
የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የመሰረት ድንጋዩ የተቀመጠው ጥር 

1997 ዓ.ም. ሲሆን ህዳር 8/2ዐዐዐ ዓ.ም. ተመርቆ ተከፍቷል፡፡ 

የዩኒቨርሲቲው የመጀመሪያ ምዕራፍ ግንባታ እንደተጠናቀቀም 

በየካቲት 1999 ዓ.ም. 76ዐ የመጀመሪያ ዙር መደበኛ 

ተማሪዎችን በትምህርት ፋኩልቲ ተቀብሎ ማስተማር ጀምሯል፡፡ 

ዩኒቨርሲቲው ስራውን ሲጀምር 53 መምህራን፣ 34 ቋሚ ድጋፍ 

ሰጪና 21 የኮንትራት ሰራተኞች የነበሩት ሲሆን በአሁኑ ሰዓት 

በየአመቱ ከ450ዐ በላይ መደበኛ ተማሪዎችን በመቀበል ላይ 

ይገኛል፡፡  

 

ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ከ2ዐዐ6 ዓ.ም. ጀምሮ ከዋናው ግቢ 

በተጨማሪ ቡሬ ካምፓስን በመክፈት በአጠቃላይ 5ዐዐዐ በላይ 

ለሆኑ ሰራተኞች የስራ እድል ፈጥሯል፡፡ በዚህም በአሁኑ ሰዓት 

በመደበኛው የትምህርት መርሃ ግብር  እንዲሁም በማታውና 

በክረምቱ በክረምቱ መርሃ ግብር የሚማሩ ተማሪዎችን 

ሲጨምር አጠቃላይ የተማሪዎች ቁጥር  ከ45.000 በላይ 

ደርሷል፡፡ 

የፕሬዚደንት አምባሳደር ሊስት 

ምንነት  
ከቅርብ ዓመታት በፊት የኢትዮጵያ ሁሉም ከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት የሚመሩት በተማሪዎች ተወካይ ዲን በሚባል 

የስልጣን ስም ሲሆን አሁን አሁን ደግሞ በተማሪዎች 

ፕሬዚደንት እየተመሩ ነው፡፡ ስለሆነም የከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ጐበዝ ተማሪዎች ዲን 

ሊስት የሚባል ማዕረግ እውቅና ይሰጣቸው ነበር፡፡ ደብረ 

ማርቆስ ዩኒቨርሲቲም በ2011 ዓ/ም የጀመረውን ከፍተኛ 

ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችን በፕሬዚደንት ሊስት 

አምባሳደር እውቅና የመስጠት ስራ ለሁለተኛ ጊዜ 

በዩኒቨርሲቲው ከየባቻቸውና ትምህርት ክፍሉ በሀገር ዓቀፍ 

ደረጃ በውጤታቸው 3.75 እና ከዚህ በላይ ያስመዘገቡ 

ተማሪዎቹን በፕሬዚደንት ሊስት አምባሳደርነት በማካተት 

የዕውቅናና ሽልማት ስነ-ስርዓት ያካሂዳል፡፡ ስለሆነም 

የተማሪዎች ፕሬዚዳንት ሊስት አምባሳደር ተማሪዎች 3.75 እና 

ከዚያ በላይ ነጥብ ያስመዘገቡትን በፕሬዚደንት ሊስት ማዕረግ 

በማካተት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት አምባሳደር ማዕረግ 

የዕውቅናና ሽልማት የመስጠት ስነ-ስርዓት በዓመት አንድ ጊዜ 

የሚዘጋጅ አመታዊ የተማሪዎች የእውቅናና የሽልማት መርሃ -

ግብር ሲሆን  በዩኒቨርሲቲዉ ተማሪዎች ዘንድ  ጥሩ  የሆነ  

የእርስ በርስ የፉክክር መንፈስ እንዲኖር ለማድረግ ያስችላል፡፡ 

መርሃ-ግብሩ በዩኒቨርስቲዉ ሲካሄድ ለሁለተኛ ጊዜ ነው፡፡ 

 

ስለ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ  

 

ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያ ደብረ 

ማርቆስ ከተማ ይገኛል፡፡ ዩኒቨርሲቲው ከከተማዋ እምብርት 

በስተምስራቅ ሁለት ኪ.ሜትር ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ 

ደብረ ማርቆስ ከተማ ከአዲስ አበባ ሰሜን ምዕራብ 3ዐዐ 

ኪ.ሜ. እንዲሁም ከባህር ዳር ደቡብ ምስራቅ 265 ኪ.ሜ. 

ርቀት ላይ ትገኛለች፡፡ ከተማዋ ከባህር ጠለል በላይ 24ዐዐ 

ሜትር ከፍታ ላይ የምትገኝ ሲሆን አማካኝ የዝናብ መጠኗ 

1,38ዐ ሚ.ሊትር ነው፡፡ ከዚህም በተጨማሪ አማካኝ 

የሙቀት መጠኗ ከፍተኛው 22
0
ሴ. እና ዝቅተኛው 15

0
ሴ. 

ሲሆን ከተማዋ በከፍተኛ ቦታዎች ከተቆረቆሩ የኢትዮጵያ 

ከተሞች አንዷ ነች፡፡ 

ደብረ ማርቆስ ከተማ ተስማሚ  የአየር ፀባይ ያላት ሲሆን 

በአካባቢው በርካታ የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ መስህቦች 

ይገኛሉ፡፡  ለአብነት ያህል ከከተማዋ ሰሜን ምስራቅ 

አቅጣጫ 39 ኪ.ሜ. ርቀት ላይ የጮቄ ተራራ ይገኛል፡፡ ጮቄ 

ተራራ ከፍታው 4,413 ሜትር ሲሆን 53 ወንዞችንና ከ270 

በላይ ምንጮችን ለአባይ ወንዝ ይገብራል፡፡ 

ከዚህም ባሻገር በኢትዮጵያ ትልቁ የአባይ ሸለቆ ከከተማዋ 

7ዐ ኪ.ሜ. ርቀት ላይ ይገኛል፡፡ በከተማዋ አቅራቢያ ዲማ 

ጊዮርጊስ፣ መርጦ ለማርያም፣ ደብረ ወርቅ ማሪያምና ደብረ 

ኤልያስ የመሳሰሉ ለኢትዮጵያ ዘመናዊ ትምህርት ታላቅ 

ፋይዳ ያበረከቱ የአብነት ትምህርት ቤቶች ይገኛሉ፡፡ 

ትምህርት ቤቶች የግዕዝ ቋንቋና የቅኔ መፍለቂያም ናቸው፡፡ 

በመሆኑም ዩኒቨርሲቲው የተመሰረተው ከፍተኛ የጥናትና 

ምርምር፣ እንዲሁም የቱሪዝም መስህብ በሆነ አካባቢ ነው፡፡  

ተማሪዎች ለዚህ የእውቅናና ሽልማት ክብር እጩ መሆን 

የሚችሉት ባሳለፏቸው የትምህር ዓመታት ባስመዘገቡት 

ነጥብ ሲሆን ያሉበትን ዓመት ነጥብ አያካትትም፡፡ 

ስለሆነም ምንጊዜም ቢሆን አዲስ ተማሪዎች ለዚህ 

የሽልማትና እውቅና መርሃ ግብር እጩ መሆን አይችሉም 

ማለት ነው፡፡ መርሀ ግብሩ የትምህርት ጥራትን 

ለማምጣትና በአስተማማኝ ሁኔታ በማረጋገጥ በኩል 

መልካም መነቃቃት ከመፍጠሩ ባሻገር ዩኒቨርሲቲው 

ለጐበዝ ተማሪዎች ክብርና ዋጋ የሚሰጥበት፣ ሌሎችም 

መንፈሳዊ ቅናት አድሮባቸው እውቀታቸው እንዲጨምርና 

ለጐበዝ ተማሪዎች ክብርና አድናቆት መስጠት ባህልን 

የሚለማመዱበት ጭምር ነው፡፡  

የፕሬዚዳንት አምባሳደር ሊስት 

የሚሆኑ እነማን ናቸዉ  
በፕሬዚዳንት አምባሳደርነት ሊስት የሚካተቱ ተማሪዎች 

በደብረ ማርቆስ ዋናዉ ግቢና በቡሬ ካምፓስ በሁሉም ኮሌጆች 

፣ተቋማት፣ት/ቤቶች እና ኢንስቲቲዊቶች ከ2ኛ አመት ጀምሮ 

ያሉ ተማሪዎች ሲሆኑ ውጤታቸው ከ3.75 እና በላይ አጠቃላይ 

ውጤት ያላቸው ተማሪዎች ናቸዉ፡፡  



 -የዩኒቨርሲቲው ዋና አምባሳደር እና የህዝብ ግንኙነት አካል ሆነው 

ይሰራሉ፤ 

-ሰላማዊ መማር ማስተማር እና ለትምህርት ጥራት ጤናማ 

ውድድርና የፋክክር ባህል እንዲዳብር መስራት፤ 

-የበጐ አድራጐት ስራ ባህል እንዲዳብር በሚችሉት ተግባር ሁሉ 

እየተሰማሩ ሰርተው ማሰራት፤ 

-ሀገር አቀፍ የወጣቶችና ተማሪዎች ዲፕሎማታዊ እንቅስቃሴዎች 

ላይ ተሳትፎ ማድረግ፤ 

-ሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ የትምህርት ውድድሮች እና የምርምር 

ጉባኤዎች ላይ መሳተፍ፤ 

የቀጣዩ ዓመት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንትነት ሊስት አምባሳደር 

ዝግጅት መሳተፍና  ሌሎች የመሳሰሉትን ተግባራት ናቸው፡፡ 

  በ2012ዓ.ም የአምባሳደር ሊስት ሽልማት አሸናፊዎች 

በ2013ዓ.ም  ዋናዉና ቡሬ  ካምፓስ የአምባሳደር ሊስት 

ሽልማት አሸናፊዎች 

የፕሬዚዳንት አምባሳደር ለመሆን 

ብቁ የሚያደረጉ ነገሮች  
በደብረ ማርቆስ እና በቡሬ ካምፓስ ያሉ ተማሪዎች 

ውጤታቸዉ 3.75 እና ከዚያ በላይ ያስመዘገቡ ተማሪዎች 

ለፕሬዚደንት አምባሳደር የሚያበቃ ዋናው መስፈርት ነው፡፡  

የፕሬዚዳንት አምባሳደር ሊስት 

ሽልማቶች ምንድን ናቸዉ  
በደብረ ማርቆስ እና በቡሬ ካምፓስ ያሉ ተማሪዎች 

ውጤታቸዉ 3.75 እና ከዚያ በላይ ያስመዘገቡ ተማሪዎች 

ለፕሬዚደንት አምባሳደር የሚያበቃ ዋናው መስፈርት ነው፡፡ 

 ሽልማቶችም፡- 

1ኛለሚወጣ ተማሪ ላፕቶፕ ኮምፒውተር  

2ኛ ለሚወጣ ተማሪ ታብሌት  

3ኛለሚወጣ ተማሪ የሞባይል ቀፎ ናቸዉ፡፡ 

የተማሪዎች ፕሬዚደንት  አምባሳደሮች 

ሊስት  ኃላፊነትና ተግባራት  
በዩኒቨርሲቲዉ የፕሬዚዳንት አምባሳደር ሊስት ያገኙ 

ተማሪዎች የሚከተሉትን ተግባራት ያከናውናሉ፡፡ 

-የፕሬዚደንት ሊስት ማዕከል ማቋቋም፤ 

-የተለያዩ የምርምር ፕሮጀክቶችን መንደፍና መሳተፍ፤ 

-የተለያዩ ህዝባዊ ንግግሮችን በተቋሙ በፕሬዚደንቶቻቸው 

የአመራርና ክህሎት ራዕይ እንዲሁም ትምህርታዊ ጉዳዮች 

ዙሪያ ማዘጋጀት፤ 

-ዩኒቨርሲቲውን ወክለው ጉዞ፣ ጉብኝትና ከሌሎች ተቋማት ጋር 

ጠቃሚ ግንኙነት መፍጠር፤ 

        ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ  

2ኛው ዙር የተማሪዎች አምባሳደር 

ሊስት የእውቅናና ሽልማት ስነ-ስርዓት  

በህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን 

ዳይሬክቶሬት የተዘጋጀ  

                                     ሰኔ 2013 ዓ.ም  

ወንድ 173 

ሴት 50 

ድምር 223 

የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ የህዝብ ግንኙነትና ኮሚዩኒኬሽን 

ሰራተኞች 

ወንድ 185 

ሴት 43 

ድምር 228 


