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የ ምርምር ሥራዎችን በጋራ መስራት የ ሚያስችሌ 

የ መግባቢያ ሰነ ዴ ተፇረመ 

ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ ጥናትና ምርምር ሥራዎችን 

በጋራ መስራት የ ሚያስችሇውን የ መግባቢ ሰነ ዴ 

ተፇራረመ፡ ፡  መግባቢያ ሰነ ደ በአማራ ብሔራዊ ክሌሊዊ 

መንግስት ውስጥ የ አርሶ አዯሩን ህይወት ሇማሳዯግ 

በተሰማሩት ዩኒቨርሲቲዎችና ምርምር ተቋማት መካከሌ 

ሉፇጠሩ የ ሚችለ የ ጉሌበት፣  የ ሀብት ብክነ ትና ፌሊጎ ት 

መጣረሶችን የ ሚቀርፌ ይሆናሌ፡ ፡  የ መግባቢያ ሰነ ደ 

በክሌለ ስር በሚገ ኙት የ ጎ ንዯር፣  የ ባህር ዲር፣  

የ ዯብረ ታቦር፣  የ ወሌዯያ፣  የ ወል፣  ዯብረ ብርሃንና 

የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲዎች እንዱሁም አማራ ክሌሌ 

ግብርና ምርምር ተቋም መካከሌ ተፇርሟሌ፡ ፡  

መግባቢያ ሰነ ደ ታህሳስ 20/05 ዓ.ም በባህር ዲር 

ከተማ የ ተፇረመ ሲሆን ከህዲር 20 ጀምሮ 

ከየ ዩኒቨርሲቲዎችና ምርምር ተቋማት በተውጣጡ 

የ ምርምርና ማህበረሰብ ም/ፕሬዚዲንቶችና ተወካዮች 

ውይይት ተካሂድበት ስምምነ ት ሊይ ተዯርሷሌ፡ ፡  

 

የ ፉርማ ሥነ -ስርዓት ሲካሄዴ 

ዩኒቨርሲቲያችንን ወክሇው ስምምነ ቱን የ ፇረሙት 

የ ዩኒ ቨርሲቲው ፕሬዚዲንት አቶ ይሌቃሌ ከፊሇ ሲሆኑ፣  

ሰነ ደ በክሌለ ውስጥ በግብርናው መስክ የ ሚካሄደ 

የ ምርምር ዓሊማዎችን በመሇየ ት ሀብትን፣  የ ሰው 

ሀይሌንና ቁሳቁስን በጋራ በመጠቀም አቅም 

ሇመገ ንባት፣  እውቀትን ሇማሰራጨትና ችግሮችን 

ሇመቅረፌ ትሌቅ ዴርሻ ይኖረዋሌ፡ ፡  

የ ምርምሮቹ በጋራ መካሄዴ ዩኒቨርሲቲዎችና ተቋማት 

በግብርናው ዘርፌ የ ሚታዩ ችግሮችን በመቅረፌ 

የ ምርምርና ማህበረሰብ አገ ሌግልት እንዱስፊፊ ትሌቅ 

አስተዋጾ ይኖረዋሌ፡ ፡  የ ሰነ ደ በአሁኑ ሰዓት መፇረም 

ላልች በምርጥ ዘር ሊይ የ ሚሰሩ ዴርጅቶችና 

መንግስታዊ ያሌሆኑ ተቋማት እንዱሳተፈ ያበረታታሌ፡ ፡  

በመግባቢያ ሰነ ደ መሰረት ዩኒቨርሲቲዎችና የ ግብርና 

ምርምር ተቋማት በአራት ምዴብ ተከፌሇዋሌ፡ ፡  በዚህም 

በጎ ንዯር ምዴብ፡  ጎ ንዯር ዩኒቨርሲቲና ጎ ንዯር 

ግብርና ምርምር ተቋም፤  በወሌዯያ ምዴብ፡  ወሌዯያ 

ዩኒቨርሲቲ፣  ወል ዩኒቨርሲቲና ሲሪንቃ ግብርና 

ምርምር ማዕከሌ፤  በዯብረ ብርሃን ምዴብ፣  ዯብረ 

ብርሃን ዩኒቨርሲቲና ዯብረ ብርሃን ግብርና ምርምር 

ማዕከሌ እንዱሁም በባህር ዲር ምዴብ፡  ባህር ዲር 

ዩኒቨርሲቲ፣  ዯብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ፣  ዯብረ ማርቆስ 

ዩኒቨርሲቲ፣  አዳት ግብርና ምርምር ማዕከሌ፣  አንዲሳ 

ግብርና ምርምር ማዕከሌ፣  ፉሸሪ ምርምርና ሜካናዜሽን 

በጋራ የ ሚሰሩ ይሆናሌ፡ ፡  

በሰነ ደ ሊይ እንዯተገ ሇፀው የ ግብርና ኮላጆች ዱኖችና 

የ ምርምር ዲይሬክተሮች የ ጥናትና ምርምር ርዕሶችን 

በመሇየ ትና በማስተባበር የ ሚሳተፈ ሲሆን፣  ሇጥናት 

የ ተመረጡ ርዕሶች /ፕሮፖዛልች/ እስከ ጥር 01-

05/2005 ዓ.ም በምዴብ ዯረጃ ቀርበውና 

ተገ ምግመው የ ሚያሌፈ ይሆናሌ፡ ፡  በመጨረሻም በየ ምዴቡ 

ተመርጠው የ ቀረቡ የ ምርምር ፕሮፖዛልች ከጥር 14-

25/2005 ዓ.ም በክሌሌ ዯረጃ ተገ ምግመው 

እንዱሰሩ የ ሚጸዴቁ ይሆናሌ፡ ፡   

በመግባቢያ ሰነ ደ የ ፉርማ ሥነ -ስርዓት ሊይ የ አማራ 

ብሄራዊ ክሌሊዊ መንግስት ምክትሌ ርዕሰ መስተዲዴርና 
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የ ግብርና ቢሮ ኃሊፉ ክቡር አቶ ገ ደ አንዲርጋቸው 

ተገ ኝተዋሌ፡ ፡  

የ ፕሮጀክት ፕሮፖዛሌ ማበሌፀግ የ አሰሌጣኞች 

ስሌጠና ተሰጠ 

የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ምርመርና ህትመት 

ዲይሬክቶሬት ያዘጋጀው የ ፕሮጀክት ፕሮፖዛሌ ማበሌፀግ 

ያሰሌጣኞች ስሌጠና ሇምክትሌ ዱኖች ከየ ትምህርት 

ክፌለ ሇተመረጡ መምህራን በመምህር ሀብታሙ አያላው 

የ ተሰጠ ሲሆን ስሌጠናው ሇሁሇት ቀናት የ ቆየ  መሆኑ 

ታውቋሌ፡ ፡  

ስሌጠናውን በንግግር የ ከፇቱት የ ዯብረ ማርቆስ 

ዩኒቨርሲቲ የ ምርምርና ማህበረሰብ አገ ሌግልት ምክትሌ 

ፕሬዚዲንት ድ/ር ስማቸው ጋሻየ  እንዯገ ሇፁት የ ዚህ 

ስሌጠና መሰጠት መምህራን በፕሮጀክት ፕሮፖዛሌ 

ማበሌፀግ የ ተግባር ክህልት እንዱያዲብሩ 

እንዯሚያስችሊቸው ገ ሌፀው የ ስሌጠናውን መጀመር 

አብስረዋሌ፡ ፡  

 

 

 

 

 

የ ምርምርና ህትመት ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር አቶ 

ዯረጀ አዯመ በበኩሊቸው የ ስሌጠና ዋና አሊማ 

ዩኒቨርሲቲው በምርምርና ማህበረሰብ አገ ሌግልት 

ተገ ቢውን ሚና እንዱጫዎት እንዱሁም ከተሇያዩ አጋር 

አካሊት ጋር ግንኙነ ት በመፌጠር የ ምርምርና ሌማት 

ፕሮጀክቶችን በማበሌፀግ አስፇሊጊውን የ ገ ንዘብና 

የ ቁሳቁስ ዴጋፌ ሇማግኘት እንዱቻሌ መምህራን 

የ ማይተካ ሚና እንዱጫዎቱ ሇማስቻሌ መሆኑን 

ገ ሌፀዋሌ፡ ፡   

የ ምርምርና ህትመት ዲይሬክቶሬቱ በመምህራን  

በተግባር ሊይ ያተኮረ የ ገ ንዘብ ማስገ ኛ ፕሮጀክት 

ማበሌፀግ ክፌተት እንዲሇ በመረዲቱ ስሌጠናው 

እንዯተዘጋጀና መምህራን እንዱሰሇጥኑ መዯረጋቸው 

ታውቋሌ፡ ፡  በስሌጠናው የ ተሳተፈ መምህራን ከስሌጠናው 

በኋሊ በየ ኮላጃቸው ያለትን ቀሪ መምህራን 

እንዯሚያሰሇጥኑ ይጠበቃሌ፡ ፡   

ስሌጠናው ሇግማሽ ቀን በንዴፌ ሃሳብ ዯረጃ ከተሰጠ 

በኋሊ በቀሪው አንዴ ቀን ተኩሌ ሰሌጣኞች በቡዴን 

ተዯራጅተው ናሙና ፕሮጀክት ያበሇፀጉበትና ውይይት 

የ ተዯረገ በት እንዯሆነ  ተገ ሌጿሌ፡ ፡  

የ ምርምርና ማህበረሰብ አገ ሌግልት የ ስራ ሂዯት 

በምክትሌ ፕሬዚዲንትነ ት በዩኒቨርሲቲው እንዯ አዱስ 

ከተቋቋመ በኋሊ በምርምርና ፕሮጀክቶችን አበሌጽጏ 

ከአጋር አካሊት ጋር በጀት አፇሊሌጏ የ ማህበረሰቡን 

ችግሮች በመቅረፌ የ ተሻሇ ሇውጥ እንዱያመጣ ሇማዴረግ 

አሌሞ በመስራት ሊይ መሆኑ ይታወቃሌ፡ ፡   

በተማሪ የ ተዯረሰ የ ግጥም መዴብሌ ተመርቆ 

ሇንባብ በቃ 

ዯ/ማ/ዩ፡ - በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሲቪሌ 

ኢንጅነ ሪንግ ትምህርት ክፌሌ አራተኛ ዓመት ተማሪ 

በሆነ ው ሄኖክ ብዙነ ህ የ ተዯረሰው “ጥበብ በጏዲና” 

የ ተሰኘ የ ግጥም መዴብሌ ተመርቆ ሇንባብ በቃ፡ ፡  

 

 

የ አሰሌጣኞች ስሌጠና ከፉሌ ገ ጽታ 
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መጽሏፈ ሲመረቅ 

መዴብለ 82 ግጥሞችን ያካተተ ሲሆን ዋና መሌዕክቱም 

በማህበራዊ፣  ኢኮኖሚያዊ፣  ፖሇቲካዊና ስነ -ጥበባዊ 

ጉዲዮች ዙሪያ ያጠነ ጥናሌ፡ ፡   

ዯራሲው መዴብለን ህዲር 16/2ዏዏ5 ዓ.ም. በዯብረ 

ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ባስመረቀበት ወቅት በአስተሊሇፇው 

መሌዕክት ባሇው የ ስነ -ጽሁፌ ዝንባላና ፌቅር 

ከመዯበኛ ትምህርቱ ጏን ሇጏን በማዘጋጀት ሇንባብ 

ማብቃቱን ገ ሌጿሌ፡ ፡  ሇወዯፉቱም ላልች ዴርሰቶችና 

ሌቦሇድችን ሇመስራት እቅዴ እንዲሇው ተናግሯሌ፡ ፡   

በምረቃ ስነ -ስርዓቱ ሊይ የ ምስራቅ ጏጃም ዞን ሴት 

ዯራሲያን ማህበር ኃሊፉዎች፣  የ ዩኒ ቨርሲቲው 

መምህራንና ተማሪዎች እንዱሁም ተጋባዥ እንግድች 

በታዲሚነ ት የ ተገ ኙ ሲሆን የ ዯራሲው ጥረትና የ ስነ -

ጥበብ ውጤትም ሇላልች ወጣቶች አርአያ እንዯሚሆን 

ጠቁመዋሌ፡ ፡  

ሇዯብረ ማርቆስ ዩኒ ቨርሲቲ አዱስ ተማሪዎች 

ዯማቅ አቀባበሌ ተዯረገ  

ዯ/ማ/ዩ፡ - ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በትምህርት 

ሚኒስቴር የ ተመዯቡሇትን አዱስ ተማሪዎች በዯማቅ 

ሁኔታ ተቀበሇ፡ ፡  

 

አቀባበሌ ሲዯረግ 

በ2ዏዏ5 የ ትምህርት ዘመን ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 

ሇተመዯቡ አዱስ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲው የ ተሇያዩ 

አካሊትና በተማሪዎች ህብረት ዯማቅ አቀባበሌ 

የ ተዯረገ ሊቸው ሲሆን ተማሪዎቹ ሊሊስፇሊጊ ወጪና 

እንግሌት እንዲይዲረጉም በስዴስት የ ዩኒ ቨርሲቲው 

ተሽከርካሪዎች ከዯብረ ማርቆስ መናኸሪያ እስከ 

ዩኒቨርሲቲው ግቢ ዴረስ የ ትራንስፖርት አገ ሌግልት 

እንዱያገ ኙ ተዯርጓሌ፡ ፡   

የ ዩኒ ቨርሲቲው ተማሪዎች ህብረትም አዱስ ተማሪዎቹ 

ዩኒቨርሲቲ ሲዯርሱ ብሄራዊ አንዴነ ትን በሚያጠናክር 

መሌኩ የ ክሌልችንና የ ፋዯራሌ ሰንዯቅ አሊማዎችን 

በማውሇብሇብ፣  የ ብሔር ብሔረሰቦችና ባህሊዊ ዜማዎችን 

በማሰማትና በተሇያዩ ዝግጅቶች ዯማቅ አቀባበሌ 

አዴርጓሌ፡ ፡  

ከዚህም ባሻገ ር ህብረቱ ሇአዱስ ተማሪዎች 

የ ተመዯቡበትን ህንፃ  በማመሌከትና ጓዛቸውን በማዴረስ 

አጋርነ ቱን ገ ሌጿሌ፡ ፡  አቀባበሌ ከተዯረገ ሊቸው 

ተማሪዎች መካከሌም አንዲንድቹ በሰጡት አስተያየ ት 

ወዯ ዩኒቨርሲቲው ተመዴበው ሲመጡ ከዯብረ ማርቆስ 

መናኸሪያ ጀምሮ በከተማዋ አስተዲዯር በተዯረገ ሊቸው 

ዯማቅ አቀባበሌና መስተንግድ እንዱሁም ዩኒቨርሲቲው 

ባዘጋጀሊቸው ምቹ የ ትራንስፖርት አገ ሌግልት ሀገ ራዊ 

ኩራት እንዯተሰማቸው ገ ሌፀው ተሞክሮው ሇላልችም 

በአርአያነ ት የ ሚጠቀስ መሆኑን ተናግረዋሌ፡ ፡  

 

 

የ ከተማዋ አስተዲዯር አቀባበሌ 

በያዝነ ው ዓመት ወዯ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 

የ ተመዯቡ አዱስ ተማሪዎች ቁጥር 28ዏ3 ሲሆን 

ከዚህም ውስጥ 185ዏዎቹ ወንድች 953ቱ ዯግሞ 
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ሴቶች መሆናቸውን የ ዩኒ ቨርሲቲው ሬጅስትራር ጽ/ቤት 

አመሌክቷሌ፡ ፡  

ሇአዱስ ተመዲቢ ተማሪዎች የ ትውውቅ ፕሮግራም 

ተካሄዯ 

ዯ/ማ/ዩ፡ - በ2ዏዏ5 ዓ.ም. ዯብረ ማርቆስ 

ዩኒቨርሲቲ ሇተመዯቡ አዱስ ተማሪዎች የ ትውውቅ 

ፕሮግራም ተካሄዯ፡ ፡   

በፕሮግራሙ የ ተገ ኙት የ ዩኒ ቨርሲቲው አመራሮችና 

ኃሊፉዎች ስሇ ዩኒቨርሲቲው አገ ሌግልትና ስሇ 

አካባቢው ገ ጽታ ማብራሪያ ሰጥተዋሌ፡ ፡  የ ዯብረ 

ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ አስተዲዯርና የ ተማሪዎች ጉዲይ 

ምክትሌ ፕሬዚዲንት          አቶ ኃይሇየ ሱስ 

ውደ በእሇቱ ባዯረጉት ንግግር የ እንኳን ዯህና 

መጣችሁ መሌዕክታቸውን አስቀዴመው የ ትውውቅ ፕሮግራሙ 

ዓሊማ የ ዩኒ ቨርሲቲውን የ ተማሪዎች አገ ሌግልት ሰጭ 

ክፌልች በተመሇከተ ሇተማሪዎች እውቅና ሇመፌጠር 

መሆኑን አመሌክተዋሌ፡ ፡  አያይዘውም ዯብረ ማርቆስ 

ዩኒቨርሲቲ ሇትምህርት ጥራት በትኩረት እንዯሚሰራ 

ገ ሌፀው ዩኒቨርሲቲው የ ሚገ ኝበት አካባቢ የ አየ ር 

ንብረት ተስማሚነ ትና የ አካባቢው ማህበረሰብ እንግዲ 

ተቀባይነ ት ሇተማሪዎች መሌካም አጋጣሚዎች በመሆናቸው 

እንዱጠቀሙባቸው አሳስበዋሌ፡ ፡   

 

የ ትውውቅ ፕሮግራሙ ሲካሄዴ 

በትውውቅ ፕሮግራሙ የ ዩኒ ቨርሲቲው የ ተማሪዎች 

አገ ሌግልት ዲይሬክቶሬት፣  የ ዩኒ ቨርሲቲው ሬጅስትራር፣  

የ ተማሪዎች ህብረትና ላልችም አገ ሌግልት ሰጭ ክፌልች 

አገ ሌግልታቸውን በዝርዝር ያስተዋወቁ ሲሆን 

ተማሪዎችም አገ ሌግልቱን በአግባቡ በመጠቀም ውጤታማ 

እንዱሆኑ አስገ ንዝበዋሌ፡ ፡  

ከዚህም ባሻገ ር ከዯብረ ማርቆስ ከተማ ከንቲባ 

ጽ/ቤት፣  ከምስራቅ ጏጃም ሴቶች ጉዲይ መምሪያ፣  

ከዯ/ማ ከተማ ፖሉስ፣  እንዱሁም ከኢትዮጵያ ንግዴ 

ባንክ ዯብረ ማርቆስ ቅርንጫፌ የ መጡ ተወካዮች 

ሇተማሪዎች የ እንኳን ዯህና መጣችሁ መሌዕክት 

አስተሊሌፇው ስሇ ዯብረ ማርቆስ ከተማ ገ ጽታ፣  

የ ፀጥታ ጉዲዮች፣  እንዱሁም ሇተማሪዎች ስሇሚሰጧቸው 

አገ ሌግልቶች ገ ሇፃ  አዴርገ ዋሌ፡ ፡   

በመጨረሻም በዩኒቨርሲቲው የ ህግ አገ ሌግልት 

ዲይሬክቶሬት የ ተዘጋጀው የ ተማሪዎች የ አካዲሚክና 

አስተዲዯራዊ የ ስነ -ምግባር መርሆዎች፣  የ ዱሲፕሉን 

ግዴፇቶችና ቅጣቶችን የ ያዘ ብሮሸር ሇተማሪዎች 

ተሰራጭቷሌ፡ ፡  

የ ምክትሌ ፕሬዚዲንቶች ምርጫ ተካሄዯ 

ዯ/ማ/ዩ፡ - ሇዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ አካዲሚክ 

ጉዲዮች፣  ምርምርና ማህበረሰብ አገ ሌግልት ምክትሌ 

ፕሬዚዲንትነ ት ሇተወዲዯሩ እጩዎች ዴምጽ ተሰጠ፡ ፡  

 

 

 

እጩዎች ራሳቸውን ሲየ ስተዋውቁ 

በዴምጽ አሰጣጥ ሂዯቱ በተሇያየ  ዯረጃ የ ሚገ ኙ 

የ ዩኒ ቨርሲቲው አመራሮች፣  የ ኮላጅ ዱኖችና 

ዲይሬክተሮች፣    ከመምህራንና ሠራተኞች የ ተወከለና 

የ ተማሪዎች ህብረት አባሊት ሇእጩ ተወዲዲሪዎች ዴምጽ 

ሰጥተዋሌ፡ ፡   
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በምርጫው ዴምፅ አሰጣጥ ወቅት  ዴምፅ ሰጭዎች 

በተቀመጠው መስፇርት መሰረት ሇሚፇሌጉት እጩ 

ተወዲዲሪ የ ሚፇሌጉትን ነ ጥብ የ ሰጡ ሲሆን 

ሇእያንዲንደ እጩ ተወዲዲሪ የ ተሰጠው ነ ጥብም ተዯምሮ 

ከተሇየ  በኋሊ “የ ተሻሇና ብሌጫ ነ ጥብ” ያስመዘገ ቡ 

ተወዲዲሪዎች በዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዲንት አቅራቢነ ት 

ሇዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ቦርዴ ቀርበው የ ሥራ 

አመራር ቦርደ ተወያይቶ የ ምርጫ ውጤቱን በመሇየ ት 

የ ተሻሇውን አፅዴቋሌ፡ ፡  

አንዲንዴ ዴምጽ ሰጭዎች እንዯገ ሇፁት የ ዴምፅ አሰጣጥ 

ሂዯቱ ነ ፃ  እና ዱሞክራሲያዊ እንዯነ በር ገ ሌፀው 

የ ዴምፅ አሰጣጡ ሁለንም የ ዩኒ ቨርሲቲው ማህበረሰብ 

ያሳተፇ መሆኑ ሇላልች አቻ ተቋማት በአርአያነ ት 

ሉጠቀስ እንዯሚችሌ አክሇው ገ ሌፀዋሌ፡ ፡  

በምርጫ ውጤቱም መሰረት አቶ ንጉሴ ምትኩ የ አካዲሚክ 

ጉዲዮች ምክትሌ ፕሬዚዲንት ሆነ ው የ ተሾሙ ሲሆን 

በውዴዴሩ ሁሇተኛ የ ወጡት ድክተር ስማቸው ጋሻየ  

ዯግሞ የ ጥናትና ምርምር ዘርፌ ምክትሌ ፕሬዚዲንት 

ሆነ ው መሾማቸውን ዩኒቨርሲቲው ይፊ አዴርጓሌ፡ ፡  

የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒ ቨርሲቲ የ አመራር ፍረምን 

ሇማቋቋም ውይይት ተካሄዯ 

የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ አመራር ፍረም ሇማቋቋም 

የ ሚያስችሌ ውይይት ተካሄዯ፡ ፡  

በውይይቱ ሊይ እንዯተገ ሇፀው ዯብረ ማርቆስ 

ዩኒቨርሲቲ የ ተሰጡትን ተሌዕኮዎች ሇማሳካት 

በፕሮግራም ስፊትና ቁጥር፣  በኮላጆች ብዛት፣  በቅበሊ 

መጠን፣  በመምህራን ምንም እንኳን በርካታ ተግባራትን 

ሲያከናውን ቢቆይም በአግባቡ ያሌተከናወኑ ተግባራት 

አለ፡ ፡  በመሆኑም ተግባራቱን ሇቅሞ በማውጣት 

ባሇዴርሻ አካሊት እንዱፇጽሟቸው ሇማስቻሌ ብልም 

የ አመራሩን የ ጋራ ግንዛቤ እና አቅም ሇማዲበር 

የ አመራር መዴረክ /ፍረም/ ማቋቋም እንዯሚገ ባ 

ተገ ሌጿሌ፡ ፡   

 

 

 

 

በውይይቱ ሊይ ከዩኒቨርሲቲው መምህራን፣  አስተዲዯር 

ሰራተኞችና ተማሪዎች የ ተውጣጣ ከ1ዏዏ በሊይ 

ተሳታፉዎች ተገ ኝተዋሌ፡ ፡  በዚህም የ ዩኒ ቨርሲቲውን 

አመራር ፍረም ማቋቋሚያ /መመሪያ/፣  በዩኒቨርሲቲው 

ፕሬዚዲንት አቶ ይሌቃሌ ከፊሇ ቀርቦ ሰፉ ውይይት 

ተዯርጏበታሌ፡ ፡  

በውይይቱ ሊይ የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አመራር 

ፍረም ውሳኔዎችን የ ማስተሊሇፌ ሳይሆን የ ሁለንም 

ክፌሌ ስራ የ ተሳካ ሇማዴረግ የ ሚያስችሌ መፌትሄዎችን 

በማፇሊሇግ የ ተሻለ መረጃዎችን መስጠት እንዯሆነ  

ተገ ሌጿሌ፡ ፡  

በመጨረሻም የ አመራር ፍረሙ መመስረት አስፇሊጊነ ት 

ታምኖበት በመመሪያው ሊይ ፍረሙ ምርምርና ማህበረሰብ 

አገ ሌግልት የ ሚኖረው ዴርሻ በግሌጽ እንዱካተት 

አስተያየ ት ተሰጥቶ ሇተሌዕኮዎች መሳካት የ ፍረሙ 

አባሊት በንቃት እንዱሳተፈ ጥሪ ቀርቧሌ፡ ፡  

የ ነ ጭ ሪባንና የ ዓሇም ኤዴስ ቀን ተከበረ 

ዯ/ማ/ዩ፡ - ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ ነ ጭ ሪባንና 

የ አሇም ኤዴስ ቀንን በተሇያዩ ዝግጅቶች በዯማቅ 

ሁኔታ አከበረ፡ ፡  

 
ውይይት ሲካሄድ 
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ወ/ሮ የ ሽመቤት ዯምሴ ሇታዲሚዎች ንግግር ሲያዯርጉ 

በዩኒቨርሲቲው የ ስርዓተ ፆታ ፣  ኤች አይቪ ኤዴስና 

አካሌ ጉዲተኞች ዲይሬክቶሬት አስተባባሪነ ት 

በዩኒቨርሲቲው በተከበረው የ አሇም ኤዴስ ቀን 

የ ዩኒ ቨርሲቲው ተማሪዎች፣  የ አስተዲዯር ሰራተኞች፣  

ኃሊፉዎችና ተጋባዥ እንግድች የ ተገ ኙ ሲሆን በእሇቱም 

ስሇ በሽታው ሁኔታና አስከፉነ ት የ ተሇያዩ ሙያዊ 

ማብራሪያዎች ተሰጥተዋሌ፡ ፡  በተጨማሪም በሙዚቃና 

በተሇያዩ ፕሮግራሞች እሇቱን የ ተመሇከቱ ዝግጅቶች 

ቀርበዋሌ፡ ፡  ከዝግጅቱም የ ተሻሇ ግንዛቤ ማግኘታቸውን 

አንዲንዴ ተሳታፉዎች ጠቁመዋሌ፡ ፡  

በተያያዘ ዜና የ ነ ጭ ሪባን ቀን በዯብረ ማርቆስ 

ዩኒቨርሲቲ የ ስርዓተ ፆታ፣  ኤች አይቪ ኤዴስና አካሌ 

ጉዲተኞች ዲይሬክቶሬትና በኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብት 

ኮሚሽን ትብብር በፓናሌ ውይይት ተከብሯሌ፡ ፡  እሇቱ 

በተሇይ በሴቶች ሊይ የ ሚፇፀሙ ጾታዊ ጥቃቶችን 

ሇመከሊከሌ የ ሚወሰደ ርምጃዎችን የ ሚያበረታታ ሲሆን 

በሴቶች ሊይ የ ሚፇፀም ማንኛውም የ ሀይሌ ተግባር 

በሴቶች ሁሇንተናዊ ዯህንነ ት ሊይ የ ሚያዯርሰውን 

ጉዲት ሇሁለም የ ህብረተሰብ ክፌሌ በማሳሰብና 

ወንድችም ከሴቶች ጏን በመሆን ጥቃቱን የ ማስቆም ሚና 

እንዱጫወቱ እንዱሁም በአሇም አቀፌ ሰነ ድችም ሆነ  

በሀገ ራት ህገ  መንግስቶች ውስጥ የ ተካተቱትን የ ሴቶች 

መብቶች ሇማስከበር አስፇፃ ሚ አካሊት ያሊቸውን 

ቁርጠኝነ ት እንዱያዴሱ ያግዛሌ፡ ፡   

እሇቱ በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በፓናሌ ውይይት 

በተከበረበት ወቅት የ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት 

ኮሚሽን፣  የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ህግ ት/ቤትና 

ላልችም አካሊት ከሰብዓዊ መብቶችና ከጾታዊ ጥቃቶች 

ጋር የ ተያያዙ የ መወያያ ነ ጥቦችን ያቀረቡ ሲሆን 

በቀረቡት ሃሳቦች ዙሪያም ሰፉ ውይይት ተካሂዶሌ፡ ፡  

ውይይቱም የ ተሇያዩ የ ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት 

ተሞክሮዎች የ ቀረቡበት ከመሆኑም ባሻገ ር የ ጋራ 

መግባባት ሊይ የ ተዯረሰበት ነ ው፡ ፡  በመጨረሻም 

የ ሰብአዊ መብቶችን ጥሰትና ጾታዊ ትንኮሳን በከፌተኛ 

ትምህርት ተቋማት በተሻሇ ሇመፌታት እንዱቻሌም 

ጉዲዩን የ ሚከታተሌ ክሇብ የ ሚቋቋምበት የ ምስረታ 

ኮሚቴ ተዋቅሯሌ፡ ፡  

ዓሇም አቀፌ የ አካሌ ጉዲተኞች ቀን ተከበረ 

ዯ/ማ/ዩ፡ - ዓሇም አቀፌ የ አካሌ ጉዲተኞች ቀን 

ታህሳስ 3/2ዏዏ5 ዓ.ም. በፓናሌ ውይይት  በዯብረ 

ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተከበረ፡ ፡  

በዩኒቨርሲቲው የ ስርዓተ ጾታ፣  ኤች አይቪ ኤዴስና 

አካሌ ጉዲተኞች ዲይሬክቶሬት አዘጋጅነ ት በተካሄዯው 

በዚህ የ ፓናሌ ውይይት ሊይ ከዩኒቨርሲቲው የ ሳይኮልጅ 

ትምህርት ዘርፌና ከህግ ት/ቤት በመጡ ባሇሙያዎች 

አካሌ ጉዲተኝነ ትንና አካቶ ማስተማርን እንዱሁም 

የ አካሌ ጉዲተኞችን ሰብአዊና ህገ -መንግስታዊ መብቶች  

በተመሇከተ ሰፉ ሙያዊ ማብራሪያዎችና የ መወያያ 

ነ ጥቦች ቀርበዋሌ፡ ፡  

  

ፓናሌ ውይይቱ ሲካሄዴ 
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በማብራሪያው እንዯተመሇከተውም አካሌ ጉዲተኝነ ት 

ማሇት አንዴ ሙለ ጤነ ኛ ሰው ከሚኖሩት የ አካሌ 

ክፌልች አንደን ወይም ከዚያ በሊይ ያጣ ማሇት ሲሆን 

ጉዲቱም በእርግዝና ወቅት፣  በወሉዴ ወቅትና ከወሉዴ 

በኋሊ በሚዯርሱ የ ተሇያዩ ተፇጥሯዊና ሰው ሰራሽ 

ምክንያቶች ሉከሰት ይችሊሌ፡ ፡  መረጃዎች 

እንዯሚያሳዩት በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ አስራ አራት 

ሚሉዮን አካሌ ጉዲተኞች ያለ ሲሆን አሀዙ 

እንዯሚያመሇክተውም ችግሩ በጣም አሳሳቢና የ ሁለንም 

ትኩረት የ ሚሻ ጉዲይ ነ ው፡ ፡  ከዚህም ባሻገ ር አካሌ 

ጉዲተኝነ ት የ አካሌ ጉዲትን ብቻ ሳይሆን የ ስነ -ሌቦና 

ጉዲትንም ስሇሚያካትት ችግሩን መጠነ  ሰፉ ያዯርገ ዋሌ 

ተብሎሌ፡ ፡  

እንዯ አወያዮቹ ትንታኔ አካቶ ማስተማር 

/Inclusive Education/ ማሇት እነ ዚህን 

አካሌ ጉዲተኞች ከጤነ ኞቹ ተማሪዎች ጋር በአንዴ ሊይ 

ሇማስተማር የ ሚያስችሌና ተመጣጣኝ የ ሆነ  የ ቁሳቁስ፣  

የ መሰረተ ሌማትና የ መማር ማስተማር ስርዓት 

አቅርቦትን ታሳቢ ያዯረገ  ስሌት ነ ው፡ ፡  ይህ አካቶ 

የ ማስተማር ስርዓት አካሌ ጉዲተኞች እንዯማንኛውም 

ዜጋ የ እኩሌነ ት መብት ተጠቃሚነ ታቸውን የ ሚያረጋግጥ 

ሲሆን ከላልች የ ህብረተሰቡ አካሊት ጋር እኩሌ 

ተሰሌፇው ሇሀገ ርና ሇወገ ን የ ሚያበረክቱትን 

አስተዋጽኦ የ ጏሊ እንዯሚያዯርገ ው ተጠቁሟሌ፡ ፡  

በእሇቱ የ ተገ ኙት የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 

ፕሬዚዲንት አቶ ይሌቃሌ ከፊሇ ባስተሊሇፈት መሌዕክት 

አካሌ ጉዲተኝነ ት በማንም ሊይ ሉዯርስ የ ሚችሌ ችግር 

በመሆኑ ሁሊችንም በእኔ ነ ት ስሜት ችግሩን በጋራ 

ሌንከሊከሌ ይገ ባሌ ብሇዋሌ፡ ፡  አያይዘውም ዯብረ 

ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ አካሌ ጉዲተኞችን ችግር በተቻሇ 

መጠን ሇመቅረፌ ራሱን የ ቻሇ ዲይሬክቶሬት አቋቁሞ 

እየ ሰራ ሲሆን ሇወዯፉቱም ተጠናክሮ እንዯሚቀጥሌ 

አመሌክተዋሌ፡ ፡  የ ውይይቱ ተሳታፉዎች የ ነ በሩት 

የ ዩኒ ቨርሲቲው መምህራን፣  ሰራተኞች፣  ተማሪዎችና ጥሪ 

የ ተዯረገ ሊቸው እንግድች በአካሌ ጉዲተኝነ ትና በአካቶ 

ማስተማር ዙሪያ ሰፉ ውይይት ያካሄደ ሲሆን በችግሩ 

ዙሪያም በጋራ ሇመስራት መግባባት ሊይ ዯርሰዋሌ፡ ፡   

የ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዯማቅ 

ሁኔታ ተከበረ 

ዯ/ማ/ዩ፡ -“አንዴም ብዙም ሆነ ን በመሇስ ራዕይ፣  

በህገ  መንግስታችን ሇህዲሴያችን” በሚሌ መሪ ቃሌ 

ሰባተኛው የ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በተሇያዩ 

ፕሮግራሞች በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በዯማቅ ሁኔታ 

ተከበረ፡ ፡  

 

 

በዓለ ከ2ዏ/ዏ3/2ዏዏ5 ጀምሮ በሁሇቱም ፆታዎች 

በተሇያዩ የ ስፖርታዊ ውዴዴሮች ሸክሊ ሰበራ፣  

አትላቴክስ፣  የ ምግብ መብሊት ውዴዴር፣  እግር ኳስ፣  

መረብ ኳስ ጨዋታ እንዱሁም በሙዚቃ ዝግጅቶች፣  

በባህሊዊ የ ብሔር ብሔረሰብ አሌባሳት እና 

ውዝዋዜዎች፣  በስነ ጽሁፌ ውዴዴርና በፓናሌ ውይይት 

ተከብሯሌ፡ ፡  

የ ዘንዴሮው የ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ቀን ሌዩ 

የ ሚያዯርገ ው ታሊቁ መሪያችን የ ነ በሩት አቶ መሇስ 

ዜናዊ በሞት ቢሇዩንም የ እርሳቸውን ራዕይ ሇማሳካት 

ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ እጅ ሇእጅ ተያይዘን በወኔ 

እና በቁጭት የ እዴገ ትና ትራንስፍርሜሽን እቅደን 

ተማሪዎች በብሔር ብሔረሰብ አሌባሳት 
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ተግባራዊ እያዯረግን ባሇንበት ማግስት መከበሩ 

ነ ው፡ ፡   

7
ኛው
   የ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በፓናሌ 

ውይይት ተከበረ 

ዯ/ማ/ዩ፡ -የ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን 

“ፋዯራሉዝም ሇብዙሀን አንዴነ ት ብቸኛው አማራጭ 

ነ ው” በሚሌ ርዕሰ ጉዲይ በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 

መምህራን፣  ሠራተኞች፣  ተማሪዎችና ጥሪ የ ተዯረገ ሊቸው 

እንግድች በተገ ኙበት በፓናሌ ውይይት ተከበረ፡ ፡  

 

የፓናል ውይይቱ  

በፖናሌ ውይይቱ መክፇቻ ሊይ የ ዯብረ ማርቆስ 

ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት       አቶ ይሌቃሌ ከፊሇ 

እንዯገ ሇፁት ህዲር 29 የ ኢትዮጵያ ህዝቦች ባዯረጉት 

የ ረጅም ጊዜ ትግሌ ዱሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብታቸውን 

ያረጋገ ጡበት እንዱሁም አንዴ የ ጋራ ፖሇቲካዊና 

ኢኮኖሚያዊ ማህበረሰብ በመፌጠር አንዴነ ታቸውን 

የ በሇጠ ያጠናከሩበት እና ተቻችሇውና ተከባብረው 

በጋራ ሇመኖር የ ሚያስችሊቸውን ሰነ ዴ ወዯውና ፇቅዯው 

ያፀዯቁበት እሇት ነ ው ብሇዋሌ፡ ፡  

ዩኒቨርሲቲዎች ከሁለም የ ሀገ ራችን ብሔር ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች አብራክ የ ተገ ኙ ተማሪዎችን የ ያዙ በመሆናቸው 

የ ሀገ ራችን ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ተምሳላቶች 

ናቸው በማሇት የ ገ ሇፁት አቶ ይሌቃሌ በዓለን 

ስናከብር ህገ መንግስቱ ሇኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች ያጎ ናፀፊቸውን መብቶች በመዲሰስ፣  

ያስመዘገ ብናቸውን ዴልችና ውጤቶች በመገ ምገ ምና 

በቀጣይ ስራዎች ሊይ በመምከር ይሆናሌ ብሇዋሌ፡ ፡   

በፓናሌ ውይይቱ ሊይ የ መወያያ ጽሁፌ ያቀረቡት አቶ 

ማናዬ አሇሙ እንዯገ ሇፁት የ ኢትዮጵያ ፋዯራሉዝም 

መሰረታዊ መርህ ሕብር ብሄራዊ የ ፋዯራሌ ስርዓትን 

ማስፇን ነ ው፡ ፡  የ ኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች በቋንቋቸው የ መማር፣  የ መዲኘት፣  ባህሊቸውን 

የ ማሳዯግና ራሳቸውን በራሳቸው የ ማስተዲዯር መብቶችን 

በማጣጣም ሊይ እንዯሚገ ኙ የ መወያያ ጽሁፌ አቅራቢው 

ገ ሌፀዋሌ፡ ፡  በመጨረሻም ፋዯራሉዝም ሁለን አቀፌ እና 

ሁለም በየ ዯረጃው የ ሚሣተፌበት የ መንግስት መዋቅር 

እንዱኖር ስሇሚያዯርግ ብቸኛውና ሁለንም አካታች 

ሥርዓት መሆኑ ሇብዙሃን አንዴነ ት ብቸኛው መንገ ዴ 

ነ ው ብሇዋሌ፡ ፡  

ከተሣታፉዎችም በፓናሌ ውይይቱ በተነ ሱት ነ ጥቦች 

ዙሪያ የ ተሇያዩ ጥያቄዎች እና አስተያየ ቶች የ ተሰጡ 

ሲሆን ሇተነ ሱ ጥያቄዎችም ከመዴረክ ምሊሽ 

ተሰጥቷሌ፡ ፡  

የ ትምህርት ሌማት ቡዴን ሇማቋቋም የ ሚያስችሌ 

ውይይት ተካሄዯ 

ዯ/ማ/ዩ፡ - በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ ትምህርት 

ሌማት ቡዴን ሇማቋቋም የ ሚያስችሌ ውይይት  

ተካሄዯ፡ ፡  

  

ውይይቱ በተካሄዯበት ወቅት 



 0913-94-87-23        Fax.  058-771-17-64    269   E-mail: ermy202699@yahoo.com     Website: www.dmu.edu.et 
 

   ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ዜና መፅሄት                 Debre Markos University Newsletter 

 
 

10 
 

ውይይቱን በመክፇቻ ንግግር የ ጀመሩትና የ ሌማት ቡዴኑ 

ሰብሳቢ የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት አቶ 

ይሌቃሌ ከፊሇ እንዯገ ሇፁት በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ 

የ ሌማት ቡዴን ማቋቋሙ የ ትምህርት ሌማት ሠራዊት 

ሇመገ ንባት ትሌቅ አጋዥ ኃይሌ ከመሆኑ በተጨማሪ 

በዩኒቨርሲቲው ሰሊማዊ የ መማር ማስተማር ሂዯት 

ሇማስፇን ፊይዲው የ ጏሊ ነ ው፡ ፡  ስሇሆነ ም ሁለንም 

የ ዩኒ ቨርሲቲው ማህበረሰብ ባካተተ መሌኩ በዩኒቨርሲቲ 

ዯረጃ የ ትምህርት ሌማት ቡዴን ማቋቋም አስፇሊጊ ሆኖ 

ተገ ኝቷሌ ብሇዋሌ አቶ ይሌቃሌ፡ ፡  

የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተቋማዊ ሇውጥ ጽህፇት 

ቤት ኃሊፉ አቶ ታፇረ መሊኩ በበኩሊቸው እንዲለት 

አንዲንዴ የ ሀገ ራችን ዩኒቨርሲቲዎች የ ተማሪዎች 1ሇ5 

አዯረጃጀትና የ ትምህርት ሌማት ቡዴን በመፌጠር 

አጠቃሊይ በመማር ማስተማር ሂዯቱ ከፌተኛ እመርታ 

እያስመዘገ ቡ ይገ ኛለ፡ ፡  ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲም 

የ  1ሇ5 አዯረጃጀትን እውን ያዯረገ ው ቀዯም ብል 

ቢሆንም የ ትምህርት ሌማት ቡዴን በመፌጠር ረገ ዴ ግን 

ከመሰረተ ሀሳብ በዘሇሇ እስካሁን ብዙ 

እንዲሌተሄዯበት አክሇው ጠቁመዋሌ፡ ፡  

የ ሌማት ቡዴኑ ከሚኖሩት ተሌዕኮዎች መካከሌም 

የ ትምህርት ጥራትን በማስጠበቅ ሁለን ተማሪዎች 

ማብቃት፣  የ ትምህርት ብክነ ትን መቀነ ስና ምርምርና 

ቴክኖልጅ ሽግግርን ማጏሌበት ይገ ኙበታሌ፡ ፡   

የ ሌማት ቡዴኑ የ ዩኒ ቨርሲቲውን ፕሬዚዲንት፣  ምክትሌ 

ፕሬዚዲንቶች፣  የ ተሇያዩ ኃሊፉዎች፣  የ ክበባት 

ተጠሪዎችንና የ ተማሪዎች ህብረት ሥራ አስፇፃ ሚዎችን 

በአባሌነ ት እንዯሚያቅፌ ታውቋሌ፡ ፡  የ ሌማት ቡዴኑ 

በየ 4 ወሩ መዯበኛ ስብሰባ የ ሚኖረው ሲሆን 

እንዯአስፇሊጊነ ቱም አስቸኳይ ስብሰባ ሉኖረው 

እንዯሚችሌ አወያዮቹ ገ ሌፀዋሌ፡ ፡   

በእሇቱ በውይይቱ ተሳታፉ የ ነ በሩት የ ዩኒ ቨርሲቲው 

መምህራን፣  ሰራተኞችና ተማሪዎች ሲሆኑ በቀረቡት 

የ መወያያ ነ ጥቦች ሊይ ጥያቄዎችንና አስተያየ ቶችን 

አቅርበው በሚመሇከታቸው አካሊት ምሊሽ 

ተሰጥቶባቸዋሌ፡ ፡  የ ሌማት ቡዴኑ ከተቋቋመበት 

ከታህሳስ 12/2ዏዏ5 ዓ.ም. ጀምሮ ተግባራዊ 

እንዯሚሆንም ሇማወቅ ተችሎሌ፡ ፡  

የ ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስ ስርጭትን ሇመግታት 

የ ሚያስችሌ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት 

ተሰጠ 

በዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ ኤች. አይቪ/ኤዴስ 

ስርጭትን ሇመግታት የ ሚያስችሌ ሰፉ ግንዛቤ ማስጨበጫ 

ትምህርት ተሰጠ፡ ፡  ትምህርቱ ሁሇት ሰዓት የ ፇጀ 

ሲሆን በወ/ሪት ሂሩት ገ ዴለ የ ፀ ረ ኤዴስ እንቅስቃሴ 

ሊይ ያተኮረ ነ ው፡ ፡   

 

 

 

 

የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቱ ወ/ሪት ሂሩት ኤች 

አይቪ/ኤዴስን ሇመግታት ባዯረገ ቻቸው የ እግር ጉዞ ፣  

የ አቻ ሇአቻ ትምህርት እና ሰፊፉ ውይይቶች ሊይ 

ተመስርቶ በተዘጋጀ ድክመንታሪ ፉሌም አማካኝነ ት 

የ ቀረበ ነ ው፡ ፡  በዝግጅቱ ሊይ ከ 2,ዏዏዏ በሊይ 

የ ሚሆኑ የ ዩኒ ቨርሲቲው ተማሪዎች ተሳትፇዋሌ፡ ፡  

በዝግጅቱ ማጠቃሊያ ሊይ ወ/ሪት ሂሩት ገ ዴለ ሁለም 

ዜጋ ራሱን ከኤች.አይ.ቪ /ኤዴስ መጠበቅ 

እንዯሚገ ባው አሳስበው ሇስኬታማነ ቱ ሁለም የ ዴርሻውን 

እንዱወጣ መሌዕክታቸውን አስተሊሌፇዋሌ፡ ፡  በመጨረሻም 

 

የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት ሲሰጥ 
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ተሳታፉዎች ራሳቸውን ሇመጠበቅና ሇላልችም ግንዛቤ 

ሇማስጨበጥ ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋሌ፡ ፡  

ዝግጅቱን የ ዯብረ ማርቆስ ስርአተ ፆታ ኤች 

አይቪ/ኤዴስና አካሌ ጉዲተኞች ዲይሬክቶሬት 

በበሊይነ ት አስተባብሮታሌ፡ ፡  

ዯብረ ማርቆስ ዩኒ ቨርሲቲ የ ተቋማዊ ጥራት 

ማረጋገ ጫ ወርክሾፕ አካሄዯ 

ዯ/ማ/ዩ፡ -ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የ ተቋማዊ ጥራት 

ማረጋገ ጫ የ ግሇ ግምገ ማ ድክመንት ወርክሾፕ 

አካሄዯ፡ ፡  

 

 

 

በወርክሾፑ ሊይ የ መግቢያ ንግግር ያዯረጉት የ ተቋማዊ 

ጥራት ማረጋገ ጫ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር አቶ ዯሳሇው 

አባዋ እንዲብራሩት የ ትምህርት ጥራት በከፌተኛ 

ትምህርት ተቋማት ትሌቅ ሚና ይጫወታሌ፡ ፡  ዯብረ 

ማርቆስ ዩኒቨርሲቲም ይህን እውነ ታ መሰረት በማዴረግ 

ከተሇያዩ ትምህርት ክፌልችና የ ሚመሇከታቸው አካሊት 

የ ተውጣጡ 8 አባሊት ያለት የ ኦዱቲንግ ቡዴን 

በማቋቋም ከጥር 2ዏዏ4 ዓ.ም. ጀምሮ የ ተቋማዊ 

ጥራት ጥናት   ሲያካሂዴ ቆይቷሌ፡ ፡  

ጥናቱ የ ተካሄዯውም ከከፌተኛ ትምህርት ጥራት ጋር 

በተያያዘ በዩኒቨርሲቲው ያለትን ጠንካራና ዯካማ 

ጏኖች በመሇየ ት ሇተሻሇ የ ትምህርት ጥራት ስኬት 

የ ሚበጁ የ መፌትሄ አማራጮችን ሇማስቀመጥ ነ ው፡ ፡  

የ ወርክሾፑም ዋና አሊማ በቀረበው ሪፖርት ሊይ ሰፉ 

ውይይት በማካሄዴና ተጨማሪ ግብዓት በማሰባሰብ 

ጥናቱን ተጨባጭና የ መፌትሄ አማራጭ በሆነ  መሌኩ ስራ 

ሊይ ሇማዋሌ መሆኑ ተጠቁሟሌ፡ ፡  በእሇቱ ንግግር 

ያዯረጉት የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዲንት አቶ 

ይሌቃሌ ከፊሇ ዩኒቨርሲቲው በራሱ ተነ ሳሽነ ት የ ኦዱት 

ግምገ ማውን አካሂድ ሇውይይት ማቅረቡን አወዴሰው 

የ ትምህርት ጥራት ማስጠበቅ ሂዯቱም ዋና አሊማ ሁለም 

ተማሪዎች በትምህርታቸው ውጤታማ ሆነ ው እንዱወጡ 

ማስቻሌ መሆኑን አመሌክተዋሌ፡ ፡  በዚህ ረገ ዴ 

ወርክሾፑ ትሌቅ ፊይዲ እንዲሇው የ ጠቆሙት አቶ 

ይሌቃሌ በመጨረሻም ዩኒቨርሲቲው ሇትምህርት ጥራት 

መጠበቅ የ ተቻሇውን ጥረትና እገ ዛ እንዯሚያዯርግም 

አረጋግጠዋሌ፡ ፡  

የ ዩኒ ቨርሲቲው መምህራን፣  ሰራተኞችና ተማሪዎች 

የ ቀረበው ጥናታዊ ጽሁፌ ዩኒቨርሲቲውን በስፊት 

የ ዲሰሰና ሇትምህርት ጥራት መጠበቅም ትሌቅ ፊይዲ 

ያሇው መሆኑን ጠቁመዋሌ፡ ፡   

የ መሌካም አስተዲዯርና የ ስነ -ምግባር ንቅናቄ 

ጉባኤ ተካሄዯ 

ዯ/ማ/ዩ፡ - ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ሙስናና ብሌሹ 

አሰራርን ሇመከሊከሌ የ ሚያስችሌ የ መሌካም 

አስተዲዯርና የ ስነ -ምግባር ንቅናቄ ጉባኤ አካሄዯ 

፡ ፡  

የ ዩኒ ቨርሲቲው የ ህግ አገ ሌግልት ዲይሬክቶሬት 

ዲይሬክተር አቶ ሙለጌታ ንጉሴና የ ህግ ባሇሙያው አቶ 

ሰብስቤ ሞገ ስ የ ውይይት መነ ሻ ጽሁፌ አቅርበዋሌ፡ ፡  

በዝርዝር የ ተዲሰሰው ጥናታዊ ጽሁፌ እንዯሚያመሇክተው 

ሙስናና ብሌሹ አሰራር የ አንዴ ተቋም ትሌቅ ማነ ቆዎች 

ሲሆኑ በተሇይም የ ነ ገ  ሀገ ር ተረካቢ ዜጏችን 

በሚያፇሩት ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት የ ሚኖራቸው 

ተፅ እኖ የ ጏሊ ነ ው፡ ፡  

 ወርክ ሾፑ ሲካሄዴ 
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ችግሩንም ከምንጩ ሇማዴረቅ የ ሁለም ባሇዴርሻ አካሊት 

የ ጋራ ርብርብ ወሳኝ ነ ው ያለት የ መነ ሻ ጽሐፌ 

አቅራቢዎቹ በዩኒቨርሲቲያችንም ያሇውን ተጨባጭ ሁኔታ 

በማጥናት በየ ክፌልቹ ሇሙስናና ብሌሹ አሰራር በር 

ይከፌታለ ያሎቸውን አሰራሮች በዝርዝር አቅርበዋሌ፡ ፡  

የ ችግሩን መነ ሻዎች፣  መገ ሇጫዎችና የ መፌትሄ 

አማራጮችም በመነ ሻ ጽሁፈ አካተዋሌ፡ ፡  

 

 

 

 

በእሇቱ ንግግር ያዯረጉት የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ 

ፕሬዚዲንት አቶ ይሌቃሌ ከፊሇ ባስተሊሇፈት መሌዕክት 

ሙስና አሇማቀፌ ችግር መሆኑን ጠቁመው ሇመፌትሄውም 

የ ሁለም ርብርብና የ ተቀናጀ ጥረት አስፇሊጊ ነ ው 

ብሇዋሌ፡ ፡  ከዚህ አኳያ የ ማህበረሰብ ንቅናቄ 

ጉባኤውን ማካሄዴ ፊይዲው የ ጏሊ መሆኑን ጠቁመዋሌ፡ ፡  

ስሇሆነ ም ሇችግሩ መፌትሄ ሇማስቀመጥ ይረዲ ዘንዴ 

የ ችግሩን መንስኤዎች፣  መገ ሇጫዎችና መፌትሄዎች በጋራ 

በመሇየ ትና በእኔ ነ ት ስሜት መረባረብ ወሳኝ ነ ው 

ብሇዋሌ፡ ፡  

የ ውይይቱ ተሳታፉዎች በቀረበው መነ ሻ ሃሳብ ዙሪያ 

ሰፉ ውይይት ያዯረጉ ሲሆን ያሎቸውን ጥያቄዎችና 

አስተያየ ቶች ሰንዝረዋሌ፡ ፡  ሇቀረቡት ጥያቄዎችና 

አስተያየ ቶችም ከሚመሇከታቸው አካሊት ምሊሽ 

ተሰጥቶባቸዋሌ፡ ፡  አንዲንዴ ተሳታፉዎች በሰጡት 

አስተያየ ት ውይይቱ በጣም አስፇሊጊና ወቅታዊ መሆኑን 

ጠቁመዋሌ፡ ፡  

የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒ ቨርሲቲ እግር ኳስ ቡዴን 

የ ሞጣ ከነ ማን አሸነ ፇ 

የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እግር ኳስ ቡዴን ጥር 

05/05ዓ.ም የ ሞጣ ከነ ማ እግር ኳስ ቡዴንን ሰባት 

ሇሁሇት በሆነ  ሰፉ ውጤት አሸነ ፇ፡ ፡   

በጨዋታው የ ዩኒ ቨርሲቲው ተጨዋቾች ይታያሌ ባያብሌ 

አራት ጎ ሌ በማስገ ባት ሀትሪክ የ ሰራ ሲሆን አዘዘ 

ሌየ ው ሁሇት ጎ ሌ እንዱሁም አሰፊ ካህሳይ አንዴ ጎ ሌ 

አስቆጥረዋሌ፡ ፡  

በተመሳሳይም የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እግር ኳስ 

ክሇብ የ ዯብረ ማርቆስ ከነ ማ እግር ኳስ ክሇብን 

ቅዲሜ ታህሳስ 27/05ዓ.ም አንዴ ሇባድ በሆነ  

ውጤት ማሸነ ፈ ይታወሳሌ፡ ፡   

የ ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ እግር ኳስ ክሇብ በአማራ 

ሉግ እግር ኳስ ውዴዴር ከሚያዯርጉ ሃያ ክሇቦች 

ውስጥ አንደ ነ ው፡ ፡  ክሇቡ ከሦስት ዓመታት በፉት 

የ ተመሰረተ ሲሆን የ ዩኒ ቨርሲቲውን ገ ጽታ 

ሇማስተዋወቅና የ ከተማችንን እንዱሁም የ ሀገ ራችንን 

የ እግር ኳስ ስፖርት እዴገ ት ሇመሇወጥ ትኩረት ሰጥቶ 

እየ ሰራ ይገ ኛሌ፡ ፡   

የ እግር ኳስ ቡዴኑን ጠንካራና ተፍካካሪ ቡዴን 

ሇማዴረግ ዩኒቨርሲቲው 497,ዏዏዏ /አራት መቶ ዘጠና 

ሰባት ሺህ ብር/ በጀት መዴቦ በክሇቡ የ ሚጫወቱትን 

ተጫዋቾች በወር 5ዏዏ /አምስት መቶ ብር/ የ ሊብ 

መተኪያ ክፌያ እየ ከፇሇ መሆኑ ይታወቃሌ፡ ፡  

በቀጣይ ክሇቡን ውጤታማ ሇማዴረግ የ ተሻለ ተጫዎቾችን 

ወዯ ክሇቡ በማስገ ባት አቅድ እየ ሰራ ሲሆን 

ከተመዯበበት ምዴብም አንዯኛ በመውጣት ወዯ ቀጣይ 

ሇማሸጋገ ር አቅድ እየ ሰራ መሆኑን ተገ ሌጿሌ፡ ፡  

የ ዘንዴሮው የ አማራ ሉግ በዚህ ምዴብ የ ሚኙ ቡዴኖች 

 

የ ጉባኤው ከፉሌ ገ ጽታ 
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ውዴዴር “መሇስ ፌሪማች” በሚሌ እንዯተሰየ መ ሇማወቅ 

ተችሎሌ፡ ፡  

 


