ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ
የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዲይሬክቶሬት

በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የቢሮ ኃሊፊነት
ያሊቸው ሰዎች አዴራሻ

ሕዲር 2010 ዓ.ም

1

ተ.
ቁ
1.

ስም

የሥራ ክፍሌ

ድ/ር ንጉሴ ምትኩ

ኘሬዚዲንት

2.

አቶ ታዯሰ ጤናው

የአካ/ጉ/ም/ኘሬዚዲንት

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ድ/ር ሳይህ ካሳው
ሲ/ር ገነት ዯጉ
ድ/ር ታፈረ መሊኩ
ድ/ር ጐጃም አዯመ
አቶ አያና አባዋ
አቶ ዯሳሇው ጌትነት
ድ/ር በሇጠ ያዕቆብ

የቢዝ/ሌ/ ም/ኘሬዚዲንት
የምር/ማህ/አገ/ም/ኘሬዚዲንት
የአስ/ተማ/ጉ/ ም/ኘሬዚዲንት
የኘሬዚዲንት ጽ/ቤት ኃሊፊ
የተቋማዊ ሇውጥ ጽ/ቤት ኃሊፊ

ስሌክ ቁጥር

የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን ዲይ/ዲይሬክተር

አካ/ኤግዝኪዩቲቭ ዲይሬክተር

ኢሜሌ

0918767102
0581783720
0928513656

nigusemg@gmail.com

0911076654
0913145393
ዏ918ዏ36915
0912050117
0913033965
ዏ913886349
ዏ91ዏዏ59335

sayehalem@gmail.com

yos.tadesse70@yahoo.com

taferemelaku2009@gmail.com
gademe@gmail.com
ayamesfin@gimail.com
dessalew21@gmail.com
beletayakob@gmail.com

ዴህረ ምረቃ ኮላጅ
10. ድ/ር አሃደ መንዝር

የዴህረ ምረቃ ኮላጅ ዱን

0912770924

ahadumen@gmail.com

ጤና ሳይንስ ኮላጅ
11. አቶ ሙለጌታ ተስፋ
12. አቶ ግርማው አሇም
13. አቶ ቸሩ ተሰማ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

አቶ ይህዓሇም አበበ
አቶ ዯሳሇኝ ኃይላ
አቶ ይበለ ባዝዘው
አቶ ገ/ስሊሴ ዯመቀ
አቶ ዜናው ተሰማ
አቶ ጤናው ጓለ
አቶ ናቃቸው መኮነን
አቶ አየነው ነገሰ
አቶ ማሩ መሰረት
ወ/ሮ አዜብ ወርቁ

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ድ/ር አክልግ ሊቀ
አቶ ወርቁ አቤ

33.
34.
35.
36.

አቶ
አቶ
አቶ
አቶ

ጤና ሳይንስ ኮላጅ ዱን
ጤና ሳይንስ ኮላጅ ም/ዱን
የኮላጁ የምርምር፣ ማህበረሰብ አገ/የዴህረ
ምረቃ ኘሮግራም አስተባባሪ
የህብረተሰብ ጤና ት/ክፍሌ ተጠሪ
የነርሲንግ ት/ክፍሌ ተጠሪ
የሚዴዋይፈሪ ት/ክፍሌ ተጠሪ
የህክምና ሊብራቶሪ ት/ክፍሌ ተጠሪ
የፋርማሲ ት/ክፍሌ ተጠሪ
ትም/ማበሌጸጊያ ማዕከሌ ተጠሪ
የማህበረሰብ አቀፍ ት/ት አስተባባሪ
የስነምግብና ምግብ ሳይንስ ት/ክፍሌ ተጠሪ
የጤና ኢንፎርማቲክስ ት/ክፍሌ ተጠሪ
የኮላጅ አስተዲዯር ኃሊፊ

0911935472
0910685241
0913014126
0931898917
013429647
0911582720
0924338828
0920930737
0913841496
0913014126
0921936474
0938279641
ዏ913657453

girmaalem95@gmail.com

yih2000ho@gmail.com
dessalegnhaile@gmail.com
yibebazezews106@gmail.com
gebredemke@yhoo.com
zenaw21@hotmail.com

maru-msret@yahoo.com
azebiew444@gmail.com

ህክምና ት/ቤት
ድ/ር ኤርሚያስ አበባው

አቶ አምሳለ ታየ
ድ/ር ብርሃኑ ካሳሁን
ድ/ር መዝገቡ
ድ/ር ጋሻየነህ
ወ/ሪት መሌካም አምሳለ

አቶ ብናሌፍ ፀሐይ

የህክምና ተምህርት ቤት ዱን
የህክምና ት/ክፍሌ ም/ዱን
የህፃናት ትምህርት ክፍሌ ተጠሪ
የባዮ ሜዱካሌ ሳይንስ ት/ ክፍሌ ተጠሪ
የቀድ ህክምና ት/ክፍሌ ተጠሪ
የማህፀንና ጽንስ ህክምና ት/ ክፍሌ ተጠሪ
የውስጥ ዯዌ የትምህርት ክፍሌ ኃሊፊ
የህክምና ት/ቤት አስተዲዯር
የህክምና ት/ቤት የም/ማ/አገ/ም/ዱን

0912100037
0910021275
0912045767
0921815441
0913078357
0932788059
0936206384
0911787618
0910287723

akilogl@yahoo.com
abieworku@gmail.com

kdrberhanu21@gmail.com

ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮላጅ
ባንታየሁ ታምሬ
አባተ ጋሻው
ጌታመሣይ ወርቁ
ጌታነህ የኔዓሇም

37. አቶ ሙለጌታ ዯረጀ

የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮላጅ ዱን
የቢዝ/ኢኮኖሚክስ ኮላጅ ም/ዱን
ማኔጅመንት ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
አካውንቲንግና ፋይናንስ ት/ት ክፍሌ
ተጠሪ
የኢኮኖሚክስ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
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ዏ912278286
0935832125
0913385621

bantayehut@gmail.com
abe.gashaw189@gmail.com
gechnote@gmail.com

0913715634

mdereje@gmail.com

38. አቶ አበበ ብርሃኑ
39. አቶ ስዕሞን ናሆሰናይ
40. አቶ ዮሐንስ አበባው

የባንኪንግና ፋይናንስ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
የኮላጁ የም/ማህ/ አገ/የዴ/ ም/ ኘ/
አስተባባሪ
ኮላጅ አስተዲዯር

0912178576
0910338423

abiezebirhan@gmail.com
simonnahosenay@gmail.com

0912094683

ግብርናና ተፈጥሮ ሃብት ኮላጅ
41. ወ/ሮ ወርቅነሽ ጥሩነህ
42. ማስተዋሌ አሇኸኝ

የግብርናና ተፈጥሮ ሀብት ኮላጅ ዱን
የግብርናና ተፈጥሮሃብት ኮላጅ ም/ዱን

0936321744
0912021615

wtiruneh@yahoo.com
mastewal.alehegn@gmail.com

43. አቶ ካሳ አይናሇም
44. መሌካሙ ጥሩነህ
45. ድ/ር ሙሊቱ ካሳዬ

0912289984
0965874207
0910007772

amanmkbl@gmail.com
melkamutiru2@gmail.com

46. አቶ ይበሌጣሌ በሊቸው

የተፈጥሮ ሀብት አያያዝ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
የዕፅዋት ሳይንስ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
የኮላጁ የምርምር፣ ማህበረሰብ አገ/የዴህረ
ምረቃ ኘሮግራም አስተባባሪ
የግብርና ምጣኔ ሃብት ት/ክፍሌ ተጠሪ

0915715884

yobodec29@yahoo.com

47. አቶ ብሩክ ያዜ

የገ/ሌማት ግብርና ኤክስቴንሽን ት/ክፍሌ ተጠሪ

0912244327

yyalgaw@gmail.com

48. አቶ ምስጋናው አዱስ
49. ወ/ሮ የብርዛፍ የሺዋስ
50. አቶ ሙለቀን አያላው

የእንስሳት ሳይንስ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
የሆርቲካሌቸር ት/ክፍሌ ተጠሪ
ኮላጅ አስተዲዯር

0912724764
0913706477
0913242192

mesganawaddise@gmail.com
yebirzafy@gmail.com
mulukenayalew3@gmail.com

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

የተፈጥሮና ኮምፒዩቲሽናሌ ሳይንስ ኮላጅ ዱን
የተፈጥሮና ኮም/ሳይንስ ኮላጅ ም/ዱን

ተፈጥሮና ኮምፒዩቲሽናሌ ሳይንስ ኮላጅ
አቶ ይሌቃሌ በዜ
አቶ ሹመት አጐናፍር

አቶ ባሇው አዲነ
አቶ ባንታየሁ አዯራው

አቶ ማማሩ ቢተው
አቶ አሻግሬ ሻረው
ድ/ር አስማማው ሐብታሙ

አቶ
አቶ
አቶ
አቶ

ናቃቸው ምኑዮ
ፈንታ ቢተው
አብርሃም ፈንቴ
ስንታየሁ ሇሼ

62. አቶ ስሇሽ ተመስገን

የኮላጅ ረጅስትራር
የፊዚክስ ትምህርት ክፍሌ ተጠሪ
የኬሚስትሪ ትም/ት ክፍሌ ተጠሪ
የስታስቲክ ትም/ት ክፍሌ ተጠሪ
የባዩልጂ ትም/ት ክፍሌ ተጠሪ
የባዩ ቴክኖልጂ ት/ክፍሌ ተጠሪ
የስፖርት ሳይንስ ትም/ት ክፍሌ ተጠሪ
የሂሳብ ት/ክፍሌ ተጠሪ
የኮላጁ የምርምር፣ ማህበረሰብ አገ/የዴህረ
ምረቃ ኘሮግራም አስተባባሪ
የተ/ኮ/ሳ/ ኮላጅ ኮላጅ አስተዲዯር

0911811763
0911959689
0912009672
0912027314
0910068785
0923644681
0913332416
0911365396
0922851373
0913063572

yilikalb@gmail.com
shumetiea@bmail.com
adanemu@gmail.com
aderawbentayehu@gmail.com
mamaru2005@gmail.com
stathme@gmail.com
asmamawhabtamu@gmail.com
nakachewm@gmail.com
fentabitew@.yahoo.com
abrhamfb@gmail.com
leshesintayehu@gmil.com

0913435364

seleshetemesegen@gmail.com

0913922972
0920513068
0936321080

wolde.fentie@gmail.com
hailepowrs@gmail.com
taememeretsion@gmail.com

0913909438

alemhunegnaw@gmail.com

0919874299

ህግ ት/ቤት
63. አቶ ወሌዯትንሳኤ ፈንቴ
64. አቶ ኃይላ አንዲርጌ
65. አቶ መኮነን ንጉሴ

የህግ ት/ቤት ዱን
የህግ ት/ቤት ም/ዱን

66. ወ/ሮ አሇም ሁነኛው

የህግ ት/ቤት አስተዲዯር ኃሊፊ

የህግ ት/ቤት የምርምር፣ ማህበረሰብ
አገ/የዴህረ ምረቃ ኘሮግራም አስተባባሪ

ቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

ድ/ር አበበ ተሰፋሁን
ድ/ር አረጋ ሙለ
አቶ ሰሇሞን አሰሙ
ድ/ር ሙለሰው ሰውነት
አቶ ፍቃዳ አሊምረው
አቶ ዋሇሌኝ ተዋበ
አቶ አብደረህማን ከማሌ
አቶ እንግዲው አቤሌ
አቶ ታሪኩ ስንሻው
አቶ አምሊከሰው አዘነ

የቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት ዱን
የምር/ቴ/ሽ/ም/ዱን
አካ/ጉ/ም/ዱን
አካ/ጉ/ም/ዱን
የሲቪሌ ምህንዴስና /ም/ዱን
የኮላጅ ሬጅስትራር ቅርንጫፍ ኃሊፊ
ቅዴመ ምህንዴስና ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
ኤላከትሪካሌ ት/ት ክፍሌ ዋና ተጠሪ
ኤላከትሪካሌ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
COTM/ት/ክፍሌ ዋና ተጠሪ
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0911539420

abesummit@yahoo.com

0912408259
0911534811
0924388218
0913687412
0912021147
0910037040
0930074749
0918541689

solomonassemu5@gmail.com

msewinet@yahoo.com
fikadiea@gmail.com
waleligntewabe@gmail.com
abdurahamank06@gmail.com

tareelectar@gmail.com
amlakusew@gmail.com

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

አቶ አብነት አዱስ
ድ/ር ሙለ ሰውነት
አቶ ዯመቀ ሰውነት
አቶ መኮነን ስሇሽ
አቶ አዯራው አወቀ
አቶ አዱሱ ዲኘ
አቶ አያሌነህ ቢተው
አቶ ቢንያም አስፋው
አቶ ዲንኤሌ ፍቃደ
ድ/ር ተሰራ ቢተው
አቶ ይበሌጣሌ ታረቀኝ
አቶ ብርኩ እያሱ
አቶ ማተቤ ሁነኛው
አቶ መንገሻ እንዲሇው
አቶ አይናሇም ዯሇሇ
አቶ ነጋሌኝ አሇሙ

COTM/ት/ክፍሌ

ተጠሪ

0912289037

abinetaadis200@gmail.com

0913365836
0923553018
ዏ989816ዏ61
0913260107
0913460320
0913460320
0912238376
0911173656
0927859250
0913099132
0922744032
0910410445
0912167516
0918658099

demekeswnt2002@gmail.com

COTM ሀይዴሮሉክ መህንዴስና ም/ዱን

የሲቪሌ ምህ/ትም/ክፍሌ ተጠሪ
የሲቪሌ ምህ/ትም/ክፍሌ ተጠሪ
ሜካኒካሌ ት/ት ክፍሌ ዋና ተጠሪ
ሜካኒካሌ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
የአይቲ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
የሃይዴሮሉክና ውሃ ሃብት ት/ክፍሌ ተጠሪ
የሃይዴሮሉክና ውሃ ሃብት ት/ክፍሌ ተጠሪ

የኬሪየር ሴንተር ኦፊሰር
UIL ኦፊሰር
የቴ/ሽ/ኦፊሰር
ሶፍትዌር ኢንጅነሪንግ ትም/ክፍሌ ተጠሪ

የሲቪሌ ዴህረ ምረቃ አስተባባሪ
የኮላጅ አስተዲዯር
UIL ዲይሬክተር

msileshi347@gmail.com
aderawuawoke2000@gmail.com

addisu.dagne@yahoo.com
ayalneh.bitew@gmail.com
biniyamasfaw81@gmail.com
fikadudaniel@gmail.com
tarekegneyibeltal@gmail.com

biruke6@gmail.com
mathun2006@gmail.com
mengeshaendalew@gmail.com

negelem@gmail.com

ሶሻሌ ሳይንስ ኮላጅ
93. አቶ ስሜነህ ዋሴ
94. አቶ በሃይለ ሙሊቴ
95. ድ/ር ዯርብ ተፈራ
96. አቶ ገዴለ አቤ
97. አቶ ዯሳሇኝ መኩሪያው
98. አቶ ቢረዲ አሇማየሁ
99. ድ/ር ዘውደ መኩሪያው
100. አቶ አስናቀ ተሻገር
101. አቶ እዴሜዓሇም መኩሪያው
102. ድ/ር ሃይላ ካሳሁን

የሶሻሌ ሳይንስ ኮላጅ ዱን
የሶሻሌ ሳይንስ ኮላጅ ም/ዱን
የታሪክ ቅርስ አስ/ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
እንግሉዘኛ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
የሶሲዩልጂ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
የጆግራፊ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
የአማረኛ ት/ት ክፍሌ ተጠሪ
ኢሉክ አስተባባሪ
የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ት/ክፍሌ ተጠሪ
የኮላጁ የምርምር፣ ማህበረሰብ አገ/የዴህረ
ምረቃ ኘሮግራም አስተባባሪ

0913250823
0915418759
0911395860
0913732478
0918161685
0910505233
0911807603
0918014385
0912986763
0911797185

103. አቶ
104. አቶ
105. አቶ
106. አቶ

የጋዜጠኝነትና ኮሚዩኒኬሽን ት/ክፍሌ ተጠሪ
የሶሻሌ ሳይንስ ቅ/ሬጅስትራር ረ/ሬጅስትራር

0920446234
0935724103
0943313028
0911591724

አደኛው ዯሴ
አዱሱ መኮንን
ዯሳሇኝ ቀፀሊ
አሇምሸት ቢያዝን

የታሪክ እና ጥበባት ትምህርት ክፍሌ
የኮላጅ አስተዲዲር ኃሊፊ

eyulsimeneh@gmail.com
behailu328@gmail.com
derbtefera@gmail.com
dessalegnmeku@gmail.com
zmebrie@gmail.com
edmexlibanon@gmail.com
hailekassahun2010@yahoo.com

ስነ-ትምህርትና ስነ-ባህሪ ኢንስቲትዩት
107. ድ/ር ሞሊሌኝ ታምሩ
108. አቶ ተመስገን አዲም
109. አቶ ተመስጌን አዯመ
110. ወ/ሮ መሠረት አሇም
111. ድ/ር ካሳሁን ዘውዳ
112. አቶ ዘመኑ መኮንን

የስነ-ትምህርትና ስነ-ባህርይ ኢንስቲትዩት ዱን
የስነ ትምህርትና ስነ ባህርይ ኢንስቲትዩት ም/ዱን

የሳይኮልጂ ት/ክፍሌ ተጠሪ
የስነ ትምህርት ት/ክፍሌ ተጠሪ
የሌዩ ፍሊጐት አካቶ ትምህርት ክፍሌ ተጠሪ
የቅዴመ ሌጅነት እንክብካቤ ት/ክፍሌ ተጠሪ

0911319757
0913639609
0913639609
0918747588
0911074995
0911772288

tamirumolaign@yahoo.com

kalkidan08meseret@gmail.com
zempsycho@gmail.com

የመሬት አስተዲዯር ኢንስቲትዩት
113. አቶ ንጉስ አዲነ
114. አቶ መሌካም አያላው

የመሬት አስተዲዯር ኢንስቲትዩት ዱን
የመሬት አስተዲዯር ተቋም ም/ዱን

0947082950
0962186726

niguseadane@gmail.com
melkamayalo7@gmail.com

ቡሬ ካምፖስ
115. አቶ
116. አቶ
117. አቶ
118. አቶ

ጠግቤው ዋሇ
የሱፍ አህመዱን
ታዯሇ አሇምነህ
አብዩ ጌቴ

የቡሬ ካምፓስ ዱን
የቡሬ ካምፓስ አካዲሚክ ምክትሌ ዱን
የቡሬ ካምፓስ የአስ/ተማ/ጉ/ም/ ዱን
የቡሬ ካምፓስ አካውንቲንግና ፋይናንስ ት/ክ/ተጠሪ
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0911067677
0911704822
0962986176
0910162544

walleyesigat@gmail.com

yusufendalk@gmail.com
alamnehtadele@gmail.com
abiyugetie@yahoo.com

119. አቶ ተዋበ ከፋሇ
120. አቶ ሙለቀን አሇሙ
121. ድ/ር ፀበለ አባይ
122. አቶ ስሊባት እንየው
123. አቶ ሮቤሌ ማሞ
124. አቶ ጌታቸው አየነው
125. አቶ አጉማሴ ገነት
126. አቶ አሇበሌ ባዬ
127. አቶ ይሌቃሌ አንደአሇም
128. አቶ ተመስጌን አምባቸው
129. አቶ ማንዯፍሮ በሇው
130. አቶ ምስጋናው ስዩም
131. አቶ ቀረብህ ጌትነት
132. አቶ አያና መብራት
133. አቶ ሞሊ አሇምነህ

የቡሬ ካምፓስ የተ/አ/ት/ክፍሌ ተጠሪ
የቡሬ ካምፓስ የማኔጅመንት /ት/ክፍሌ ተጠሪ
የቡሬ ካምፓስ የእንስሳት ሳይንስ ት/ክፍሌ ተጠሪ

የቡሬ ካምፓስ የኢኮኖሚክስ ትም/ክፍሌ ተጠሪ
የቡሬ ካምፓስ ኮምፒውተር ሳይንስ ትም/ክ/ተጠሪ

የቡሬ ካምፓስ

የእፅዋት ትም/ክ/ተጠሪ

የቡሬ ካምፓስ አጠቃሊይ የዯ/ሌማት ት/ክ/ተጠሪ

የቡሬ ካምፓስ የኮመን ኮርስ ትም/ክ/ተጠሪ
የቡሬ ካምፓስ የቤተ መጽሐፍት ድክ/ ኦፊሰር
የቡሬ ካምፓስ የተከታታይና የርቀት ት/ ኦፊሰር

የቡሬ ካምፓስ የተማሪዎች አገሌግልት ተጠሪ

የቡሬ ካምፓስ የፋይናንስና በጀት ተጠሪ
የቡሬ ካምፓስ ኢንፎርሜሽን እና
ኮሚዩኒኬሽን ኦፊሰር
የቡሬ ካምፓስ የሰው ሐብት ተጠሪ
የቡሬ ካምፓስ የስርዓት ጾታ አካ/ጉ/ኤች
አይ ቪ ኤዴስ ዲይሬክቶሬት ኦፊሰር

0912325079
0918313305
0947077878
0915629482
0911940749
0911590606
0921283213
0926389971
0918375333
0913508297
0911954748
0912040910
0910925450
0913302945
0989638650

ketewabe@yahoo.com
smartmuluken@gmail.com
atsebelu@gmail.com
silabatenyew@gmail.com
roblemamo@gmail.com
ayanagetachew494@gmail.com

agumas43@gmail.com
alebel.b.2003@gmail.com
yilkall7@gmail.com
tom88zx@gmail.com

kerebih.gtnt@gmail.com
malemneh@gmail.com

የእቅ/ዝ/ክ/ዲይሬክቶሬት
134. አቶ አብዩ ተጐዲ
135. አቶ አስረግዴ መሇሠ

የዕቅዴ ዝ/ክ/ግ/ዲይ/ዲይሬክተር
የእቅ/ዝግ/ክት/ግ/ቡዴን መሪ

0911045349
0913266126

tegoda@yahoo.com
asregidmeles@gmail.com

ኦዱት አገሌግልት ዲይሬክቶሬት
136. አቶ ወንዴሜነህ ጐዳ
137. አቶ አብዩት ዓሇማየሁ
138. ወ/ሮ አምሳሇ አረጋ
139. ወ/ሮ ጥሩ ተፈራ

ኦዱት አገ/ዲይሬክተር
የክንዋኔ ኦዱት ቡዴን መሪ
የኦዱት ፋ/አ/ቡዴን መሪ
የንብረት ኦዱት ቡዴን መሪ

0913346218
0913485246
0911396851
0910206375

140. አቶ
141. አቶ
142. አቶ
143. አቶ
144. አቶ
145. አቶ
146. አቶ
147. አቶ
148. አቶ
149. አቶ

ቤተ መጻህፍት መ/አገ/ዲይሬክተር
የቁጥር 1 ቤተ/መ/አገ/ተ/ኃሊፊ
የቁጥር 2 ቤተ/መ/አገ/ተ/ኃሊፊ
የዋናው ቤተ/መ/አገ/ተ/ኃሊፊ
የሪሶርስ አኩዚሽን ኦፊሰር
የዱጂታሌ ሊይበራሪ ተ/ኃሊፊ
አገሌግልት አስተባባሪ
ቴክኒካሌ ክፍሌ አስተባባሪ
ሆስፒታሌ ቤተ መጽሐፍ አስተባባሪ
ዴህረ ምረቃ ቤተመጽሐፍት አስተባባሪ

wondu-godie@yahoo.com
abealex29@gmail.com
arega2008amesale@gmail.com
tirutefera@yahoo.com

ቤተ መፅሐፍት መ/አገ/ዲይሬክቶሬት
ሃላለያ ክፍለ
ጌታቸው አንተነህ
ይሁን አገኘሁ
ተስፋየ ዋሴ
ሙሐመዴ ወርቁ
ታጠቅ ዘውዳ
አዝመራው እንዲሇው
ጌትነት ካሣ
ምህረቱ ዴሌነሣ
ስምረት ቁምሊቸው

0910881653
0922261865
0911962065
0920256999
0920504116
0913315297
0913723643
0910681312
0910931608
0913312231

halelluyalaya@gmail.com

babiaro12@gmail.com
azmaraw21@gmail.com

የተቋማዊ ጥራት ማረጋገጫ ዲይሬክቶሬት
150. አቶ አባትሁን አሇኸኝ
151. አቶ ግዛቸው ዝሆን
152. አቶ መሊኩ ጥሊሁን
153. አቶ እሸቱ ክብረት
154. አቶ ወንዴይፍራው ምህረት
155. አቶ ይርጋ ተስፋሁን
156. አቶ ፀጋው ከበዯ

የተቋማዊ ጥራት ዲይ/ዲይሬክተር
የተቋማዊ ጥራት ማረጋገጫ ኦፊሰር
የሰው ሀብት ስሌጠና ኦፊሰር
የፕሮግራም ቀረፃና ሌማት ኦፊሰር
የትምህርት ጥራት ማሻሻያ (GEQIP)አስተባባሪ
የተቋማዊ ሇውጥ መሌካም አስተዲዯር ኦፊሰር
የተቋማዊ ሇውጥ መሌካም አስተዲዯር ኦፊሰር
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0913061791
0911963972
0912410195
0911059812
0920264275
0913284997
0913365520

abtihunalehegn@gmail.com
cgizachew@gmail.com
melakutt@gmail.com
eshetu.kibret98@gmail.com
wondemihret2009@bmail.com

dmu.lto2008e.c@gmail.com
dmu.lto2008e.c@gmail.com

157. ድ/ር አስካሇማርያም አዲሙ

የውጤታማነት ትግበራ ዩኒት ፎካሌ ፐርሰን

የማህበረሰብ
158.
159.

ተከታታይ

askaleadamu@gmail.com

ሬዴዬ ጣቢያ ዲይሬክቶሬት

የማህበረሰብ ሬዱዮ ሥራ አስኪያጅ
የይዘት ማናጀር

ገነት ሞሊ ወርቁ

0913072854

0913209322

genetmolla2015@gmail.com

ትምህርት ማስ/ ዲይሬክቶሬት

160.
161.
162.

አቶ አየነው ሽባባው
አቶ ፈንታ ተመስጌን
አቶ ዮሴፍ መሰረት

የተከታታይ
የተከታታይ
የተከታታይ
መርሃግብር

ትም/ማስ/ዲይሬክቶሬት
ትም/ም/ዲይሬክቶሬት
እና የርቀት ትምህርት
አስተባባሪ

163.

አቶ ጠብቀው የኔአባት

የተከታታይ የርቀት ማስተባበሪያ ኦፊሰር

0910181282

ayenew21@yahoo.com

0911727597

yonieyos@gmail.com

0912682742

wait4myfather@gmail.com

የጠቅሊሊ አገ/ዲይሬክቶሬት
164.
165.
166.
167.
168.

አቶ
አቶ
አቶ
አቶ
አቶ

ምህረቱ ጫኔ
ሞሊ ኢሳያሰ
ሙለ ዘሪሁን
ጥሊሁን አሊምነህ
አሸናፊ መንግስቴ

የጠቅሊሊ አገ/ዲይሬክቶሬት
የህንጻ መሣሪያዎችና ዕቃዎች ጥገና ቡ/መሪ

የስምሪት ክፍሌ
ንብረት ቡዴን መሪ
የቢሮ አገ/ንጽ/ክ/አስተባባሪ

0963746599
0913112878
0911355894
0920152650
0910056959

merachanic@gmail.com
mollaesayas@gmail.com
muluzerihun@yahoo.com
tilahuntalemneh@yahoo.com

የፀጥታና ዯህንነት ዲይሬክቶሬት
169.
170.

ም/ኮ/ር ይበሌጣሌ ዯምሰው
ኢ/ር ገዛኸኝ ተፈራ

የፀጥታና ዯህንነት
የፀጥታና ዯህንነት አስተባባሪ

0913268032
0921702275

yibeltaldem@gmail.com

የህግ አገ/ዲይሬክቶሬት
171.
172.
173.

አቶ ማናየ ዓሇሙ
አቶ ሰብስቤ ሞገስ
አቶ ዯጉ አስረስ

የህግ አገ/ዲይሬክተር
ስነ-ምግባር ዲይሬክተር
የቅሬታ ሰሚ ኦፊሰር

174.
175.

አቶ መንግስቴ ቢተው
አቶ ብርሃኑ ገበየሁ

0911356718
0920516939
0913530436

alemumanaye@gmail.com
sebsbie2010@yahoo.com
deguasress@gmail.com

የሰው ሀብት ስራ አመራር ዲይሬክቶሬት
የሰው ሃብት ስራ አመራር ዲይሬክተር
የሰው ሃብት ስራ አመራር ቡዴን መሪ

0922262894
0913819534

mengistieabo@gmail.com
birhanu0102@gmail.com

አይሲቲ ዲይሬክቶሬት
176.
177.
178.

አቶ ጌታቸው ቁሜ
አቶ ጋሻው አዲነ

የአይሲቲ ዲይሬክተር
የጥገና ዴጋፍ ሰጭ ቡዴን መሪ
የመሰረተ ሌማትና ኢንተርኔት
አገ/ቡዴን መሪ
አኘሉኬሽን ቡዴን መሪ

179.

አቶ ጋሻው ታየ

180.
181.
182.
183.

ሲ/ር ገነት ዯጉ
ድ/ር ጌትነት አጥናፉ
ድ/ር ምህረት አሇማየሁ
አቶ ግዛቸው አንዲርጌ

184.

ድ/ር መስፍን አባተ

185.
186.
187.
188.
189.

አቶ ይበሌጣሌ ታረቀኝ
አቶ ባሳዝነው ዴረስ

0912400524
0913577797

getachewkumie@gmail.com
gaad.dmuict@gmail.com

0911022966

gtforever2009@gmail.com

ምርምርና ማህበረሰብ አገ/ ም/ፕሬዝዲንት ሥር

አቶ ያሇምተስፋ ፍሬው
ድ/ር ዯመቀ ጣሰው

የምር/ማህ/አገ/ም/ኘሬዚዲንት
የም/ቴ/ሽ/ዲይሬክተር
ማ/አገ/ዲይሬክተር
የሀዱስ ዓሇማየሁ የባህሌ ጥናት ተቋም
ዲይ/ዲይሬክተር
የጮቄ ተፋሰስ የምርምርና ሌማት
ኘሮጀክት ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር

0913145393
0912080284
0912907770
0913282941

genetdegu@yahoo.com
getnet.atenafu@gmail.com

0923 424074

mesfin197306@yahoo.com

የዩኒቨርስቲ ኢንደስትሪ ትስስር ኦፊሰር

0913560912
0920515543

meharikahsay77@yahoo.com
basazinewdrese@gmail.com

0912145169
0962905231

yfrew@ yahoo.com
demekl-tasew@yahoo.co

የስሌጠናና ማማከር ኦፈሰር
የማህበረሰብ ሌማት መኮነን
የምርምር አስተባባሪ መኮነነን
የም/ህትመት ማስፋፊያ መኮንን
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gizachew19@gmail.com

190.
191.

አቶ ገበየሁ ሽፈራው
አቶ ስማቸው እምሌከው

የሌዩ ችልታ ተሰጥኦ መኮነን
የኮላጅ አስተዲዯር

0911348917
0948007529

192.
193.
194.
195.

አቶ ሇታ ሆራ
ወ/ሮ አስካሌ ተረፈ
አቶ ትትናው ከፍያሇው
ጌታቸው ዯሳሇኝ

የግንባታ ኘሮጀክት ስራአስኪያጅ

196.

አቶ ስንታየሁ ሙሴ

የግቢው ውበት ዲይሬክተር ዲይሬክቶሬት

gebeyehushiferaw@ gmail.co

የግንባታ ኘሮጀክት ጽ/ቤት
የግንባታ ፕሮጀክት የሂሣብ ቡዴን መሪ

የግንባታ ኘሮጀክት ም/ስራ አስኪያጅ
የኘሮጀክት

ጽ/ቤት የምህንዴስና ባሇሙያ

የግቢ

0916587621
0913862820
0912432122
0937200578

hora.leta12@gmail.com

ውበት ዲይሬክቶሬት
0911833881

sintayehu-musie@dmu.edu.et

የውጭ ግንኙነትና ትብብር ማስተባበሪያ ዲይሬክቶሬት
197.

ድ/ር ሐይማኖት ዋሴ

የውጭ ግንኙነትና ትብብር
ማስተባበሪያ ዲይሬክተር

0911862908

haimanwassie@yahoo.com

ተማ/አገ/ዲይሬክቶሬት
198.
199.
200.
201.
202.

አቶ
አቶ
አቶ
አቶ
አቶ

አበበ ሞሴ
ተስፋዬ አሇቃ
አስራዯ ታምሩ
ሞስየ ዲምጤ
ሸዋዬ ብርሃኑ

ተማ/አገ/ዲይሬክተር
ተማ/አገ/ም/ዲይሬክተር
ተማ/አገ/ቡዴን መሪ
ተማ/አገ/ቡዴን መሪ
የስፖርትና መዝናኛ ቡዴን መሪ

የመንቆረር
203.
204.
205.

አቶ አስናቀው አውክ
አቶ ብርሃኔ ዘሇቀ
አቶ አዝመራው አንተነህ

0913395868
0913273072
0913401470
0911019461
0913245716

abiemo21@gmail.com
tesfayedmu.1@gmail.com
asradetamiru@gmail.com
mosaddamtie@gmail.com

አ/ኢ/ኢንተርፕራይዝ

የመንቆረር አ/ኢ/ኢ/ሥራ አሥኪያጅ
የመንቆረር አኢኢ ም/ሥራ አስኪያጅ
አስ/ፋይናንስ ዲይሬክተር

0913440728
0911736635
0920512652

asnakew2001@gmail.com

የሬጅስትራር ዲይሬክቶሬት
206.
207.
208.

ድ/ር ሁነኛው ዯሴ
አቶ ብርሃኑ መኩሪያው

የሬጅስትራር ዲይሬክተር
የሬጅስትራር ም/ዲይሬክተር
የሬጅስትራር የቅበሊ መሪ

0963742130
0920663160

209.
210.
211.

አቶ ጌታቸው ህብስቱ
አቶ አታሊይ ጥሩነህ
ወ/ሮ በሊይነሽ አወቀ

የግዥ ንብ/አስ/ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር

212.
213.

ተማሪ እይሊቸው ጌታቸው
ተማሪ ሞሊ ዯርሰህ

hunegnawd@yahoo.com
birhanu1992@gmail.com

የግዥ አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት
የግዥ/አስ/ዲይሬክቶሬት ቡዴን መሪ
የገበያ ጥናት ቡዴን መሪ

0913316784
0920260533
0946467743

የተማሪዎች ህብረት
የተማ/ህ/ፕሬዝዲንት
የተማ/ህ/ም/ፕሬዝዲንት

0930866454
0922371708

dmusu209@gmail.com
mollalaw33@gmail.com

የስርዓት ጾታ አካ/ጉ/ኤች አይ ቪ ኤዴስ ዲይሬ/ዲይሬክተር
214.

ወ/ሮ የውሌሰው መሊክ

የስርዓት ጾታ አካ/ጉ/ኤች አይ ቪ
ኤዴስ ዲይሬ/ዲይሬክተር

ፋይናንስ
215.
216.
217.
218.
219.

አቶ ዯሳሇኝ በቀሇ
አቶ ግዛቸው ይሁኔ
ወ/ሮ ሙለጐጃም ጤናው

ወ/ሮ አስካሌ ተረፈ
ወ/ሮ ብርሃን አበባው

0911054316

yewulmelak@gmail.com

ዲይሬክቶሬት

የፋይናንስና በጀት ዲይሬክቶሬት
የውስጥ ገቢ ቡዴን
የበጀት አስተዲዯር ቡዴን መሪ
የኘሮጀክት ሂ/ቡዴን መሪ
የውስጥ ገ/ፋ/ ቡዴን መሪ
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0911965673
0915715925
0912007507
0913862820
0911913370

dessalegnbekele@yahoo.com

abebawbirhan@gmail.com

220.
221.

ወ/ሮ የሮም ተስፋው
አቶ ሙለጌታ በሊይነህ

222.

አቶ ኃይለ ውበቱ

የመ/ካ/ቡዴን መሪ
0913461203
የአገ/ዘ/ሥ/ተ/ዲይሬክተር
0913647476
የፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገዴ ጽ/ቤት
የፍሳሽ ማስወገዴ ጽ/ቤት ስራ አስኪያጅ
0912868584
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mulugetabelayneh7@gmail.com
hailu.belly@gmail.com

