሚያ
ድርጅት፣ 1996 ዓ.ም. ::
240 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.

ከፍያለው መራሒ
ምንትዋብ፡፡ Aዲስ Aበባ፣
ንግድ ማተሚያ ድርጅት ፣ 1997ዓ.ም.
41 ገጾች ፣ 21ሳ.ሜ.
ያሲን መሐመድ ሩፎ

]¡“ Í=*Ó^ò
ሐዲስ ወልደ ሰንበት
16

ሴ ወ/Aገኘሁ ፡፡ Aዲስ Aበባ % ብራና
ማተሚያ ድርጅት፣ 1997ዓ.ም፡፡
100 ገጽ፣ ፎቶግራፍ፣ 21ሳ.ሜ.

Aዲስ የህብረተሰብ ትምህርት
ለ7ኛና ለ8ኛ ክፍል/በያሲን መሐመድ
ሩፎ ፡፡ Aዲስ Aበባ% ሜጋ
ማተሚያ ድርጅት፣ 1996
ዓ.ም. ::
317ገጾች %
20ሳ.ሜ.
ደምሰው በየነ
የAቡ’ ሰላማ መጽሐፈ ታሪክ
ከነትምህርታቸው/ ደምሰው በየነ፡፡ (x.¾)፣
wራና ማተሚያ ድርጅት፣ (k.¾)፡፡
60 ገጽ% ፎቶግራፍ፣ 20ሳ.ሜ.
›ÁK?¨< c=dÃ
¾›Ñ¨< Q´x‹“ ¾³Ñ<© Y`¨
S”Óeƒ ]¡/ u›ÁK?¨< c=dÃ:: ›Ç=e
›uv % ”ÓÉ T}T>Á É`Ïƒ' (k.¾.)
::
288 Ñë‹ '
2®d.T@.
ገብረመስቀል ኃይለመስቀል
የሊቁትÑ< vI© ገ/መስቀል
ኃ/መስቀል መልካም Eራፅይ Eነሆ፡፡
(ቦ.የ) ፣ ቼምበር ማተሚያ ቤት ፣ 1996
ዓ.ም.፡፡
54ገጾች፣ ፎቶግራፍ፣15ሳ.ሜ.
Ñ@†¨< ÅvMo
›e“k ¨`l'¾Ÿ=’ Øuw ”Óeƒ/
uÑ@†¨< ÅvMo:: ›Ç=e ›uv % hT
u<¡e'( k.¾) ::
71 Ñë‹ % ö„Ó^ö‹' 18d.T@.
ጋርልከ፣ ፊልስ
የፀናት Aብነት Eውነተኛ
ታሪክ ፔለን ኬለር/በፊልስ
ጋርልከ፣ ትርጉም በፀደቀ ዘመድኩን
ሞት ባይኖር፡፡ Aዲስ Aበባ' በንግድ
ማተሚያ ድርጅት፣ 1992ዓ.ም.::
115 ገጾች ፣
21ሳ.ሜ.
›=ƒÄ}Á.ጋሞጐፋ ዞን ማስታወቅያና
ባህልዋና መምሪያ
የጋሞጐፋ ህዝቦች ታሪክ
ከጥንት Eስከ 1974/ በጋሞ ጐፋ
ዞን ማስታወቅያና ባህል ዋና
መምሪያ ጥናት ቡድን:: Aዲስ
Aበባ% ቦሌ ማተሚያ ድርጅት፣
E. ኤ. A.2004::
258 ገጾች ፣ 21ሳ.ሜ.
ፀጋ ሥላሴ ታየ ወ/Aገኘሁ
የሊቀ.ትጉ.ባሕ. ገ/መስቀል
ኃ/መስቀል የሕይወት ታሪካቸው
Eነሆ =The life history of Liqetiguhar
mit G/meskeke H/meskele/ ፀጋ ሥላ
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