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ሇዩኒቨርሲቲው ተልዕኮ ስኬት የ ጐሊ አስተዋጽኦ ያበረከቱ 

መምህራን ተሸሇሙ 
ሇደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተልዕኮ ስኬት የ ጐሊ አስተዋጽኦ ያበረከቱ መምህራን  
ተሸሇሙ፡ ፡  በሽልማቱ ስነ ስርአት ሊይ እንደተገ ሇፀው መምህራኑ ከተጣሇባቸው መደበኛ ስራ 
በተጨማሪ በሙያቸው ከፍተኛ ድጋፍ ያበረከቱ ናቸው፡ ፡  
በስነ -ስርአቱ ሊይ መምህራን 
የ ተማሪዎችን ምግብ ማብሰያና 
ማቀነ ባበሪያ መሳሪያዎች ካለበት ቦታ 
አንስተው ሇአገ ልግሎት በማብቃት 
እንዲሁም አንድ መ/ር አጠቃሊይ ሰውን 
በማስተባበራቸው ተሸልመዋል፡ ፡  በዚህም 
መምህራኑ ያደረጉት አስተዋጽኦ ከፍተኛ 
መሆኑን በመንዘብ በምግብ ማብሰያ 
ማሽን 

ተከሊ የ ተሰሇፉት መ/ር ድንቁ ስዩም፣  መ/ር ጌትዬ ተክሇ ፃ ዲቅ እና መ/ር አዲሱ ዳኘ 
እያንዳንዳቸው የ 15,ዏዏዏ /አስራ አምስት ሺህ ብር/ እንዲሁም ስራው የ ተሳካ እንዲሆን   
በማስተባበርና በመምራት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱት መ/ር ግርማው ተሻገ ር የ 7,ዏዏዏ 
/ሰባት ሺህ ብር/ ሽልማት ተበርክቶሊቸዋል፡ ፡  
በስነ -ስርአቱ ሊይ የ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አስ/ተ/ጉ/ም/ፕሬዚዳንት አቶ ኃይሇየ ሱስ 
ውዱ እንደገ ሇፁት መምህራኑ ሇሽልማት የ በቁት ሇዩኒቨርሲቲው በ2ዏዏዏ ዓ.ም. ተገ ዝተው 
በየ ቦታው ተበታትነ ው የ ተቀመጡና ሇአደጋ ተጋልጠው የ ነ በሩ ልዩ ልዩ እቃዎችን ካለበት 
ቦታ በራሳቸው ተነ ሳሽነ ት በማሰባሰብ ሇአገ ልግሎት በማብቃታቸው ነ ው፡ ፡  እንደ እርሳቸው 
ገ ሇፃ  መምህራኑ ልዩ የ ሚያደርጋቸው ባህሪም እቃዎች ከነ በረባቸው የ አቀማመጥ ችግር ጋር 
ተያይዞ የ ተበሊሹ መሳሪያዎችን በመጠገ ን ሇአገ ልግሎት ከማብቃታቸውም በሊይ ያሇአንዳች 
ማንዋል ፍፁም በሆነ  መልኩ ማደራጀታቸው ነ ው፡ ፡   
በመጨረሻም መምህራኑ በቀጣይ ከፍተኛ ወጪ ሉጠይቁ የ ሚችለ ስራዎችን በሙያቸው ሇማገ ልገ ል 
ፈቃደኛ መሆናቸውን ገ ልፀዋል፡ ፡  በዚህም በቅርቡ ዩኒቨርሲቲው ሇተማሪዎች ምግብ ማዘጋጃ 
የ ሚያስተክሊቸውን ወፍጮዎች ሇመትከልና ሇማደራጀት ብሎም ልዩ ልዩ ወርክሾፖችን 
ሇማደራጀት ዝግጁ መሆናቸውን ሇማወቅ ተችሏል፡ ፡  

 

        
        በደብረማርቆስ  ዩኒ ቨርሲቲ 

የ ኮርፖሬት ኮሙኒኬሽን  ዳይሬክቶሬት  
በየ ሦስት ወር የ ሚታተም 
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በውስጥ ገፆቻችን 
 

 የ ምርመር ሥራዎችን በጋራ በመስራት የ ሚያስችል 

የ መግቢያ ሰነ ድ ተፈረመ----2 

 የ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ማበልፀግ የ አሰልጣኞች 

ስልጠና ተሰጠ---------------3 

 በደብረ ማርቆስ ዩኒ ቨርሲቲ ተማሪ የ ተደረሰ 

የ ግጥም መድብል ተመርቆ ሇንባብ በቃ--------

----------------------------4 

 ሇደብረ ማርቆስ ዩኒ ቨርሲቲ አዲስ ተማሪዎች ደማቅ 

አቀባበል ተደረገ -------4 

 ሇአዲስ ተመዳቢ ተማሪዎች የ ትውውቅ ፕሮግራም 

ተካሄደ--------------------------

--5 

 የ ምክትል ፕሬዚዳንቶች ምርጫ ተካሄደ-6 

 የ ደብረ ማርቆስ ዩኒ ቨርሲቲ የ አመራር ፎረምን 

ሇማቋቋም የ ሚያስችል ውይይት ተካሄደ--------

------------------------------

---7 

 የ ነ ጭ ሪባንና የ ዓሇም ኤድስ ቀን ተከበ--8 

 ዓሇም አቀፍ የ አካል ጉዳተኞች ቀን ተከበረ----

------------------------------

--9 

 የ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በደማቅ ሁኔታ 

ተከበረ---------------------1ዏ 

 7ኛው   የ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በፓናል ውይይት 

ተከበረ--------------------------

--1ዏ 

 የ ትምህርት ልማት ቡድን ሇማቋቋም የ ሚያስችል 

ውይይት ተካሄደ------------11 

 የ ኤች አይቪ/ኤድስ ስርጭትን ሇመግታት 

የ ሚያስችል የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ተሰጠ-

---------------------------12 

 ደብረ ማርቆስ ዩኒ ቨርሲቲ የ ተቋማዊ ጥራት 

ማረጋገ ጫ ወርክሾፕ አካሄደ------13 

 የ መልካም አስተዳደርና የ ስነ -ምግባር ንቅናቄ 

ጉባኤ ተካሄደ----------------------

14 

 በእግር ኳስ ጨዋታ የ ደብረ ማርቆስ ዩኒ ቨርሲቲ 

የ ደብረ ማርቆስ ከነ ማን አንድ ሇባዶ አሸነ ፈ---

------------------------------

15 
 

 

 

 

 

 

 

 መምህራን ሲሸለሙ 


