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Relevance) 

- የላቀ ብቃት (Excellence) 

- ሕብረ-ባህላዊነት፡ መቻቻልና መቀራረብ (Diversity, Tolerance and 

Inclusiveness) 

- ለስርዓተ-ፆታ ትኩረት መስጠት (Gender Sensitivity) 

- ተደራሽነትና ፍትሃዊነትን ማስፋት (Equity and Access) 

- መደጋገፍና የቡድን ስሜት (Collegiality and Team Spirit) 

- ግልፅነትና ተጠያቂነት (Transparency and Accountability) 

- ታማኝነትና ኃቀኝነት (Honesty and Integrity) 

- ማህበረሰቡን ማሳተፍና ማስቻል (Community Involvement and 

Empowerment) 

- ትብብርና በአጋርነት መስራት (Networking, Collaboration and Partnership) 

- ወጪ ቆጣቢነትና ውጤታማነት ዋና ዋናዎቹ የዩኒቨርሲቲው መርህ ናቸው፡፡ 

 

ራዕይ  

በመማር/ ማስተማር፤ በምርምርና 

በማህበረሰብ አገልግሎት በ2025 

እ.ኤ.አ. ከአፍሪካ ቀዳሚና በዓለም 

ታዋቂ ዩኒቨርሲቲ ሆኖ ማየት  

 

መሪ ቃል Motto  

 “We Are in the Community” 

በማህበረሰቡ ውስጥ ነን   

 

ተልዕኮ 

የዩኒቨርሲቲው ፍስልስፍና በሆነው 

በማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት፣ 

ስልጠናና የአካባቢውን፣ 

የአገሪቱንና ዓለማቀፉን 

ማህበረሰብ በማሳተፍ ብሔራዊና 

ዓለማቀፋዊ ብቃት ያላቸውን 

ምሁራንን የማፍራትና ጥራት 

ያለውና ችግር ፈቺ ምርምር 

ማከናወን 

 

ጅማ ዩኒቨርሲቲ  

በማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት 

በአገሪቱ ፈር ቀዳጅና በትምህርት 

አሰጣጥ ጥረቱ ለአምስት 

ተከታታይ ዓመታት በኢትዮጵያ 

አንደኛ የወጣ ብቸኛ ተቋም ነው 

 

በዘመናዊ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 

የተደገፈ ስትራተጂክ የማናጅመንት 

ኢንፎርሜሽን ስርዓት -  

በስራ ላይ ያዋለ ብቸኛ ተቋም  

 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል ሁለት:   መግቢያ 5 
 

ክፍል ሁለት:   መግቢያ  

ከኢትዮጵያ አንጋፋ ዩኒቨርሲቲዎች አንዱ የሆነውና በአፍሪካ ግንባር ቀደምና በዓለም ታዋቂ ኒቨርሲቲ ለመሆን ራኝይ ሰንቆ እየሰራ ያለው 

ጅማ ዩኒቨርሲቲ በዚህ ዓመት  ተማሪዎች በማስተማር ላይ ሲሆን ፍልስፍናው በሆነው ማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት ብሔራዊና 

ዓለማቀፋዊ ብቃት ያላቸውን ምሁራንን በማፍራትና ጥራት ያለውና ችግር ፈቺ ምርምር በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ 

“We Are in The Community” በሚለው የማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት ፍልስፍናው የሚታወቀው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ከምስረታው ጀምሮ 

በትምህርት፣ በምርምርና በማህበረሰብ አገልግሎት ዘርፍ በርካታ ድሎችን ያስመዘገበና በትምህርት አሰጣጥ ጥረቱ ለአምስት ተከታታይ 

ዓመታት በኢትዮጵያ አንደኛ የወጣ ብቸኛ ተቋም ሲሆን በዚህ ዓመት በ  ፕሮግራሞች (  በቅድመ-ምረቃ፣  ሁለተኛ ዲግሪ፣ 

 ስፔሻሊቲ፣ 3 ሰብስፔሻሊቲና  ፒኤችዲ) ፕሮግራሞች በመክፈት  ተማሪዎች በመደበኛ፣ 3413 ተማሪዎች ኤክስቴንሽን፣ 

 ተማሪዎች በርቀትና  ተማሪዎች በክረምት በድምሩ  ተማሪዎች በማሰተማር ላይ ይገኛል፡፡  

በአራት ካምፓሶች፣ በስድስት ኮሌጆችና ሁለት ኢንስቲትዩቶች የተደራጀው ጅማ ዩኒቨርሲቲ በአጠቃላይ  ሰራተኞች ያሉት ሲሆን 

ከነዚህ ውስጥ  የአስተዳደርና ድጋፍ ሰጪና  መምህራን ናቸው፡፡ የበላይ አመራርና የዳይሬክቶሬት ቢሮዎች፣ ሦስት 

ኮሌጆችና የተቋሙ መማሪያ ሆስፒታል በዩኒቨርሲቲው ዋናው ካምፓስ የሚገኙ ሲሆን ከዋናው ግቢ በ  ኪሜ ርቀት የሚገኘው የግብርናና 

እንስሳት ህክምና ኮሌጅ ስምንት ትምህርት ክፍሎችን በመያዝ ተዋቅሯል፡፡ ከዋናው ግቢ በ ኪሜ ርቀት በኪቶ ፉርዲሳ ካምፓስ 

የሚገኘው የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ደግሞ በስፋት በጣም ትልቁና በርካታ /  ተማሪዎችን የያዘ ካምፓስ ነው፡፡ ከዋናው ግቢ አጥር 

መንገድ ባሻገር የሚገኘው የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ ካምፓስ ደግሞ አራት የትምህርት ክፍሎችን በመያዝ ተደራጅቷል፡፡ ከጅማ ከተማ 

በ  ኪሜ ግንባታ ላይ የሚገኘው የአጋሮ ካምፓስ ደግሞ አምስተኛው የዩኒቨርሲቲው  ካምፓስ ነው፡፡   

ልክ እንደማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት ፍልስፍናው በባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ፣ ሆስፒታል ማናጅመንትና ጥርስ ህክምና ትምህርት ዘርፎች 

በአገሪቱ ፈር ቀዳጅ የሆነው ጅማ ዩኒቨርሲቲ የላቀ የትምህርት ባህልን ለመገንባትና መሰረታዊ ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ጥናትና 

ምርምሮች በማካሄድ ዓለማቀፋዊነትን በማስፋፋትና መላሽ ሰጪ አገልግሎቶች በመስጠት በርካታ ስራዎች እያከናወነ ነው፡፡ አገራችንን 

ከድህነት አረንቋ ለመታደግና መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገራት ተርታ ለማሰለፍ በሠው ኃይል አቅም ግንባታ ዘርፍ አያሌ ሚና በመጫወት 

ላይ ያለው ጅማ ዩኒቨርሲቲ መሠረታዊ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ትኩረት አቅጣጫዎች ላይ ተመርኩዞ የተቀናጀ፣ ቀልጣፋና ስትራቴጂካዊ 

ስልቶችን ማስተግበር የሚያስችል ዓመታዊ ዕቅድ በማውጣት በርካታ ስራዎች በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡  

ዩኒቨርሲቲው የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል የልህቀት ማዕከል በሆነባቸው ማስተማር፣ ስልጠናና ፋርማሲዩቲካል ሳይንስ ዘርፍ በብቃት 

እየሰራ ሲሆን ከዚህም ባሻገር የተጣለበትን አገራዊ ኃላፊነት ለመወጣት ከተለያዩ አገራዊና ዓለማቀፍ የግልና የመንግስት ተቋማት ጋር 

በትብብር እየሰራ ይገኛል፡፡  

የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሜዲካል ሴንተር  

ዘመኑ የደረሰበት የመጨረሻ ቴክኖሎጂ መሳሪያዎች የተደራጀው ይህ ማዕከል ያሉት ህክምና መሳሪያዎች፣ ሕክምና ባለሙያዎች፣ 

አልጋዎችና ሕክምና አሰጣጥ ደረጃ በአገሪቷ ቀዳሚ የሚያደርገው ሲሆን ማዕከሉ  አልጋዎች፣ 12 የኦፕሬሽን ክፍሎች፣  የፅኑ 

ሕሙማን አልጋ፣ የኩላሊት እጥበት ማዕከል፣ የዲጂታል (ኤሌክትሮኒክ) ኤክስሬይ፣ ሲቲ ስካንና ኤም አር አይ (MRI) ያካተተ ነው፡፡ ማዕከሉ 

ለሕሙማን፣ ቤተሰቦቻቸውና ሕክምና ባለሙያዎች አስፈላጊውን ቴክኖሎጂ ተሟልቶለታል፡፡ ሆስፒታሉ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ 

ለሚኖሩ ከ  ሚሊዮን ሕዝቦችና ከሁሉም አገሪቷ ክፍሎችና ጐረቤት አገራት ታካሚዎች አገልግሎት ይሰጣል፡፡ ማዕከሉ በአሁኑ ወቅት 

 የአገልግሎት ማዕከላትና ዲፓርትመንቶች፣ ከ  በላይ ስፔሻሊስትና ሰብስፔሻሊስት ሐኪሞች፣ ከ  በላይ ነርሶች፣ ከ  በላይ 

የፋርማሲና የላቦራቶሪ ባለሙያዎች ያሉት ሲሆን በቀን ከ  በላይ ሕሙማን አገልግሎት ያገኙበታል፡፡ በተጨማሪም ማዕከሉ ዘመናዊ 

ዝግ የቆሻሻ ማቃጠያ፣ ኦክሲጅን ማምረቻና የባዮሜዲካል ማዕከል፣ እንፋሎትና ሙቅ ውሃ የሚሰጥ ማዕከላዊ ማሞቂያና የአየር 

አንቡላንስ አገልግሎት መስጫ ቦታና የሄሊኮፕተር ማሳረፊያ ቦታ አለው።  

የጨረር ሕክምና ማዕከል  

በአገሪቱ የጨረር ሕክምና ለመስጠት ከተመረጡ 6 ሆስፒታሎች አንዱ የሆነው የዩኒቨርሲቲው ሜዲካል ማዕከል ቀደም ባሉት 

ዓመታት እስከ ሰባት ሕክምና ዶክተሮች ብቻ የሚያስመርቀው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ በአንድ ጊዜ እስከ  ዶክተሮች በማስተርስ ዲግሪ፣ 

በስፔሻሊቲ፣ በሰብ ስፔሺያሊቲና በካንሰር ህክምና ሰብ ስፔሻሊቲ ዶክተሮችን ያስመርቃል፡፡ ሆስፒታሉ ዓለምአቀፍ የጥራት ደረጃ ያሟላ 

በመሆኑ፣ የተሻለ ሕክምና ፍለጋ ከአገር ውስጥ ወደተለያዩ አገራት የሚሄዱና ከምሥራቅ አፍሪካ አገራት የሚመጡ ሕሙማንን በብቃት 

ማከም ይችላል፡፡  

የሲቪክ ማዕከል  

የጣራው ሽፋን ዝግ የሆነው የሲቪክ ማዕከሉ ካፊቴሪያ፣ ሱቆች፣ ጋለሪ፣ ሚኒ ሚዲያ፣ ቲኬት ቢሮዎች፣ የገበያ ማዕከል፣  መፀዳጃ ቤቶችና 

 መታጠቢያ ክፍሎች ያሉት ሲሆን ፣ ማዕከሉ የመሰብሰቢያ፣ ልዩ የእንግዳ ክፍሎች፣  ተመልካቾችን የመያዝ አቅም አለው፡፡ 

ይህም ለመረብ፣ ቅርጫት ኳስና እጅ ኳስ መጫወቻና እንደ ሰርከስና ሙዚቃ ኮንሰርት አዳራሽ ያገለግላል፡፡ በተጨማሪም ለአውደ ርዕይ፣ 
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ኮንፈረንስና ተማሪዎች ምረቃ አገልግሎት ይሰጣል፤ በተጓዳኝም የማነቃቂያ ንግግሮች፣ የአካዳሚክ ውይይቶችና የሕዝብ ክርክር መድረኮች 

ይከናወኑበታል፡፡  

ዘመናዊው የኮንፈረንስ ማዕከል 

በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ በከፍተኛ ትምህርትና በቱሪዝም ዘርፍ በአግባቡ ለመጠቀም እንዲያስችል ተደርጎ የተዘጋጀ ሲሆን  

ተመልካቾች መያዝ የሚችል አዳራሽ፣  ሰዎች ማስተናገድ የሚችል ካፊቴሪያ፣  ሰዎች መያዝ የሚችሉ ሁለት አነስተኛ 

አዳራሾች፣  ቢሮዎች፣  መፀዳጃና መታጠቢያ ክፍሎችና 4 ሲንዲኬት ክፍሎች አሉት፡፡ የተለያዩ የምርምር ኮንፈረንሶች፣ አውደ 

ርዕዮች፣ ሀገራዊና ዓለምአቀፋዊ ስብሰባዎች ይስተናገዱበታል፡፡  

የስፖርት አካዳሚ 

 ለሀገሪቷ ስፖርት ውጤታማ አስተዋጽኦ የሚያበረክቱ ባለሙያዎችን ለማፍራት፣ ለስፖርት አፍቃሪዎችና ለማኅበረሰቡ አማራጭ 

አገልግሎት ለመስጠት ታስቦ የተገነባው ይህ አካዳሚ  ሺህ ተመልካቾች መያዝ ይችላል፡፡ አካዳሚው የእጅ፣ የአትሌቲክስ፣ የሜዳ ቴኒስ 

ሜዳዎችና ቢሮዎች ያሉት ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ ባንኮችና ኢንሹራንሶች፣ ሱፐር ማርኬቶች፣ መደብሮች፣ የኑትሪሽን ቤተሙከራ፣ 

ጂምናዚየም፣ የልጆች መጫወቻ ሜዳ፣ መመገቢያ አዳራሽና  መፀዳጃ ቤቶች አሉት፡፡ አካዳሚው ጅማ ከተማን የስፖርትና የኮንፈረንስ 

ማዕከል ሊያደርግ የሚችል ዓለምአቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ስታዲየምና የስፖርት ስፍራ ሲሆን ረዥም ጊዜ እንዲያገለግልና ዓለምአቀፍ 

ደረጃውን ጠብቆ የተሰራ ግዙፍ ማዕከል ነው፡፡  

በአገሪቱ የተጀመረውን ለውጥ ለማስቀጠልና አገራዊ አጀንዳዎችን ለማስፈፀም መጠነ ሰፊና በርካታ ስራዎችን በማከናወን ላይ ያለው 

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ለአካባቢው ማህበረሰብና ለረቤት አገራት ጭምር አገልግሎት መስጠት የሚችሉ አራት ማዕከላትን በዓመቱ ያስመረቀ 

ሲሆን የአገልግሎት መስጫ ተቋማቱ ዓለም አቀፍ የጥራት ደረጃ ያላቸውና ዩኒቨርሲቲው በ2025 ከአፍሪካ ቀዳሚና በዓለም የታወቀ 

ዩኒቨርሲቲ የመሆን ራዕዩን ለማሳካት ከፍተኛ ሚና መጫወት የሚያስችሉ ናቸው፡፡  

ዩኒቨርሲቲው በዚህ ዓመት ካስመዘገባቸው አመርቂ ውጤቶች አንዱና ዋነኛው በዘመናዊ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የተደገፈ ስትራተጂክ 

የማናጅመንት ኢንፎርሜሽን ዲጂታል ስርዓት -  በስራ ላይ ያዋለ ሲሆን ይህ ዲጂታል ሲስተም ዕቅድና ሪፖርትን ከወረቀት 

አሰራር በማላቀቅ በሁሉም የስራ ክፍሎች ኦንላይን የማናጅመንት ክትትል ስርዓት ተግባራዊ በማድረግ ዩኒቨርሲቲያችንን በኢትዮጵያ 

ቀደምትና ብቸኛ የማናጅመንት ኢንፎርሜሽን ስርዓት አመነጪና ተግባሪ እንዲሆን አስችሎታል፡፡  
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ክፍል ሶስት፡ የውስጥ አሰራር ዕይታ   Internal Business Process  

በገበያ ፍላጎት ላይ የተመሠረተ ስራ ፈጠራና ሳይንስና ቴክኖሎጂ ማስፋፋት ትኩረት ባደረገ የስልጠና ስርዓቶች በመዘርጋትና በማሻሻል 

የመማር-ማስተማር ተልዕኮውን ስኬታማ ለማድረግ ለተማሪዎች፣ ሠራተኞችና ተመራማሪዎች ምቹና ተስማሚ አካባቢ ለመፍጠርና 

ምሁራዊ ጥበቦችን ለማሳደግ መጠነ-ሰፊ ስራ በመሰራት ላይ ነው፡፡ ይህን የበለጠ ለማሳለጥ የተመረጡ ስትራተጂያዊ ስልቶችን ስራ ላይ 

የዋሉ ሲሆን ለሴቶችና ልዩ ድጋፍ ለሚሹ ተማሪዎችና በማደግ ላይ ላሉ ክልሎች ድጋፍ ለመስጠትና የትምህርት ግብዓቶችን ለማሳደግ 

ጥረት ተደርጓል፡፡ በተመሳሳይም የምክር አገልግሎት ሽፋን ለማሳደግና የመረጃ አያያዝ ስርዓት ለማጠናከር፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር 

ቅንጅታዊ አሠራር ለማጠናከርና ትስስር ለመፍጠር የተከናወኑ በርካታ ስራዎች እንደሚከተለው በዚህ ሪፖርት ተካትተዋል፡፡  

ዓላማ 1. የከፍተኛ ትምህርትን ተደራሽነትና ፍትሐዊነትማስፋፋት  

የከፍተኛ ትምህርትን ተደራሽነትና ፍትሐዊነት ለማስፋፋት ልዩ ፍላጎት ላላቸው፣ ለታዳጊ ክልል ተማሪዎች፣ ለሴቶችና በሱስ ለተጠመዱና 

ሴት ተማሪዎች የቱቶሪያል ድጋፍ ተደርጓል፡፡ ለትምህርት ጥራት ወሳኝ የሆኑ መፅሐፍት እጥረት እንዲቀረፍ ጥረት ተደርጓል፣ በግራ እጃቸው 

ለሚፅፉ ተማሪዎች ያለባቸውን የወንበር እጥረት ችግር ለመቅረፍ ተስማሚ መቀመጫዎች ተዘጋጅተዋል፡፡ ለምርምር ፅሑፍ አማካሪና 

ሴት ተማሪዎች ቱቶሪያል የሚሰጡ መምህራን ተመድቧል፤ ማየት ለተሳናቸው ተማሪዎች አንባቢዎች የገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል፣ የተለየና 

የተሟላ ማንበቢያ ክፍልና ብሬይል ቀርቧል፣ እንግሊዝኛና ላቲን ቋንቋ የሚያስጠቅም ጀውስ ሶፍትዌርና አማርኛ የሚያስጠቅም NDVM 

ሶፍትዌር አገልግሎት ላይ ውሏል፤ መራመድ ለተሳናቸው ተማሪዎች በዶርማቸው አካባቢ የተሟላ ላይብረሪ አገልግሎት እንዲያገኙ 

ተደርጓል፡፡  

የመምህራንን የትምህርት ደረጃ ስብጥር ለማሻሻል ጥረት እየተደረገ ሲሆን ይህንኑ የበለጠ ለማጎልበትና በከፍተኛ ትምህርት ጥራትና 

አግባብነት ኤጀንሲ/  የተለዩ የትምህርት ጥራት መለኪያዎችን ለማሳካትና የዩኒቨርሲቲ-ኢንዱስትሪ ትስስር ለመመስረትና 

ለማጠናከር ዘርፈ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው፡፡ በተመሳሳይም የፕሮግራም ግምገማና ክለሳና የአካዳሚክ ይዘት ፍተሻ ለማድረግና 

የምሩቃን ዱካ ክትትል ጥናት ለማድረግ የመሰረተ ልማት ማስፋፋት ስራዎች ተሰርተዋል፡፡  

 

ልዩ የመማር ፍላጎት ተማሪዎች ግብዓትና አካታች ትምህርት   

የውስጥ ለውስጥ መንገዶች፤ ቤተሙከራዎችና ሌሎች አገልግሎት መስጫዎች ለልዩ የመማር ፍላጎት ያላቸው ተማሪዎች እንዲመች 

ተደርጎ ተዘጋጅቷል፡፡ በተመሳሳይም የሴት ተማሪዎች አቅም ለማሳደግና ከኤች አይ ቪ/ኤድስ ነጻ የሆነ ትውልድ በማፍራት፣ የሴቶችን 

እኩልነት በማረጋገጥና ታታሪ፣ ሀገሩን የሚወድና ኃላፊነት የሚሰማው ዜጋ ለማፍራት የተቀናጀ ጥረት ተደርጓል፤ ይህን የበለጠ ለማሳለጥ 

የስነፆታ ፎረም፣ የሴቶች ክበብ፣ የሴት ተማሪዎች ማህበር ተቋቁመዋል፡፡ በተጨማሪም ተከታታይ የክህሎት ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡፡ 

የሴቶችን ጥቃት ለመከላከል ከተለያዩ ባለድርሻዎች ጋር በትብብር ተሰርቷል፡፡  

ብሬይል መፅሃፍት፣ ጃውስ ሶፍት ዌርና የድምጽ መቅረጫ የሚጠቀሙ አይነስውራን ቁጥር፣ ለሴት ተማሪዎች የተሰጠ የማጠናከሪያ 

ትምህርት፣ የቁሳቁስ ድጋፍ ያገኙ ሴት ተማሪዎች ቁጥርና በጥሩ ውጤት የተሸለሙ ሴት ተማሪዎች አፈፃፀም ከታቀደው በላይ ተከናወኗል፡፡ 

ለሴት ተማሪዎችም ልዩ የማንበቢያ ቦታና በስነተዋልዶ፣ HIV ክህሎት ስልጠና ያገኙ ተማሪዎችና የአካል ጉዳተኞች አቅም ግንባታ በተሻለ 

መልኩ ተከናውነዋል፡፡ ይሁንና ለታዳጊ ክልል ተማሪዎች የተሰጠው የማማከር፣ የግብዓት ድጋፍና የብሬይል መፃህፍት አቅርቦት አፈፃፀም 

ከታቀደው በታች ነው፡፡ የተማሪዎች ህብረቱ በእያንዳንዱ ብሎክ ኤርያል ማስተርና ብሎክ ማስተር በማደራጀት ሰላማዊ መማር 

ማስተማርና የአገልግሎት ጥራት ላይ ከፍተኛ ስራ እየሰራ ይገኛል፡፡ ቀደም ሲል የነበረው የዲኤስቲቪ ችግር አሁን ተቀርፏል፡፡  

ልዩ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው/ ማየት ለተሳናቸው ተማሪዎች ለሚያነቡላቸው የገንዘብ ድጋፍ እየተደረገ ነው፣ ብሬይል ቀርቧል፣ 

እንግሊዝኛና ላቲን ቋንቋ ለመጠቀም የሚያስችል ጀውስ ሶፍትዌር እና አማርኛ ሊያስጠቅሙ የሚችል NDVM ሶፍትዌሮች አገልግሎት ላይ 

ውለዋል፤ በተጨማሪም ማየት የተሳናቸው ተጠቃሚዎች የተለየና የተሟላ ማንበቢያ ክፍል የተዘጋጀ ሲሆን መራመድ ለተሳናቸው ደግሞ 

በዶርማቸው አካባቢ የተሟላ የላይብረሪ አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ተወዳደረው ላሸነፉ አምስት 

ሴት ተማሪዎች ሽልማት ተሰጥቷል፣ ለከተማው የሴቶችና ወጣቶች ጽ/ቤት ሰራተኞች የአሰልጣኞች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ የተማሪዎች ህብረት 

የሴት ተማሪዎች ማህበር ለአባላቱ የተለያዩ ክህሎት ስልጠናዎች ተሰጥቷል፤ በኢኮኖሚ ደካማ ለሆኑ ሴት ተማሪዎች ስልጠና በመስጠት 

በትርፍ ጊዜ ስራ እየሰሩ ራሳቸውን በራሳቸው እንዲደግፉ በማህበር ተደራጅተው እየሰሩ ነው፡፡ 

ኩረጃን የሚጸየፍ ትውልድ ማፍራት   

በዕውቀት ተኮትኩተው ያደጉና የታነጹ ወጣቶችን ለማፍራትና ተማሪዎች በትምህርት ገበታቸው ላይ በስርአት ታንፀው በራሳቸው 

መተማመንን እንዲያዳብሩና በፈተና ወቅት በእርጋታና በማስተዋል በመስራት ከፍተኛ ውጤት እንዲያስመዘግቡና በትምህርት ገበታቸው 

ላይ ሳይገኙ በፈተና ወቅት በመቅዳት እናልፋለን ብለው የሚኮርጁ ተማሪዎች ለፍቶና ደክሞ እራሱን ለበለጠ እውቀት ካዘጋጀው ተማሪ 

ላይ የእውቀት ዘረፋና ሙስና እንዳይፈፅሙ የተለያዩ ስትራተጂዎች ተቀርፀው ስራ ላይ ውለዋል፡፡  



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል ሶስት፡ የውስጥ አሰራር ዕይታ   Internal Business Process 8 
 

Plagiarism checker አጠቀቀም ስልጠና ለመምህራን የተሰጠ ሲሆን ኩረጃን ለማስወገድ በSecurity Camera የታገዘ የፈተና አሰጣጥ 

ተተግብሮ ኩረጃን መቀነስ ተችሏል፡፡ ኩረጃን ለመከላከል ተፈታኞች በፈተና ወቅት ከክፍል እንዳይወጡ፣ ሞባይል ይዘው እንዳይገቡ፣ 

ከተማሪ ቁጥር ጋር ተመጣጣኝ የሆነ የፈተና ክፍሎች እንዲዘጋጁ፣ በፈተና ወቅት ሁለት ፈታኞች እንዲመደቡና የፈተና ኮዶችም ስራ ላይ 

እንዲውሉ ተደርጓል፡፡  

የፈተና ግምገማ ስርዓትና ፈተና ባንኪንግ  

የፈተና አቀራረብ ዝቅተኛ መመዘኛዎች ስታንዳርድ የተዘጋጀ ሲሆን ይህም የፈተና ጥያቄዎች ዓይነት፣ ፈተናው የሚሸፍናቸው ቦታዎች፣ 

የፈተና ክብደት መጠን፣ የፈተና ወረቀት ፎርማት፣ለፈተና የሚፈቀድ ሰዓት፣ የፈተና መስጫ ክፍሎች ሁኔታና መሰል ነጥቦችን ያካተተ 

መመሪያ ተዘጋጅቷል  

የተማሪ ውጤት በወቅቱ እንዲገባ፣ የእያንዳንዱ ተማሪ ሰታተስ በወቅቱ እንዲሰራ፣ ግቢ ውስጥ መቆየት የማይገባቸው ተማሪዎች ሰላማዊ 

መማር ማስተማርን ለማረጋገጥ የሚሰራውን ሥራ እንዳየፈትኑ ክትትል እየተደረገ ነው፤ 

ሠላማዊ መማር ማስተማር  

በተማሪዎች ግጭትና አለመግባባት ተቋርጦ የነበረውን የትምህርት ጊዜ ለማካካስ የአካዳሚክ መርሃ ግብሩ በድጋሚ የተፈተሸ ሲሆን 

ይህንንም በሰላማዊ መንገድ ለማከናወን ጥረት ተደርጓል፣ የግጭትና አለመግባባቱን ችግር ለመፍታት ከፍተኛ አመራሩ፣ የዩኒቨርሲቲው 

ካውንስል፣ የኮሌጅ አመራሮች፣ የተማሪዎች ህብረት፣ የተማሪዎች የሰላም ፎረም፣ የዩኒቨርሲቲ የመምሀራን ማህበር፣ ከሰላም ሚኒስቴር 

የመጡ ተወካዮች፣ የከተማው አመራር፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የአገር ሽማግሌዎችና የዩኒቨርሲቲው መምህራንና ማህበረሰቡ ችግሮቹን 

በጋራ ለመፍታት ያደረጉት ጥረት ስኬታማ ሆኖ የመማር ማስተማሩ ስራ ወደ መደበኛው ሁኔታ ተመልሷል፡፡ የዩኒቨርሲቲው ቦርድ እንደገና 

ተሟልቶ ተቋሙን ስትራቴጂክ በሆኑ ጉዳዮች ላይ እየመራ ከተቋሙ አቅም በላይ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ድጋፍ እየሰጠ ሲሆን ከከፍተኛ አመራር 

እስከ ታችኛው እርከን የተጓደሉ አመራር አካላትን በማሟላት ችግሮችን ለመፍታት ጥረት ተደርጓል፡፡ 

የተማሪዎችና የተቋሙን ሰራተኞች ጥያቄ ጊዜ ሰጥቶ ማድመጥ፣ የመፍትሄ እርምጃ መውሰድና በአጭር ጊዜ ምላሽ የማያገኙትን ለይቶ 

ለማሳወቅ ጥረት እየተደረገ ነው፣ ታዋቂ ምሁራንና ግለሰቦችን በመጋበዝ መደበኛ የፓናል ውይይቶች በየወቅቱ የተካሄዱ ሲሆን 

ዩኒቨርስቲዎች የሃሳብ ትግል ማካሄጃ መድረኮች እንዲሆኑ ተደረጓል፡፡ መረጃን በወቅቱ ተደራሽ በማድረግ ሃሰተኛ ዜናዎችን ለማስተባበል 

እየተሰራ ሲሆን በነበረው የሰላም አለመረጋጋት ለተወሰነ ጊዜ ትምህርት ያቋረጡ ተማሪዎች ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ 

በተቋሙ አመራር፣ በመምህራን፣ በአስተዳደር ሰራተኞች፣ በከተማው መስተዳድርና የከተማው ሽማግሌች የተቀናጀ ጥረት ወደ ትምህርት 

ገበታቸው ተመልሰዋል፡፡  

የመምህራን/ተመራማሪዎች ስብዕና ግንባታ 

ፍላጎትን መሰረት ያደረገ የመምህራን ምልመላና ቅጥር ከሃገር ውስጥና አገር ውጭ ተከናውኗል፤ ትኩረት ለሚሹ ትምህርት መስኮች 

ትኩረት በመስጠት የሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪ የመምህራን ትምህርት ዕድል ተመቻችቷል፡፡ በመደበኛና ተከታታይ ትምህርት መርሃ-ግብር 

የመምህራን ስልጠና ብቃትና ጥራት ለማረጋገጥ ተከታታይነትና ወጥነት ያለው የመስክ ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል 

የመምህራንን አቅም ለማጎልበት በምርምር፣ አካዳሚክ ፕሮግራም ሪቪው፣ ስነ ፆታ፤ SPSS እና GIS ስልጠና ተሰጥቷል፤ ለተቀጠሩ አዲስ 

አካዳሚክና አስተዳደር ሰራተኞች ስለዩኒቨርስቲው የማስተዋወቂያ ስልጠና ተሰጥቷል፣ የመማር ማስተማሩን ተልዕኮ ስኬታማ ለማድረግና 

በሰው ኃይል ለማሟላትና ለማደራጀት የሰው ኃይል ቅጥርና ምልመላ ለኮሌጆችና ለተለያዩ የሥራ ሂደቶች በቅጥር፣ ደረጃ ዕድገትና 

ዝውውር ሰራተኞች ተመድቧል፤ በዚህም ኮሌጆችና የሥራ ሂደቶችን የማስፈፀም አቅም ለማሳደግ ተችሏል፡፡ ሠራተኞች የስልጠና ፍላጐትን 

በመለየት በቅድመና ድህረ ምረቃ ደረጃ ለዩኒቨርሲቲው ሠራተኞች የትምህርት ዕድል እንዲሰጥ ተደርጓል፤  

ዓመታዊ ዕቅድና ሪፖርት በሚዛናዊ ውጤት ተኮር ስርዓት ዝግጅት   

የዩኒቨርሲቲውን ስትራቴጂ ተግባራዊ ሊያደረጉ ወደሚችሉ ግቦች ለመመንዘርና የፈፃሚዎችን የዕለት ተዕለት ስራ ከተቋም ራዕይና 

ስትራቴጂ ጋር ማስተሳስር የሚያስችል የኤሌክትሮኒከስ ስራተጂክ ማናጅመነት መረጃ ስርዓት ስራ ላይ የዋለ ሲሆን ይህም የጅማ 

ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ስትራተጂክ የስራ አመራር ስርዓት ከአምስተኛው ትምህርት ዘርፍ መርሃ-ግብርና GTP ጋር ተሳስሮና ዓመታዊ ዕቅዶችን 

ለማስፈፀም በሚያስችል መልኩ ውጤት ተኮር አሰራር መሰረት በማዘጋጀት ወደስራ ገብቷል፡፡  

ይህ ከሌሎች የተቋሙ አውቶሜሽን ስርዓቶች ጋር ተሳስሮ ለተቋማዊ የትምህርት አመራርና ውሳኔ አሰጣጥ እንዲያመች ተደርጎ የተዘጋጀው 

ዲጂታል ስትራተጂክ የማናጅመንት መረጃ ስርዓት ውጤት አልባ አሰራሮችን በማስወገድና የመረጃ ክፍተቶችን በመሙላት ተቋሙን 

ስኬታማ ለማድረግ የበኩሉን ሚና ይጫወታል፡፡ አውቶሜሽኑ ስትራተጂክና ኦፕሬሽናል ዕቅዶችና አፈፃፀም መረጃዎችን ከግለሰብ እስከ 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል ሶስት፡ የውስጥ አሰራር ዕይታ   Internal Business Process 9 
 

ተቋም ድረስ በመመዝገብ፣ በመተንተንና በማከማቸት መረጃን በቀላሉ ለመለዋወጥ እንዲያስችል ተደርጎ የተዘጋጀ ነው፡፡ አውቶሜሽን 

በጅማ ዩኒቨርሲቲ እየተዘጋጁ ያሉ እቅዶችን ተልዕኮውን ማሳካት በሚያስችል መልኩ አቀናጅቶና አስተሳስሮ ለማቀድ፣ ለመተግበርና 

ለመገምገም ከማስቻል ባሻገር ሪፖርትና የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት የተቀላጠፈ በማድረግ በዕውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ በተቋሙ 

የተገነቡ የመረጃ ስርዓቶች ጋር ተሳስሮ የተቋሙን የሶስተኛ ስትራተጂክ ዕቅድ ስራዎች በብቃት ለማስፈፀም ስራ ላይ ውሏል፡፡  

 ሠንጠረዥ 1. የከፍተኛ ትምህርት ተደራሽነትና ፍትሐዊነት ማሳደግ 

የአፈፃፀም መለኪያ መለኪያ  የዓመቱ 

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት  የዘጠኝ ወር    

አፈፃፀም 

በመቶኛ  ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም 

ርቀት ትምህርት ሞጁሎች ዝግጅትና አቅርቦት ቁጥር 3500      

Module Preparation and distribution to distance students  ቁጥር 3500 0 0 0 0 - 

መስማት ለተሳናቸው የተሰጠ ምልክት ቋንቋ ተጠቃሚ  ቁጥር 5 0 0 5 0 0.00 

መደበኛ ፈተናና ሜክ-አፕ (Re-Exam) ማባዛትና ማሸግ ማሰራጨት  ቁጥር 200 100 0 200 0 0.00 

ለታዳጊ ክልል ተማሪዎች የተሰጠ ግብአት ድጋፍ  ቁጥር 300164 75071 66 225162 127 0.06 

የገንዘብ ድጋፍ ያገኙ ሴት ተማሪዎች  ብር 1050929 300260 40520 750638 64998 8.66 

ለተማሪዎች የተሰጠ ኢለርኒንግ ስልጠና  ቁጥር 1632 435 187 1140 187 16.40 

በኢለርኒንግ የሚሰጡ ፕሮግራሞች ብዛት  ቁጥር 49 13 3 36 6 16.67 

ኢለርኒንግ ስልጠና የወሰዱ መምህራን  ቁጥር 371 93 14 240 57 23.75 

ኮርስ አስተዳደር ፍቃድ የተሰጣቸው ኢለርኒንግ መምህራን  ቁጥር 261 51 13 144 62 43.06 

የተከታታይና ርቀት ትምህርት ሞጁሎች ዝግጅትና አቅርቦት  ቁጥር 3547 15 15 3532 1531 43.35 

ብሬል መፃህፍት ብዛት  ቁጥር 365 70 100 350 160 45.71 

Childcare service  ቁጥር 162 25 0 136 89 65.44 

ለታዳጊ ክልል ተማሪዎች የተሰጠ ማጠናከሪያ ትምህርት  ቁጥር 304 64 75 221 148 66.97 

ስነተዋልዶ፣ ኤች አይ ቪ ኤድስና ህይወት ክህሎት ስልጠና ያገኙ ቁጥር 8030 765 505 1390 1003 72.16 

ማየት ለተሳናቸው የአንባቢ የገንዘብ ድጋፍ  ብር 48200 11800 12800 36400 27100 74.45 

ለልዩ ፍላጎት ተማሪ የተዘጋጀ መማሪያ   ቁጥር 5 1 1 4 3 75.00 

ለልዩ ፍላጎት ተማሪዎች የተዘጋጀ ምቹ መጸዳጃ ክፍል  ቁጥር 8 0 0 8 6 75.00 

የማታ ድህረ-ምረቃ ተማሪ  ቁጥር 1026 135 89 946 768 81.18 

ለታዳጊ ክልል ተማሪዎች የተሰጠ ማማከር ድጋፍ  ቁጥር 227 52 58 186 151 81.18 

በጅ.ዩ. የተሰጡ የነፃ ትምህርት ዕድሎች  ቁጥር 200 5 16 143 137 95.80 

የአካል ጉዳተኞች አቅም ግንባታ  ቁጥር 609 100 152 509 506 99.41 

በጥሩ ውጤት የተሸለሙ ሴት ተማሪዎች  ቁጥር 1348 422 359 1297 1313 101.23 

ስልጠና የወሰዱ ሴት ተማሪዎች  ቁጥር 2045 685 1203 1490 1525 102.35 

ወደ ድረገፅ የተጫኑ ሞጁሎች/ መረጃዎች  ቁጥር 303 114 166 174 188 108.05 

ብሬይል መፅሃፍት የሚጠቀሙ አይነስውራን  ቁጥር 185 25 50 160 213 133.13 

ለሴት ተማሪዎች በተዘጋጀ ልዩ ማንበቢያ ቦታ የተጠቃሚ ቁጥር  ቁጥር 3093 703 1531 2247 3370 149.98 

ለሴት ተማሪዎች ማጠናከሪያ ትምህርት ድጋፍ  ቁጥር 4569 823 870 3577 6429 179.73 

የማጠናከሪያ ትምህርት ያገኙ ሴት ተማሪዎቸ  ቁጥር 5440 845 1544 4123 7600 184.33 

ድምጽ መቅረጫ የሚጠቀሙ አይነስውራን  ቁጥር 92 1 60 91 169 185.71 

ጃውስ ሶፍት ዌር የሚጠቀሙ አይነስውራን  ቁጥር 110 6 86 102 209 204.90 

የቁሳቁስ ድጋፍ ያገኙ ሴት ተማሪዎች  ቁጥር 2651 761 1316 1690 3740 221.30 

ዋይትኬን የሚጠቀሙ አይነስውራን  ቁጥር 72 0 63 72 176 244.44 

 

በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ትምህርትና ስልጠና 

ከኢትዮ ቴሌኮም ተጨማሪ የባንድዊድዝ ተገዝቷል፡፡ ለ62 ኢለርኒንግ መምህራን የኮርስ አስተዳደር ፍቃድና ለ57 ኢለርኒንግ መምህራን 

ስልጠና ተሰጥቷል፤ ይህም አፈፃፀም ከታቀደው በታች ነው፡፡ ለ 450 ድህረ-ምረቃ ተማሪዎችና መምህራን የ Online searching 

techniques & reference management system ስልጠና ተሰጥቷል፣ ከሉሲ አካዳሚ 14 ተማሪዎችን በድንበር የለሽ ትምህርት 

(ኢለርኒንግ) በማስተማር ላይ እንገኛለን፤  

የትምህርት ፕሮግራም ብቃት ግምገማና ማሻሻያ  

የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነትን ለማሻሻል የድህረ-ምረቃ ትምህርት ክትትልና ግምገማ ለማጠናከር ሥርዓት ዘርግቶ በመስራት 

ላይ ያለው ጅማ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎችን ክህሎት ለማሻሻል የሚረዱ ላቦራቶሪዎች፣ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደራጁ የትምህርት መስጫ 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል ሶስት፡ የውስጥ አሰራር ዕይታ   Internal Business Process 10 
 

መሳሪያዎች፣ የስልጠና ሞጁሎች፣ የድረገፅ ማስተማሪያ ግብዓቶች፣ ወደዲጂታል የተቀየሩ የቤተመፃህፍት ሃብቶች ወ.ዘ.ተ. በማደራጀት 

ለተጠቃሚው በቀላሉ የሚያደርስበት ሁኔታ አመቻቷል፡፡  

የትምህርት ጥራትን ለማምጣት ሁነኛ ሚና ያለውን የመምህራን ቁጥርና ስብጥር ለማሻሻል በተደረገ ጥረት በጠቅላላ ካሉት 1888 

መምህራን ውስጥ በስራ ላይ ያሉት የመምህራን ስብጥር 28:65:7 ደርሷል፡፡ ይህም ቀደም ሲል ከነበረው ስብጥር አንፃር ወደኋላ ያፈገፈገ 

ቢሆንም ይህን ለማሻሻል አሁን በትምህርት ላይ ያሉት 589 መምህራን (357 የሁለተኛ ዲግሪና 232 ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎች) 

ትምህርታቸውን ጨርሰው ሲመጡ የተቋሙ የመምህራን አካዳሚክ ጥንቅር የበለጠ እንደሚሻሻል ይታመናል፡፡  

የተከታታይ ሙያ ስልጠና ማዕከላት  

የመምህራንን አቅም ለማጎልበት በተለያየ አደረጃጀት ሲሰሩ የነበሩ የስልጠና ማዕከላት /ADRC, ELIC, HDP/ አቅማቸውን በማቀናጀት 

አጠቃላይ የሙያ ማሰልጠኛ ማዕከል/ CCPD/ ተቋቁሟል፡፡ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ለኮሌጅ ዲኖች፣ ትምህርት ክፍል ኃላፊዎችና 

የሪፎርምና ቢሮ አስተባባሪዎች በለውጥ መሳሪያዎች አጠቃቀም ስልጠና ተሰጥቷል፤ ለአዲስ መምህራን የኢንዳክሽንና አጭር የፔዳጎጂ 

ስልጠና ተሰጥቷል 

የመምህራን አቅም ግንባታና ማስተማር ስነዘዴ በከፍተኛ ዲፕሎማ ፕሮግራም (HDP) ማስተባበሪያ ቢሮ ስልጠና በመስጠት ላይ ሲሆን 

እስከአሁን (ከ2000-2008 ዓም) 546 መምህራን የከፍተኛ ዲፕሎማ ሥልጠና አግኝተዋል፡፡ በ2011 ዓ.ም 283 መምህራን ለከፍተኛ 

ዲፕሎማ ሥልጠና ተመዝግበዋል፡፡ አዲስ ለተቀጠሩ 104 ወንድና 39 ሴት በድምሩ 143 መምህራን የማስተማር ክህሎት ዝግጅት ሥልጠና 

(Induction) ተሠጥቷል፡፡ 

የከፍተኛ ዲፕሎማ ፕሮግራም (HDP) አፈፃፀምን ውጤታማ ለማድረግ በዚህ ዓመት 20% መምህራንን በአንድ ዓመት በማሰልጠን ላይ 

እንገኛለን፡፡ እስከአሁን ድረስ 558 መምህራን የከፍተኛ ዲፕሎማ ሥልጠና አገኝተዋል፡፡ 

በ2011 ዓ.ም 283 መምህራን የከፍተኛ ዲፕሎማ ሥልጠና ተመዝግቧል፡፡ 13 አሠልጣኞችም ተመድቦላቸዋል፤ 

የእንግሊዘኛ ቋንቋ ማሻሻያ ማስተባበሪያ ማዕከል ሥራውን በባለቤትነት በኃላፊነት እየሰራ ነው፤ ለሥልጠናው ግብዓት የልምድ 

ልውውጥ ተደርጓል፡፡ሁሉም ኮሌጆች የተማሪዎች በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሚታቀፉ የተመራቂ ተማሪዎች ዝርዘር መረጃ ለዴሊቨሪ ዩኒት 

ቀርቧል፡፡ በያዝነው ዓመት ሁለተኛ ሴሚስተር ለ174 መምህራን የእንግሊዘኛ ቋንቋ ማሻሻያ ሥልጠና ለመስጠት ዝግጀት ተደርጓል፡፡ በአራት 

እንግሊዝኛ ቋንቋ ማሻሻያ ክለቦች የሰልጣኞች ምዝገባ እየተካሄደ ነው፤ ለተማሪዎች የእንግሊዘኛ ክህሎት ማሳደጊና መማሪያ ፕሮግራሞች 

ተቀርፀው በሳምንት ሁለት ቀን በፕላዛማ እየተለቀቁ ተማሪዎችን በማገዝ ላይ ናቸው፡፡  

ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማትና ኢንዱስትሪ ጋር ትስስር  

ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ጋር ባለው የስራ ትብብር መሰረት ለአንድ የጅማ ፖሊቴክኒክ አሰልጣኝ በማኑፋክቸሪንግ ኢንጂነሪንግ 

የሁለተኛ ዲግሪ የትምህርት ዕድል ተሰጥቷል፡፡ 

የሳይንስ-ቴክኖሎጂ-እንግሊዝኛና ሂሳብ የትምህርት ማዕከል STEM በግንባታ ላይ ሲሆን በጅማ ዞንና ጅማ ከተማ ለሚገኙ ዘጠኝ ሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት ቤቶች የእንግሊዘኛና ሂሳብ መምህራን የማጠናከሪያ ቱቶሪያል ተሰቷል፡፡ ለቢሮ ባለሙያዎች፣ ወረዳ ኃላፊዎች፣ ትምህርት 

ቤት ዳይሬክተሮችና ሱፐርቫይዘሮች የኢዱኬሽናል ሊደርሽፕና ኢንስትራክሸናል ስኪልስ (Educational Leadership and Instructional 

Skills) ላይ ተከታታይ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ ለ 

ለመጀመሪያ ዲግሪና ድህረ ምረቃ ተማሪዎች የምርምር ጽሑፍ አማካሪና ለሴት ተማሪዎች ቱቶሪያል የሚሰጡ መምህራን ተመድቧል፤ እኛ 

ለእኛ በሚል ስያሜ በማኔጅመንት ተማሪዎች የተጀመረው የቲቶሪያል ድጋፍ አሰራር ተማሪዎች እርስ በርሳቸው ተመራርጠው እንዲሰጣጡ 

ረድቷል፤ ይህም ጥሩ ውጤት አስገኝቷል  

የትምህርት ጥራትን ከዝቅተኛ ትምህርት ክፍል ጀምሮ ለማሻሻል ከጅማ ከተማና ጅማ ዞን ትምህርት ቤቶች ጽ/ቤት ጋር የመግባቢያ ሰነድ 

(MoU) ተፈራርመናል፣ ለጅማ ዞን ትምህርት ፅ/ቤት ባለሙያዎች፣ ወረዳ ኃላፊዎች፣ የትምህርት ቤት ዳይሬክተሮችና ሱፐርቫይዘሮች 

የኢዱኬሽናል ሊደርሽፕና ኢንስትራክሸናል ስኪልስ ተከታታይ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡  

ከኦሮሚያ የኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ማዕከል ጋር በጋራ ለመስራት የውይይት መድረክ ተዘጋጀቶ ውይይት ተደርጓል፣ የኢንተርንሺፕ 

አተገባበር ያበረከተው አስተዋፅኦና ተፅዕኖ የጥናት ዳሰሳ ከGIZ፣ ባህርዳርና አ.አ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ጥናት መረጃ ተሰብስቧል፡፡  

የጅማ ዞን ትምህርት ቢሮ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የ8ኛ ክፍል መልቀቂያ ውጤት ኦንላየን ማሳያ ሲሰተምና የጎልማሶች ትምህርት መረጃ 

ማግኛ ዘዴን ያካተተ ዌብሳይት በግብርና ኮሌጅ ተገንብቷል፤ ከ GIZ ጋር በመተባበር የቴክኖሎጂ ሽግግር ያተገባበር ሂደት መመሪያ 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል ሶስት፡ የውስጥ አሰራር ዕይታ   Internal Business Process 11 
 

ተዘጋጅቶ ተጠናቋል፡፡ ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ማናጅመንት ጋር በመተባበር በጋራ የሚሰራ የትብብር የምርምር ስራ 

ተጀምሯል፡፡ 

በአገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ-ኢንዱሰትሪ ትስስር ውይይት ላይ ከአጋር አካላት የተሰጠ አስተያየት ከግምት በማስገባት የኢንተርንሺፕ ስራ 

ውጤታማ ለማድረግ ተሰርቷል፤ ዘጠኝ የሚሸጋገሩ ቴክኖሎጂዎችን በመምረጥ የፋይናንስ ሂደት ግመገማ ከተካሄደ በኃላ ስራ ተጀምሯል፡፡  

ለ4304 ተማሪዎች /ከቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት 1640፣ ከግብርናና እንስሳት ህክምነ ኮሌጅ 74፣ ከጤና ኢንስቲትዩት 826፣ ከቢዝነስና 

ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ 108 እንዲሁም ከሶሻል ሳይንስና ሂዩማኒቲስ ኮሌጅ 167 የኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ተከታተለዋል፡፡ በቴክኖሎጂ 

ኢንስቲቱዩት ኢንተርንሺፕ ለወጡ 1320 ኢንተርኖች የሜንቶር ስራ ተሰርቷል  

ስርዓተ ትምህርትን ከአገሪቱ ልማትና ገበያ ፍላጎት መሰረት መከለስ፣ ማሻሻልና ማዋደድ  

የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነትን ለማሻሻል በተቀረፁ ስትራተጂያዊ ስልቶች በርካታ ስራዎችን በማከናወን በገበያ ተፈላጊና 

ተወዳዳሪ ምሩቃንን ለማፍራት ጥረት ተደርጓል፣ ደረጃና ጥራታቸውን የጠበቁ የትምህርት መስጫ መሳሪያዎች፣ የስልጠና ሞጁሎችና 

ድረገፅ ማስተማሪያ ግብዓቶች ተዘጋጅተዋል፣ የመምህራንን የትምህርት ደረጃ ስብጥርን ለማሻሻል ደረጃውን የጠበቀ የቤተመፃህፍት 

አገልግሎት ለመስጠትና ከፍተኛ ጥራት ያለው የኮምፒውተርና ድረገፅ መሰረተ ልማቶች ተደራጅቷል፡፡ 

የፕሮግራሞች ተገቢነት ፍተሻ  

የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነትን ለማሻሻል የድህረ-ምረቃ ትምህርት ክትትልና ግምገማ የሚያጠናከር ሥርዓት የተዘረጋ ሲሆን 

የተማሪዎችን ክህሎት ለማሻሻል የሚረዱ ላቦራቶሪዎችን፣ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደራጁ የትምህርት መስጫ መሳሪያዎች፣ የስልጠና 

ሞጁሎች፣ የድረገፅ ማስተማሪያ ግብዓቶች፣ ወደዲጂታል የተቀየሩ የቤተመፃህፍት ሃብቶች ወ.ዘ.ተ. በማደራጀት ለተጠቃሚው በቀላሉ 

የሚደርስበት ሁኔታ እየተመቻቸ ነው፡፡ ይህን የበለጠ ለማሳለጥ የማዕከላዊ ቤተመፃህፍት የዲጂታል መረጃ ክምችት (ዳታ ቤዝ) 

በማጠናከር በቂ የመፃህፍት አቅርቦት በተለይ ለ Engineering መስክ ለማሟላት ጥረት ተደርጓል፣  

የትምህርት ጥራት፣ ተደራሽነት፣ ፍትሃዊነትና አግባብነት ለማጎልበትና የቴክኖሎጂ ሽግግርን በማሳለጥ የዜጎችን ተጠቃሚነት በሚፈለገው 

ጥራትና ብዛት ለማሳደግና ለመተግበር በ250 ፕሮግራሞች (70 በቅድመ-ምረቃ፣ 129 ሁለተኛ ዲግሪ፣ 13 ስፔሻሊቲ፣ 3 ሰብስፔሻሊቲና 

35 ፒኤችዲ) ፕሮግራሞች 47892 ተማሪዎች በማስተማር ላይ ይገኛል፡፡  

ሠንጠረዥ. የትምህርት ፕሮግራሞች ዝርዝር  

ኮሌጅ/ ኢንስቲትዩት  ቅድመ ምረቃ  
የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ብዛት  

ድምር 
ኤምኤስ፣ ኤምኤ   ፒኤች ዲ ስፔሻሊቲ  ሰብስፔሻሊቲ 

ባንድ 1. ኢንጂነሪንግና ቴክኖሎጂ  11 20 11 - - 42 

ባንድ 2 ተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ 11 20 3 - - 34 

ባንድ 3.  ሕክምናና ጤና ሳይንስ 11 23 7 13 3 57 

ባንድ 4. ግብርና 13 25 9 - - 47 

ባንድ 5. ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ 05 10 3 - - 18 

ባንድ 6A. ህግ ህብረተሰብ ሳይንስና ሂውማኒቲስ 03 04  - - 7 

ባንድ 6B. ህብረተሰብ ሳይንስና ሂውማኒቲስ 

ሙዚቃ ትያትርና አርት 
13 22 2 

- - 
37 

ባንድ 6C. ሌሎች ሶሻል ሳይንሶች ቋንቋ፣ አፋን 

ኦሮሞ፣ ፎክሎር፣ ትምህርት፣ ታሪክ፣ 
03 05  

- - 
8 

ድምር 70 129 35 13 3 250 

 

በተመራቂዎች መዳረሻ ጥናት መረጃ መሰረት የስልጠና መስኮች ክለሳ 

የምሩቃኖችን የመቀጠር ምጣኔ ለማወቅ በተደረገ quick survey የ2008 ዓ.ም. ተመራቂዎች አጠቃላይ የመቀጠር ምጣኔ 72.1% ሲሆን 

ይህን በ2020 ወደ ≥85% ለማድረስ በትምህርት ጥራት ላይ የበለጠ ለመስራት ዝግጅት ተደርጓል፡፡ የጥናቱ ውጤት እንደሚያሳየው 

በ2008 ዓም ከተመረቁ 4843 ተማሪዎች (3828 ወንድና 1015 ሴት) መካከል 72.1% ተቀጥረዋል፤ 4.6% ተቀጥረው ስራ ከጀመሩ በኋላ 

በተለያዩ ምክንያቶች አቋርጠዋል፡፡  

ጤና ኢንስቲትዩት ሁሉንም ተመራቂ በማስቀጠር የመጀመሪያ ደረጃ የያዘ ሲሆን ትምህርትና ስነባህርይና ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮሌጆች 

93.6% እና 93.3% በማስቀጠር 2ኛና 3ኛ ደረጃ ይዘዋል፡፡ የተመረቁ ተማሪዎችን ከማስቀጠር አንፃር በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኘው ቴክኖሎጂ 

ኢንስቲትዩት (59%) ሲሆን የተቀሩት ግን በመካከል ይገኛሉ፡፡ የመንግስት ቀጣሪዎች ዋና የቀጣሪነት ድርሻና ግል ድርጅቶች ደግሞ እስከ 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል ሶስት፡ የውስጥ አሰራር ዕይታ   Internal Business Process 12 
 

15% የሚሆን የስራ ዕድል ፈጥረዋል፡፡ ተመራቂዎቹ በዩኒቨርሲቲው መማር ማስተማርና ግብዓት አቅርቦት ላይ ያላቸው እርካታ 65.5% 

ሲሆን ቀሪዎቹ ግን ምንም እርካታ እንደሌላቸው አረጋግጠዋል፡፡ 

የትምህርት ጥራት ኦዲት  

በክላሰተር የተዘጋጀውን የተማሪዎች የተከታታይ ምዘና ሥርዓትና የመምህራን የመገምገሚያ ቅፆች ሥራ ላይ ለማዋል ጥረት እየተደረገ 

ነው፤ መምህራን ክፍል ለመግባታቸውና መማር ማስተማሩ በትከክለኛው መንገድ እየተካሄደ መሆኑን ለማረጋገጥ ተከታታይ ኦዲት 

እየተደረገ ነው፤ 

ድጋፍ ለሚሹ ተማሪዎች ዘላቂ የአካዳሚክ፣ ኢኮኖሚና ስነልቦና ድጋፍ  

ልዩ ፍላጎት ላላቸው ዜጎችና የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎች ምቹና ተገቢ አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉ ግብዓቶች የማሟላት፤ቀደም ብለው 

የተሰሩ ህንፃዎች ለነኚሁ ዜጎች ምቹ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ተከናውኗል፣ለምርምር ፅሑፍ አማካሪና ሴት ተማሪዎች ቱቶሪያል የሚሰጡ 

መምህራን ተመድቧል፤ ማየት ለተሳናቸው ተማሪዎች አንባቢዎች የገንዘብ ድጋፍ ተደርጓል፣ የተለየና የተሟላ ማንበቢያ ክፍል ተዘጋጅቷል፣ 

ብሬይል ቀርቧል፣ እንግሊዝኛና ላቲን ቋንቋ የሚያስጠቅም ጀውስ ሶፍትዌርና አማርኛ የሚያስጠቅም NDVM ሶፍትዌር አገልግሎት ላይ 

ውሏል፤ መራመድ ለተሳናቸው ተማሪዎች በዶርማቸው አካባቢ የተሟላ ላይብረሪ አገልግሎት እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡ ለሴትና በሱስ 

ለተጠመዱ ተማሪዎች የህይወት ክህሎትና አመራርነት ስልጠና፣ በስነ ተዋልዶና ኤችአይቪ/ኤድስ ስልጠናና የካምፓስ ማስተዋወቅ ስልጠና 

ተሰጥቷል፤ የሴት ተማሪዎች መጠነ ማቋረጥና መድገም ለመቅረፍ የቱቶሪያል ስራ ተሰርቷል፤ ጥሩ ውጤት ላስመዘገቡ 714 ሴትና 67 

ወንድ ተማሪዎች፤ እንዲሁም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ተወዳደረው ላሸነፉ ሴት ተማሪዎች ሽልማት ተሰጥቷል፣ ለከተማው 

የሴቶችና ወጣቶች ፅ/ቤት ሰራተኞች የአሰልጣኞች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ የሴት ተማሪዎች ማህበር ለአባላቱ የተለያዩ ስልጠናዎች ሰጥቷል፤ 

በኢኮኖሚ ደካማ የሆኑ ሴት ተማሪዎች ስልጠና በመስጠት በትርፍ ጊዜ እየሰሩ በራሳቸው እንዲደገፉ በማህበር ተደራጅተው እየሰሩ ነው፡፡  

ለሴት ተማሪዎች የትምህርት ተሳትፎና ውጤታማነት ስልጠናና ለተማሪዎች ማጠናከሪያ ትምህርት ተሰጥቷል፣ ኢኮኖሚያዊ አቅማቸው 

አነስተኛ ለሆኑ ተማሪዎች ተማሪዎች ቁሳቁስ፣ የገንዘብ ድጋፍና ቱቶሪያል ድጋፍ ተሰጥቷል ፤ በትምህርት ውጤታቸው ከፍተኛ ነጥብ ላገኙ 

ተማሪዎች ሽልማት ተሰጥቷል፣ የሴቶችን ጥቃት ለመከላከል ከተለየዩ ባለድርሻዎች ጋር በትብብር ተሰርቷል፣ በስነፆታ ፎረም፣ በሴቶች 

ክበብ፣ በሴት ተማሪዎች ማህበር የተለየዩ ግንዛቤ ማስጨበጫዎች ተሰጥቷል፣ ተጓዳኝ የክፍል ማበረታቸ ስልጠናዎች በመምህራን 

ተሰጥተዋል፣ እነዚህም የማበረታቻ ማዕቀፎች የሴት ተማሪዎችን ስኬታማነት ዕውን ለማድረግና ብቃታቸውን ለማሳደግ የበኩሉን ሚና 

ተጫውቷል 

የሴቶች ተሳትፎ በመምህርነት፣ በአመራርነትና በጥናትና ምርምር  

በዩኒቨርሲቲው ካሉ 1888 መምህራን መካከል 315 (16.65ከመቶ) ሴቶች ሲሆኑ ይህንን የሴት መምህራን ተሳትፎ ከ 16.65 ወደ 20 

ከመቶ ለማሳደግ በዋናነት ለሴት መምህራን ቅጥር ቅደሚያ ተሰጥቶ እየተሰራ ነው፡፡  

ዴሊቨሮሎጂ  

- ቀደም ሲል በ  ዓም ሲተገበሩ ከነበሩ ውጤታማ የትግበራ ስራዎች በተጨማሪ በ  ዓም የቅድሚያ ቅድሚያ ትኩረት 

ተሰጥቷቸው ኢኮኖሚያዊና ማህበረሰባዊ ችግሮች በአፋጣኝ ለመፍታት የሚያስችሉና ከፍተኛና ስኬታማ ለውጥ ሊያመጡ 

የሚችሉ አንገብጋቢ ቁልፍ ስራዎች በየኮሌጁ አካዳሚክ ኮሚሽን ተለይተው እንዲቀርቡ ተደርጓል፤ ለአንገብጋቢ አገራዊና 

አካባቢያዊ አጀንዳዎች ምላሽ መስጠት የሚያስችሉት እነዚህ ስራዎች ለዩኒቨርሲቲው ቦርድ ቀርበው ተገምግዋል፡፡  

- በአራት የጅማ ዞን ወረዳዎች የተቀናጀ የገጠር ልማት ሞዴል መንደር ምስረታን ለማሳለጥ የሚያስችሉ የስድስት ቴክኖሎጂ 

ትግብራ መስኮች በዚህ ዓመት የተጀመሩ ሲሆን ይህም ከዩኒቨርሲቲው የሚለቀቁ ቴክኖሎጂዎችን በተቀናጀ መልኩ 

ለማስተዋወቅ፣ ለማስረፅና በማህበረሰቡ ላይ ጉልህ ለውጥ ለማምጣት እንደሚያስችሉ ታምኖበታል፡፡ ለዚሁ ተፈፃሚነት ኮሌጆች 

ቀደም ሲል በዓመቱ መጀመሪያ ላይ በተመደበላቸው በጀትና ሌሎች ሃብቶች ስራዎችን እንዲያከናውኑ ከመግባባት የተደረሰ 

ሲሆን ለተጨማሪ ስራዎች ኮሌጆች ሊገጥማቸው የሚችል የበጀት እጥረትን ለመቋቋም ተቋሙ ለ flagship ዕቅዶቻቸው 

መተግበሪያ የሚያስፈልግ ተጨማሪ በጀት ከሌሎች ዓመታዊ ስራዎች ቅድሚያ በመስጠትና በማዘዋወር በጀት እንዲዘጋጅ 

ተደርጓል፡፡  

 

 

 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  
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ሠንጠረዥ 2. ለተቀናጀ ሞዴል የቴክኖሎጂ መንደር ሽግግር ስራዎች የተፈቀደ ተጨማሪ በጀት (birr in thousands) 

Budget 

code 

Incubation 

Centre  

Integrated Agri. 

for rural dvt. 

Health Services 

for Model village  

Adult and Non 

Formal Edu 

Info. 

Revolution 

Quality 

healthcare 
Total 

6114  - 135  -   140   275 

6213 17 18.9  -   1,000   1035.9 

6217  - 472.2  -   500   972.2 

6218  - 278.3 216    -   494.3 

6231 125 475.6 614    -   1214.6 

6232 65  -  -    -   65 

6233 30  - 21    -   51 

6244  -  - 200    -   200 

6255  - 120  -    -   120 

6271  - 457.9 108.4    -   566.3 

6272 15  -  -   180   195 

6313 194.5  -  -   3,290   3484.5 

Total 446.5 1,957.9 1,159.4 378 5110 2,860 11911.8 

1.1.1. ልዩ ፍላጎት ላላቸው፣ ለታዳጊ ክልል ተማሪዎች፣ ለሴቶችና በሱስ ለተጠመዱ ተማሪዎች የተደረገ አዎንታዊ ድጋፍ 

- የሴት ተማሪዎች አቅም ለማሳደግና ከኤች አይ ቪ/ኤድስ ነጻ የሆነ ትውልድ በማፍራት፣ የሴቶችን እኩልነት በማረጋገጥና ታታሪ፣ ሀገሩን 

የሚወድና ሀላፊነት የሚሰማው ዜጋ በማፍራት የአገሪቱን ቀጣይነት ልማት ለማረጋገጥ የተቀናጀ ጥረት ተደርጓል፤ ይህን የበለጠ 

ለማሳለጥ የተለያዩ መርሃ-ግብራት ስራ ላይ ውለዋል፡፡ ከነዚህም መካከል የስነፆታ ፎረም፣ የሴቶች ክበብ፣ የሴት ተማሪዎች ማህበር 

ተቋቁመዋል፡፡ በተጨማሪም ተከታታይ የክህሎት ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡፡ የሴቶችን ጥቃት ለመከላከል ከተለያዩ ባለድርሻዎች ጋር 

በትብብር ተሰርቷል፡፡ በተጨማሪም በትምህርት ውጤታቸው ከፍተኛ ነጥብ ላገኙ ተማሪዎች ሽልማትና ኢኮኖሚያዊ አቅማቸው አነስተኛ 

የሆኑ ተማሪዎችን ለመደገፍ ድጎማ እየተሰጠ ነው፡፡ እነዚህ የማበረታቻ ማዕቀፎች የሴት ተማሪዎችን ስኬታማነት ዕውን ለማድረግና 

ብቃታቸውን ለማሳደግ ጥረት ተደርጓል 

- ኤች አይ ቪ/ ኤድስን ለመታገል የሚያስችል የተቀናጀ የተማሪዎች አገልግሎት ማዕቀፍ አዘጋጅቷል፤ ጉዳዩን ሊያግዙና ሊያሳልጡ የሚችሉ 

የህትመትና ዲጂታል የብዙሃን መገናኛ ዘዴዎች/ ዳና መፅሔት፣ በራሪ ፅሁፎች፣ የማህበረሰብ ሬዲዮ፣ የዲጂታል መገናኛ ዘዴዎችና አቻ 

ለአቻ ውይይቶች/ በመጠቀም መረጃዎች አሰራጭቷል፤ የኤች አይ ቪ/ ኤድስ፣ ማህበራዊና ተያያዥ የጤና ምክር አገልግሎቶች ሰጥቷል፡፡  

- ብሬይል መፅሃፍት፣ ጃውስ ሶፍት ዌርና የድምጽ መቅረጫ የሚጠቀሙ አይነስውራን ቁጥር፣ ለሴት ተማሪዎች የተሰጠ 

የማጠናከሪያ ትምህርት፣ የቁሳቁስ ድጋፍ ያገኙ ሴት ተማሪዎች ቁጥርና በጥሩ ውጤት የተሸለሙ ሴት ተማሪዎች አፈፃፀም 

ከታቀደው በላይ ተከናወኗል፡፡ /ሰንጠረዥ / 

የአካል ጉዳተኞች አቅም ግንባታ ስራ  

ዓላማ 2. የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነትን ለማሻሻል የተከናወኑ ስራዎች 

የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነትን ለማሻሻል የድህረ-ምረቃ ትምህርት ክትትልና ግምገማ ለማጠናከር ሥርዓት ዘርግቶ በመስራት 

ላይ ያለው ጅማ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎችን ክህሎት ለማሻሻል የሚረዱ ላቦራቶሪዎች፣ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደራጁ የትምህርት መስጫ 

መሳሪያዎች፣ የስልጠና ሞጁሎች፣ የድረገፅ ማስተማሪያ ግብዓቶች፣ ወደዲጂታል የተቀየሩ የቤተመፃህፍት ሃብቶች ወ.ዘ.ተ. በማደራጀት 

ለተጠቃሚው በቀላሉ የሚያደርስበት ሁኔታ ተመቻቷል፡፡  

የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል የሚያስችል አንድ የፒኤችዲ ፕሮግራም የተከፈተ ሲሆን የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነትን ለማሻሻል 

በግማሽ ዓመቱ የተከናወኑ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች የተዘጋጁ ሲሆን የአስተዳደር ሰራተኞችን አቅም ለማጎልበት ስልጠናዎች 

ተሰጥተዋል፡፡ የተለያዩ ሶፍትዌሮች ተሰርተው ስራ ላይ ውለዋል፣ በኔትዎርክ ዝርጋታና ጥገና ተጠቃሚ ቁጥር አድጓል፡፡    
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ሠንጠረዥ 3.የከፍተኛ ትምህርት ጥራትና አግባብነት 

 

የአፈፃፀም መለኪያ መለኪያ  
የዓመቱ 

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት 

አፈፃፀም 
 የዘጠኝ ወር አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ  
ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም 

የተገመገመ Specialty ፕሮግራም  ቁጥር 2               -                  -                  -                  -    -    

የተገመገመ sub-specialty ፕሮግራም  ቁጥር 1               -                  -                  -                  -    -    

የመውጫ ፈተና Exit exam ያለፉ  ቁጥር 3,787 23               -    274               -    0 

የተገመገመ PGDT ፕሮግራም  ቁጥር 12 3               -    8 1 12.5 

በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደራጁ መሰብሰቢያ ክፍሎች  ቁጥር 9 2               -    9 4 44.44 

በእርካታ ዳሰሳ ጥናትና ማሻሻያ ተጠቃሚ ቁጥር  ቁጥር 260 100 60 130 60 46.15 

ከተመረቁ ተማሪዎች የተቀጠሩ  ቁጥር 3,782 113 66 345 164 47.54 

የተሰሩ/ የተገዙ ሶፍትዌሮች ብዛት  ቁጥር 3 1 1 2 1 50 

የሳምባ ሰርቨር አገልግሎት ተጠቃሚ ቁጥር  ቁጥር 290 40 50 260 135 51.92 

Comprehensive Professional Dvt. ስልጠና ተሳታፊ  ቁጥር 77 38 11 70 37 52.86 

የምሩቃን ዱካ ክትትል ጥናቶች ብዛት  ቁጥር 22 5 1 15 8 53.33 

Smart መማሪያ ክፍሎች  ቁጥር 321 23 39 309 170 55.02 

Students who find participation in clubs useful for 

improving their skills  
ቁጥር 1,112 278 278 834 496 59.47 

የመውጫ ፈተና Exit exam የተፈተኑ  ቁጥር 5,134 110 108 435 266 61.15 

የተገመገመ ቅድመ ምረቃ ፕሮግራም  ቁጥር 42 4 1 25 16 64 

ኦንላይን ሞባይል ስልክ Voice over IP (VoIP) ተጠቃሚ  ቁጥር 105 22 4 85 55 64.71 

Students who completed English language training  ቁጥር 936 224 224 672 442 65.77 

ፈጠራና ዕውቀት የሚያሳልጡ ማዕከላት (ስነጥበብ፣ 

አብያተመዘክር፣ ስፖርትና መዝናኛ  
ቁጥር 38 11 4 30 20 66.67 

በዴሊቨሮሎጂ የሚሰሩ ስራዎችን ማለየት  ቁጥር 7 7 9 21 14 66.67 

የተገመገመ ድህረምረቃ ፕሮግራም- ሁለተኛ ዲግሪ  ቁጥር 97 24 17 61 43 70.49 

የድህረምረቃ ተማሪዎች ምርምርና -ኢንዳስትሪዎች ትስስር  ቁጥር 56 4 4 24 17 70.83 

ዕውቅና የተሰጣቸው ቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች  ቁጥር 123 33 30 115 84 73.04 

English Language Improvement Program ስልጠና ቁጥር 1,469 316 284 1,227 922 75.14 

የመምህራን ኢንዳክሽን ስልጠና ተሳታፊ  ቁጥር 297 35 40 291 233 80.07 

Number of mentors assigned for mentorship  ቁጥር 375 286 220 375 302 80.53 

ወደቤተ መፃህፍት የገቡ ማጣቀሻ መፃህፍት ብዛት  ቁጥር 25,071 8,268 7,269 19,773 16,199 81.92 

የኤሌክትሮኒክስ ማጣቀሻዎችና ሌሎች መፅሀፍት ውሰቶች  ቁጥር 151,200 48,300 46,363 109,875 91,252 83.05 

የቤተመፃህፍት ተጠቃሚ  ቁጥር 12,130,316 4,562,204 4,318,861 8,568,062 7,116,738 83.06 

ለአስተዳደር ሰራተኞች የተሰጠ ስልጠና ብዛት  ቁጥር 2,213 684 465 1,798 1,557 86.6 

Number of industry managers communicated to 

check how industry mentors are mentoring  
ቁጥር 33 25 22 33 29 87.88 

የመምህራን አጭር ጊዜ ስልጠና  ቁጥር 344 130 123 291 256 87.97 

የመምህራን ፔዳጎጂ ስልጠና ተሳታፊ  ቁጥር 203 59 56 176 168 95.45 

የዩኒቨርሲቲ - ኢንዱስትሪ ትስስር ብዛት  ቁጥር 85 38 36 70 67 95.71 

Number of interns sent for internship  ቁጥር 1,425 1,100 1,050 1,425 1,382 96.98 

የተከፈተ PhD ፕሮግራም  ቁጥር 50 4 16 32 32 100 

Number of teachers sent for mentorship  ቁጥር 250 110 110 140 140 100 

Number of deans supervising internship program  ቁጥር 7 5 5 7 7 100 

የተዘጋጀ ትምህርት መርጃ መሳሪያዎቸ ዓይነት  ቁጥር 9,108 2,023 2,121 6,088 6,172 101.38 

በሶሰተኛ ዲግሪ በማስተማር ላይ ያለ መምህር ብዛት  ቁጥር 278 6 9 270 275 101.85 

በሁለተኛ ዲግሪ በማስተማር ላይ ያለ መምህር ብዛት  ቁጥር 947 32 22 938 961 102.45 

HDP ስልጠና ለመምህራን  ቁጥር 591 142 212 444 465 104.73 

የመፃፍህት፣ ጆርናሎች፣ ፕሮሲዲንጎች፣ ኒውስሌተርና ጋዜጣ ቁጥር 8,508 2,086 2,406 6,313 6,750 106.92 

በኔትዎርክ ዝርጋታና ጥገና ተጠቃሚ ቁጥር  ቁጥር 588 141 164 493 529 107.3 

ወደቤተ መፃህፍት የገቡ ጆርናሎች ብዛት  ቁጥር 6,264 1,636 1,723 4,488 5,319 118.52 

በመጀመሪያ ዲግሪ በማስተማር ላይ ያለመምህር ብዛት  ቁጥር 341 7 7 336 402 119.64 

ዲጂታይዝ የተደረጉ መፅሀፍት  ቁጥር 7,934 1,955 3,246 6,275 15,692 250.07 

Number of active English language clubs ቁጥር 4 1 4 3 8 266.67 

ኢንተርኔት አገልግሎት ያገኙ መምህራን፣ አስተዳደር ሰራተኞች 

ና ተማሪዎች  
ቁጥር 130,972 31,349 148,822 104,126 361,826 347.49 

 

ለመሰረተ ልማት ዝርጋታ የሚያስፈልግ የኔትወርክ ቁሳቁስ ፍላጎት አሰሳ 80 ከመቶ ተጠናቋል፣ በዳሰሳ ጥናት መሰረት 30 ከመቶ Firewall 

ስራ ተቀይሯል፣ 10 ተጨማሪ የገመደአልባ ማዕከሎች ለማቋቋም ታቅዶ 40 ከመቶ ተሳክቷል 
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ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል ሶስት፡ የውስጥ አሰራር ዕይታ   Internal Business Process 15 
 

ስትራተጂያዊ ዓላማ 3. ኢንተርፕረነራል ትምህርትና የስራ ፈጠራ ክህሎትን ማሳደግ 

የቴክኖሎጂ ኢንኩቤሽን ማዕከላትን ለምርምር ሥራ ምቹ በሆነ መልኩ እየተዘጋጀ ነው፣ ለሥራ አጥ ወጣቶችና ሴቶች ለጅማ ስፔሻላይዝድ 

ሆስፒታልና የግብርናና እንስሳት ህክምና ኮሌጅ ከብር 20 ሚሊየን ብር በላይ የምግብና የምግብ ግብዓቶች፣ የግንባታ ዕቃዎችና ግብዓቶች፣ 

የጉልበትና ልዩ ሙያ አገልግሎቶች እንዲያቀርቡ ዕድል ተሰጥቷል፣ ተመራቂ ተማሪዎች ከገበያው ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንዲኖራቸውና 

በዩኒቨርሲቲ የሥራ ፈጠራና ኢንተርፕረነርሺፕ አመለካከት ለማስረፅና በሥራ ገበያ ውስጥ ተወዳድሮ መቀጠርን ሳይሆን የራስን ዕውቅትና 

አቅም በመጠቀም ራስን የመቅጠር አቅጣጫ ለማስያዝ እገዛ እየተሰጠ ነው፣ ወደ ገበያ ሊወጡ የሚችሉ አዳዲስ የቢዝነስና የፈጠራ 

ሃሳቦችን እንዲያፈልቁና ይህን ለመተግበር የሚያስችል ድጋፍ እየተሰጠ ነው  

ኢንተርፕረነራል የትምህርትና ስራ ፈጠራ ክህሎትን ለማሻሻል በስድስት ትምህርት ፕሮግራሞች የኢነተርፕረነርሺፕ ኮርሶች እንዲካተቱ 

ተደርጓል፡፡ የኢንኩቤሽን ማዕከል ተጠቃሚዎችና ለጅማ ከተማ ስራ አጥ ሴቶችና ወጣቶች የስራ ዕድል ተጠቃሚ እንዲሆኑ የተደረገው 

ጥረት ውጤታማ ሆኖል፡፡  

ሠንጠረዥ 4. ኢንተርፕረነራል ትምህርትና የስራ ፈጠራ ክህሎት 

ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  የዓመቱ 

ዕቅድ 

ሁለተኛ ሩብ ዓመት  የስድስት ወር 

አፈፃፀም  

አፈፃፀም 

በመቶኛ  

ዕቅድ ክንውን ዕቅድ ክንውን 

ኬረር ኤክስፖ/ የስራ ዓወደ ርዕይ ተጠቃሚ  ቁጥር        301            -              -              -              -              -    

ለገበያ የቀረቡ የፈጠራና ኢንተርፐረነርሺፕ ውጤቶች  ቁጥር            6             3            -               5            -    0.00 

በዓመታዊ ቢዝነስ ፕላን ውድድር የተሳተፉ ተማሪዎች ቁጥር  ቁጥር          30           15            -             16            -    0.00 

Mock interview ስልጠና የተሳተፉ ተማሪዎች  ቁጥር        726           43            -             43            -    0.00 

Outsource በተደረገ የዩኒቨርሲቲ ፕሮጄከት ተጠቃሚ ቁጥር  ቁጥር 152 101 1 102 2 1.96 

በቢዝነስ ፈጠራ የተሰጡ ስልጠናዎች የተሳተፉ  ቁጥር        634           97         25         223         25  11.21 

በኢንተርፕረነርሺፕ ስልጠና የተሳተፉ መምህራንና ተማሪዎች  ቁጥር        658         101         42         161         86  53.42 

ኢንኩቤሽን ማዕከል ተጠቃሚ  ቁጥር          35             4           4           12           7  58.33 

የቴክኖሎጂ ፓርኮች ተጠቃሚ  ቁጥር        102            -           30           52         31  59.62 

Opportunity seeking and initiative ስልጠና የተሳተፉ  ቁጥር        377           61         57           72         57  79.17 

የካሪኩለም ቪቴና resume አፃፃፍ ስልጠና የተሳተፉ  ቁጥር     1,088         113       112         113       112  99.12 

በፕሮግራሞች የተካተቱ ኢንተርፕረነርሺፕ ኮርሶች  ቁጥር          12             4         11           11         18  163.64 

ለጅማ ስራአጥ ሴቶችና ወጣቶች የተሰጠ ስራ ዕድል ተጠቃሚ  ቁጥር         43             3         27          25         75  300.00 

 ስትራተጂያዊ ዓላማ 4. ደረጃውን የጠበቀ ምርምር፣ ፈጠራና ግኝትን የሚያበረታታ ምቹ ሁኔታ መገንባት 

ዩኒቨርሲቲያችን የምርምር መስኮቹን በመለየት ምርምሮች ችግር ፈቺ እንዲሆኑ ለማድረግ ቴማቲክ የምርምር አቀራረብ በመከተል መጠነ 

ሰፊ ስራ የተሰራ ሲሆን የምርምር ውጤቶችን ለተጠቃሚዎች ለማድረስ የተለያዩ መንገዶችን በመጠቀም ላይ ይገኛል፡፡ ለዚህም ከድህረ-

ምረቃ ትምህርት ቤት ጋር በመሆን ለስልጠና ማዕከል የሚሆን ቦታ ተመርጦ ዝግጁ ሆኗል፤ የስልጠና ማዕከሉን በቁሳቁሶች ለማደራጀት 

የግዥ ጥያቄ ቀርቦ በሂደት ላይ ነው፤ በኮሌጆች ላልታቀፉ ተመራማሪዎች (ለምሳሌ ቤተ-መፅሃፍት) በማዕከል የምርምር ፕሮፖዛላቸውን 

ለማስተቸት ለማህበረሰቡ እንዲያቀርቡ በማድረግ የምርምር ባህላቸውን ለማሳደግ ጥረት ተደርጓል፡: 

የምርምር ፕሮጄክቶች  

አዲስ የተጀመሩና በሂደት ላይ ያሉ ፕሮጄክቶች አፈፃፀም ከዕቅዳቸው የጨመሩ ሲሆን የተቋረጠና የተጠናቀቁ ምርምር ስራዎች 

ከዕቅዳቸው በታች ተፈፅመዋል፡፡ ለምርምር ከግራንት የተገኘ ገንዘብ ከታቀደው በእጥፍ ተከናውነዋል፡፡  

በግማሽ ዓመቱ ከዓለማቀፍ ለጋሽ ድርጅቶች ሊሰበሰብ ከታቀደው 9.7 ሚሊዮን ብር ውስጥ 112.3 ከመቶ አፈፃፀም በማስመዝገብ 

ስኬታማ ሆነናል፤ በተመሳሳይም ለተማሪዎች የተሰጠው ዕውቅና አፈፃፀም ውጤታማ ነው፤ ይሁነና በአንጻሩ በፈጠራና ቴክኖሎጂ ሽግግር 

ለተመራማሪወች ዕውቅና ያለመስጠት ችግርን ለማስወገድ በቀጣይ ቀሪ ጊዜያት ጥረት ይደረጋል፡፡  

ጥናትና ምርምር  

- 316 መመህራን በጥናትና ምርምር የተሳተፉ ሲሆን ከእነዚህ ውስጥ የሴቶች ድርሻ 31 (40.26%) ብቻ ነው፤ 

- ከዚህ ውስጥ በመሪ ተመራማሪነት የተሳተፉ ሴት መምህራኖች 10 መሆኑ ደግሞ ጉዳዩ የበለጠ ሊሰራበት እንደሚገባ 

ያመላክታል፡ 

-  



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል ሶስት፡ የውስጥ አሰራር ዕይታ   Internal Business Process 16 
 

ሠንጠረዥ 5. ደረጃውን የጠበቀ ምርምር፣ ፈጠራና ግኝት የሚያበረታታ ምቹ ሁኔታ መገንባት 
ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  የዓመቱ 

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት   የዘጠኝ ወር  አፈፃፀም 

በመቶኛ  

  
ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም 

በፈጠራና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዕውቅና ለተማራማሪ  ቁጥር 13 2 1 7 1 14.29 

ከዩኒቨርሲቲ ለምርምር የተመደበ ገንዘብ  ቁጥር 16,756,282 4,789,991 1,851,296 14,108,207 3,485,277 24.70 

በሜጋ ፕሮጄክት የተሳተፉ Postgraduate ተማሪ ቁጥር 112 4 4 110 28 25.45 

በጥናትና ምርምር የተሳተፉ ሴት መምህራን  ቁጥር 93 8 5 84 34 40.48 

በመሪ ተመራማሪነት የተሳተፉ ሴት መምህራን  ቁጥር 34 1 5 32 13 40.63 

በ3ኛ ዲግሪ ተማሪዎች የታተሙ የምርምር ፅሁፎች  ቁጥር 36 9 7 22 9 40.91 

የተጠናቀቀ የምርምር ፕሮጄክት  ቁጥር 193 24 8 152 85 55.92 

በአገርአቀፍ ጆርናሎች የታተሙ የምርምር ፅሁፎች  ቁጥር 142 35 19 89 53 59.55 

ከባለድርሻዎችና አጋሮች ጋር የተመሰረቱ ትብብሮች  ቁጥር 165 57 48 133 101 75.94 

የተቋረጠ የምርምር ፕሮጄክት  ቁጥር 19 1 - 17 13 76.47 

በፈጠራና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዕውቅና ለመምህራን  ቁጥር 26 5 9 16 14 87.50 

በጥናትና ምርምር የተሳተፉ ጠቅላላ መምህራን  ቁጥር 377 27 18 353 321 90.93 

የምርምር ዳይሬክቶሪ ዝግጅት/ በሶፍትና ሃርድ ኮፒ  ቁጥር 4 2 2 3 3 100.00 

በፈጠራና ቴክኖሎጂ ሽግግር ዕውቅና ለተማሪ ቁጥር 42 - - 15 15 100.00 

የምርምርና ቴክኖሎጂ ሽግግር የስራ ሂደት 

መመሪያዎች፣ደንቦች፣ ፖሊሲዎች  

ቁጥር 4 - - 4 4 100.00 

አዲስ የተጀመረ የምርምር ፕሮጄክት  ቁጥር 215 28 103 205 260 126.83 

በዓለማቀፍ ጆርናሎች የታተሙ የምርምር ፅሁፎች  ቁጥር 209 61 145 145 251 173.10 

ከግራንት የተገኘ ገንዘብ  ብር 24,298,566 7,934,391 21,815,72 16,164,173 33,193,153 205.35 

በሂደት ላይ ያለ የምርምር ፕሮጄክት  ቁጥር 125 8 103 96 212 220.83 

Supervising publication reports of offices  ቁጥር 8 2 8 6 16 266.67 

SupervisingJU hosted journals  ቁጥር 5 1 7 2 14 700.00 

 

 ስትራተጂያዊ ዓላማ 5. ዓለማቀፋዊ ተወዳዳሪ ትምህርትና የምርምር መስኮችን ማበልፀግ 

ከዓለማቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር በ ABH ካምፓስ 3424 ተማሪዎችና በሃርጌሳ ካመፓስ 144 ተማሪዎች በድምሩ 3568 ተማሪዎች 

ስልጠና በመስጠት ላይ ነው፡፡  

ሠንጠረዥ 6. ዓለማቀፍ የትምህርትና ምርምር መስኮች 
ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  የዓመቱ 

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት 

አፈፃፀም 

 የዘጠኝ ወር  አፈፃፀም 

በመቶኛ  

ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም 

ለዓለማቀፍ ፕሮግራም የተደራጁ አብያተ መፃህፍት  ቁጥር 1 - - - - - 

Lucy አካዳሚ ካምፓስ በመማር ላይ ያሉ ተማሪዎች  ቁጥር 56 5 5 56 5 8.93 

ዓለማቀፋዊ ቅቡልነት ያላቸው ፕሮግራሞች ብዛት  ቁጥር 63 11 5 61 23 37.70 

በስርዓተ ትምህርትዝግጅትና ግምገማ የተሳተፉ ዕውቅ ምሁራን  ቁጥር 51 21 6 38 18 47.37 

Hargeisa ካምፓስ በመማር ላይ ያሉ ተማሪዎች  ቁጥር 154 - - 154 144 93.51 

በውጭ አገራት የተከፈቱ ማዕከላት ቁጥር  ቁጥር 2 - - 2 2 100.00 

ABH በመማር ላይ ያሉ ተማሪዎች  ቁጥር 3,306 444 425 2,939 3,454 117.52 

በተጠቃሚው ፍላጎት ላይ ተመሰረቱ የስልጠና ፕሮግራሞች ተሳታፊ ቁጥር 382 141 211 275 341 124.00 

በዓለማቀፍ ፕሮግራም የተመዘገቡ ተማሪዎች  ቁጥር 86 3 - 86 107 124.42 
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ሠንጠረዥ 7. በምርምር ማዕከላት/ ኢንስቲትዩት/ ፕሮጄክቶች የተመሰረቱ ዓለማቀፋዊ ትብብሮች 
ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ የዓመቱ 

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት የዘጠኝ ወር አፈፃፀም 

በመቶኛ 
ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክት የተቋረጠ ምርምር ፕሮጀክት  ቁጥር 5 1 - 3 - 0.00 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክቶች በአገር ውስጥ 

ጆርናሎች የታተሙ ፅሁፎች  

ቁጥር 
24 7 1 15 1 

6.67 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክት አዲስ የተጀመረ 

የምርምር ፕሮጀክት  

ቁጥር 
51 11 5 49 10 

20.41 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክት ለዓለማቀፍ ውድድሮች የቀረቡ 

ዕቅዶች  

ቁጥር 
21 4 2 20 5 

25.00 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክቶች በዓለም አቀፍ ጆርናሎች 

የታተሙ ፅሁፎች  

ቁጥር 
145 42 7 105 27 

25.71 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክት የተጠናቀቀ ምርምር ፕሮጀክት  ቁጥር 43 8 1 17 5 29.41 

በምርምር ማዕከላት/ ፕሮጀክት የተሳተፉ ድህረምረቃ ተማሪ  ቁጥር 125 34 30 114 52 45.61 

Joint PhD ተጠቃሚ ብዛት  ቁጥር 98. 4 7 84.00 5 60.71 

ከዓለማቀፍ ተቋማት ጋር የተመሰረቱ ትብብሮች  ቁጥር 65 23 14 53 34 64.15 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክት በሂደት ላይ ያለ ምርምር ፕሮጀክት  ቁጥር 63 10 16 59 41 69.49 

ዓለማቀፍ ስምምነትና ትብብር ፕሮቶኮል  ቁጥር 35 13 12 31 22 70.97 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክት ስልጠናዎች ተጠቃሚ  ቁጥር 581 173 167 451 355 78.71 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክት ሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት ያገኙ  ቁጥር 39 5 7 36 35 97.22 

በምርምር ማዕከላት አገልግሎት ያገኙ ማህበረሰብ  ቁጥር 2700 756 812 1846 1873 101.46 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክት የተገኘ Grant  ብር 37415553 7797502 24934000 36145552 42441596 117.42 

በምርምር ማዕከላት/ፕሮጄክት ሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት ያገኙ  ቁጥር 13 - - 11 16 145.45 

 

ስትራተጂያዊ ዓላማ 6. በምርምርና በትምህርት ዓለማቀፋዊ ትብብር መመስረት 

በዓለማቀፍ ተቋማዊ ትብብር የተከናወኑ ስራዎች  

- በዓመቱ ከ19 ዓለማቀፍ ተቋማት ጋር ተብብር ለመመስረት አቅደን ከ13 ብሔራዊና ዓለማቀፍ ተቋማት ጋር ትብብር ፈፅመናል፡፡ 

ይህም አፈፃፀሙ 68.42 ከመቶ ሆኗል 

- በተመሳሳይም ዓለማቀፍ ተቋማት ጋር የፕሮቶኮል ስምምነት ተፈራርመናል 

- ጅማ ዩኒቨርሲቲና የቻይና ኮንስትራክን ኮሙኒኬሽን ካምፓኒ ጋር ላለፉት አንድ ዓመታት በቡና አዘገጃጀት የጋራ ኢንቬስትመንት 

ለማድረግ ውይይት የተደረገ ሲሆን ልዑካኑ በጅማ ዩኒቨርሲቲ፣ ጅማ ከተማና ዞኑ ውስጥ ጉብኝት አድርገዋል፡፡ በዚህም 

ዩኒቨርሲቲው ባላሃብቶችን ወደከተማው በመሳብ የከተማውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ለማሻሻል ጥረት እያደረገ ነው፡፡  



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  
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1. የተገልጋይ ዕይታ   Customers’ Perspective  

ስትራተጂያዊ ዓላማ 7. ፈጠራና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማስፋፋት 

የተቋሙ ተመራማሪዎችና መምህራን የሚያቀርቧቸው የምርምር ፕሮጄክቶች የድህረ-ምረቃ ተማሪዎች እንዲያካትትና በተለይ የፒኤች ዲ 

ተማሪዎች መመረቂያ ፅሁፎች ቢያንስ በሁለት የታወቁ ጆርናሎች እንዲታተሙ አስገዳጅ ቅድመ-ሁኔታዎች በማስቀመጥ የምርምር 

ውጤቶቹ ለቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲያግዙና ወደኢንዱስትሪው እንዲሸጋገሩ ማድረግ ተችሏል፡፡ በተመሳሳይም የድህረ-ምረቃ ተማሪዎች 

ምርምር ከኢንዳስትሪዎች ጋር በማስተሳሰር የምርምር ፈጠራና ግኝትን የሚያበረታታና ዕውቀትን የሚያሳልጥ ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል  

የቴክኖሎጂ መንደር ምስረታ 

ከግብርናና እንስሳት ህክምና ኮሌጅ ሰባት ትምህርት ክፍሎች የተወጣጡ መምህራን የቴክኖሎጂ መንደር ለመመሥረት ከማና ወረዳ 

ግብርና ኃላፊዎች ጋር በመሆን ሁለት FTC ተመርጧል 

ሠንጠረዥ 8. ፈጠራና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማስፋፋት 

ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  
የዓመቱ 

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት  የዘጠኝ ወር  አፈፃፀም 

በመቶኛ  

  
ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም 

የቴክኖሎጂ ፓርክ ተጠቃሚ ቁጥር  ቁጥር 50 - - -    -         -    

ለኢንዱስትሪዎች የተበረከቱ የኘሮጀክት ውጤቶች  ቁጥር 18 1 -         2        -    0.00 

በተሸጋገሩ ቴክኖሎጂዎች የተጠቃሚ ቁጥር  ቁጥር 40270 80 325 20,185  585  2.90 

ለብሔራዊ ሳይንስና ቴከኖሎጂ ሽልማት ውድድር በዕጩኑት 

የተላኩ ምርምር ውጤቶች  

ቁጥር 
26 

6 - 

8  

                

2  25.00 

ለችግራቸው መፍትሔ ያገኙ ኢንዱስትሪዎች  ቁጥር 36 9 1       23  7  30.43 

ለኢንዱስትሪዎች/ በኢንዱስትሪ የተሰጠ ሥልጠና ተጠቃሚ  ቁጥር 75 126 26     174  70  40.23 

ለማህበረሰቡ የተሰራጩ የምርምር ውጤቶች  ቁጥር 82 25 14      43  30  69.77 

የቴክኖሎጂ መንደሮች ተጠቃሚ ቁጥር  ቁጥር 250 150 120   150  120  80.00 

የኢንዱስትሪ ጉብኝቶች  ቁጥር 89 37 29      73  61  83.56 

በኢንዱስትሪ ላይ የተመረኮዙ ምርምሮች  ቁጥር 35 12 6     24  21  87.50 

 

 

ስትራተጂያዊ ዓላማ 8. በማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት የማህበረሰቡን አገልግሎት ማጠናከር 

- የጅማ ዩኒቨርሰቲ ፍልስፍና የሆነውን ማህበረሰብ አገልግሎት በትምህርት ፕሮግራሞች ውስጥ ለማስረፅና ከአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ 

ጋር በማገናዘብ አገልግሎቱን ለማስፋትና የአካባቢውን ማህበረሰብ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በባለድርሻ አካላት መካከል የተቀናጀ 

ጥምረት እንዲመሰረት ተደርጓል፡፡ በዚህም ሃብት አጠቃቀምን ማቀናጀትና ንድፈ-ሃሳብ ትምህርትን ከህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት 

ህይወት ጋር ለማስተሳሰር ዓይነተኛ ድርሻ አበርክቷል፡፡  

- ዋዜማን በ ሰው ለ ሰው በሚል ርዕስ ወገኖቻችን ያሉበትን ሁኔታና በየእለቱ የሚያጋጥሟቸዉን ችግሮች ለመርዳት የዩኒቨርሲቲው 

መምህራንና ተማሪዎች በቦታዉ ተገኝተው የበጎ አድራጎት ስራ ሰርተዋል፡፡ ባለፈው ዓመት ለተመሰረተው የአረጋዉያንና ህፃናት 

ተንከባካቢ ድርጅት የጅማ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች ቅዳሜ እና አሁድ የአረጋዉያኑን ንፅህና በመጠበቅና የተለያዩ 

ስራዎችን በመስራት ድጋፍ እያደረጉ ነው፡፡ ይሁንና በበጎ አድራጎት ዘመቻዎች ተደራሽ ይሆናሉ ተብላው ከታቀዱት የየተገበረው 44.03 

ከመቶ ሲሆን ይህንን በቀሪው በጀት ዓመት ለማጠናቀቅ ጥረት ይደረጋል፡፡  

- ለ65974 (127.83%) የማህበረሰቡ አባላት በ DTTP ተደራሽ ሲሆኑ በ CBTP ተደራሽ የሆኑ የማህበረሰቡ ቁጥር ደግሞ 23424 

(80.48%) ሆኗል፡፡  

የጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሴሮች ለአገራዊ ልማት ድጋፍ  

- የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ሁሉም የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰሮች ቀድሞ ወደተማሩበት የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት 

ቤት በመሔድ የማነቃቂያና የድጋፍ ዝግጅት እንዲያደርጉ ባስቀመጠው አቅጠጫ መሰረት በጅማ ዩኒቨርሲቲ የምግብ ማይክሮባዮሎጅ 

ቀድሞ በተማሩበት ትምህርት ቤት በመገኘት የማነቃቂያና የድጋፍ ዝግጅት አድርገዋል፡፡ በዝግጅቱም የህይወት ተሞክሯቸውንና 

የትምህርትና ምርምር ስኬታቸውን ለትምህርት ቤቱ ተማሪዎችና መምህራን አካፍለዋል፤ ዴስክ ቶፕ ኮምፒውተሮችና በቤተ-

መጽሐፍት የሚቀመጡ አጋዥ መጽሐፎችን ድጋፍ አድርገዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ለተማሪዎቹ መዝናኛ የሚያገለግሉ የስፖርት 

ቁሳቁሶች ለትምህርት ቤቱ ተበርክቷል፡፡ 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | የተገልጋይ ዕይታ   Customers’ Perspective 19 
 

- የጅማ ዩኒቨርሲቲ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገባቸውን የስፖርት አካዳሚ፣ ሚኒ አደራሽና 20 ሚሊየን በላይ ሰዎች የህክምና 

አገልግሎት መስጠት የሚያስችልና 800 የመኝታ ክፍሎች ያሉት ሜዲካል ማዕከል አስመርቋል፡፡ የሜዲካል ማዕከሉ በጤናው ዘርፍ 

የምርምር፣ የማስተማሪያ፣ እንዲሁም የማህበረሰብ አገልግሎቶችን ለመስጠት የሚያስችል መሆኑም ተገልጿል።ከዚህ በተጨማሪ 

ማዕከሉ የራሱ ኦክሲጂን ማምረቻ ፋብሪካና ለድንገተኛ አገልግሎት የሚውል የሄሊኮፕተር አገልግሎት መስጠት ይችላል፡፡ 

- በተመሳሳይ መልኩ 40 ሺህ ተመልካቾችን የማስተናገድ አቅም ያለው ስታዲየምና 4 ሺህ 500 መቀመጫዎች ያሉት መሰብሰቢያ 

አዳራሽ የጅማ ዩኒቨሪሲቲ ካስገነባቸው ፕሮጀክቶች መካከል ናቸው። መሰብሰቢያ አዳራሹ 1ሺህ 500 እንግዶችን የሚያስተናግድ 

ዘመናዊ የምግብ አደራሽ እንዳለው ተገልጿል። አዳራሹ ከተማዋን የኮንፈረንስ ማዕከል ለማድረግ ታሳቢ ተደርጎ የተገነባ ነው 

ሠንጠረዥ 9. የማህበረሰብ አገልግሎት ማጠቃለያ  
ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  የዓመቱ 

 ዕቅድ 
ሶስተኛ ሩብ ዓመት   የዘጠኝ ወር  አፈፃፀም 

በመቶኛ  

  
ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም 

 በነፃ የህግ አገልግሎት የተገለገሉ ደንበኞች ብዛት    ቁጥር  8,857 2,562 1,293 6,887 4,669 67.79 

 በማህበረሰብ አገልግሎት የተሳተፉ ተማሪዎች    ቁጥር  11,494 4,368 3,396 7,762 6,017 77.52 

የበጎ አድራጎት ዘመቻዎች ተጠቃሚ   ቁጥር  5,324 1,014 447 4,299 3,431 79.81 

 በ CBTP ተደራሽ የሆነ ህብረተሰብ   ቁጥር  62,294 16,272 14,434 29,106 23,424 80.48 

 ከቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ጋር የተደረጉ ትብብሮች   ቁጥር  49 4 6 12 10 83.33 

 በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን የተጠቀሙ ደንበኞች   ቁጥር  4,280 1,070 1,050 3,210 3,086 96.14 

 በትምህርት አገልግሎት የተገለገሉ ደንበኞች ብዛት    ቁጥር  27,050 2,689 2,760 22,211 21,419 96.43 

 በማህበረሰብ አገልግሎት የተሳተፉ መምህራን    ቁጥር  11,651 669 698 11,009 10,878 98.81 

 የባለድርሻ ምክክር መድረኮች    ቁጥር  9,663 48 42 9,623 9,599 99.75 

 የኮሌጅ-ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ ት/ት ቤት ግኑኝነት   ቁጥር  9,591 27 18 9,568 9,544 99.75 

 ከማህበረሰቡ ተሰብስቦ ለማህበረሰቡ የዋለ ገንዘብ    ቁጥር  2,802,040 204,500 195,000 2,012,040 2,143,376 106.53 

 ሳይንስ-ቴክኖሎጂ-እንግሊዝኛ-ሂሳብ ማዕከል 

(STEM)   

 ቁጥር  7 4 4 6 7 116.67 

 በ DTTP ተደራሽ የሆነ ህብረተሰብ   ቁጥር  51,689 9,116 10,117 51,610 65,974 127.83 

 በግብርናና እንስሳት ህክምና የተገለገሉ ደንበኞች    ቁጥር  17,000 2,500 16,413 10,500 28,206 268.63 

 

የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሲስኮ አካዳሚ የመምህራን ፕሮፌሽናል ልማት ዓወደጥናት ተደርጓል  

 

 
 

 

 
ጊዜና ማዕበል ቆሞ አይጠብቀንም በሚል ርዕስ (TIME AND TIDE WAITS FOR NO MAN) የጅማ ዩኒቨርሲቲ ምሩቅና የአምስት መጻህፍት 

ደራሲ የሆነው ጴጥሮስ ቢረዳ ለሶሻል ሳይንስና ሂዩማኒቲስ ተመራቂ ተማሪዎች ማነቃቀቂያ ንግግር አድርጓል  
 
የሲስኮ ፕሮግራም በሙያ ተቋማት መስጠት ተጀመረ | ሪፖርተር Ethiopian Reporter Amharic 

በመሠረታዊ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ፣ የኮምፒዩተር ጥገና፣ ሳይበር ሴክዩሪቲ፣ ኔትወርኪንግና በመሳሰሉት ሥልጠና የሚሰጥበት የሲስኮ 

ፕሮግራም ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

 

ከብሄራዊ ቤተመዛግብትና ቤተመጻሕፍት ኤጀንሲና ከጅማ ከተማ ጋር በመተባበር “ማንበብ ሙሉ ሰዉ ያደርጋል” በሚል መሪ ቃል   በጅማ 

ከተማ የንባብ ሳምንት፣ ፓናል ውይይት፣ የመጽሃፍት ዓውደርዕይ፣ ሽያጭና የኪነ- ጥበብ ምሽት ተካሂዷል፡፡  

 

የትሮፒካል ተላላፊ በሽታዎች ምርምር ማዕከል በዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ ተላላፊዎች በሽታ ኔትወርክ ዋና አባል ሆኖ ተመርጧል  

 

https://www.facebook.com/JimmaUniv/photos/pcb.2072533886372847/2072532923039610/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfCk41LDZC6PsLS3PFThyZBA_DgJ_AS7CcM6yUgBCP40ytaHiLri4xYIzq0GOkArpP80dAVf9d7MNC&__xts__%5B0%5D=68.ARDYi6wZnV_18dJGsZLzAjUoaCJaGnQmL3PBgbmMCtYixZhB6TXb-ekFCzAQUAVNLP8CoyQ9LpcFqbOtS8l773oCMWQfd3xrWwWNvf6_zE4I6Pz8XBL3H4Ggxhnc1hEdSD2vVmiXZMGNPF5oSwB_qzGLfUnWL37KTLpUgTFpwqYS_iYAnjkukuk_XcDDabz-kHG4xyTaihz8es450yYe-JxXTofCiDlveAbEk3u2OP0-WCFTQ0MbYLSnQl2e9Xpe5kMJi2gYHUP7bN3wGeUNIEGK8usCF6pRebggHONwpRf00zGffhqfqmVSklRpdpNJf2JRi2Y3l5-oYalrV4lV_dRm1mSA
https://www.facebook.com/JimmaUniv/photos/pcb.2072533886372847/2072532923039610/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfCk41LDZC6PsLS3PFThyZBA_DgJ_AS7CcM6yUgBCP40ytaHiLri4xYIzq0GOkArpP80dAVf9d7MNC&__xts__%5B0%5D=68.ARDYi6wZnV_18dJGsZLzAjUoaCJaGnQmL3PBgbmMCtYixZhB6TXb-ekFCzAQUAVNLP8CoyQ9LpcFqbOtS8l773oCMWQfd3xrWwWNvf6_zE4I6Pz8XBL3H4Ggxhnc1hEdSD2vVmiXZMGNPF5oSwB_qzGLfUnWL37KTLpUgTFpwqYS_iYAnjkukuk_XcDDabz-kHG4xyTaihz8es450yYe-JxXTofCiDlveAbEk3u2OP0-WCFTQ0MbYLSnQl2e9Xpe5kMJi2gYHUP7bN3wGeUNIEGK8usCF6pRebggHONwpRf00zGffhqfqmVSklRpdpNJf2JRi2Y3l5-oYalrV4lV_dRm1mSA
https://www.facebook.com/JimmaUniv/photos/pcb.2072533886372847/2072532903039612/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBpOKDug3pMGBlzCC7sLeMYPmEBkwua8ANEaq-RmBQYy2xdSFs48NA2CjTw8HstOjzBVmFFiOjKOgpt&__xts__%5B0%5D=68.ARDYi6wZnV_18dJGsZLzAjUoaCJaGnQmL3PBgbmMCtYixZhB6TXb-ekFCzAQUAVNLP8CoyQ9LpcFqbOtS8l773oCMWQfd3xrWwWNvf6_zE4I6Pz8XBL3H4Ggxhnc1hEdSD2vVmiXZMGNPF5oSwB_qzGLfUnWL37KTLpUgTFpwqYS_iYAnjkukuk_XcDDabz-kHG4xyTaihz8es450yYe-JxXTofCiDlveAbEk3u2OP0-WCFTQ0MbYLSnQl2e9Xpe5kMJi2gYHUP7bN3wGeUNIEGK8usCF6pRebggHONwpRf00zGffhqfqmVSklRpdpNJf2JRi2Y3l5-oYalrV4lV_dRm1mSA
https://www.facebook.com/JimmaUniv/photos/pcb.2072533886372847/2072532903039612/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBpOKDug3pMGBlzCC7sLeMYPmEBkwua8ANEaq-RmBQYy2xdSFs48NA2CjTw8HstOjzBVmFFiOjKOgpt&__xts__%5B0%5D=68.ARDYi6wZnV_18dJGsZLzAjUoaCJaGnQmL3PBgbmMCtYixZhB6TXb-ekFCzAQUAVNLP8CoyQ9LpcFqbOtS8l773oCMWQfd3xrWwWNvf6_zE4I6Pz8XBL3H4Ggxhnc1hEdSD2vVmiXZMGNPF5oSwB_qzGLfUnWL37KTLpUgTFpwqYS_iYAnjkukuk_XcDDabz-kHG4xyTaihz8es450yYe-JxXTofCiDlveAbEk3u2OP0-WCFTQ0MbYLSnQl2e9Xpe5kMJi2gYHUP7bN3wGeUNIEGK8usCF6pRebggHONwpRf00zGffhqfqmVSklRpdpNJf2JRi2Y3l5-oYalrV4lV_dRm1mSA
https://www.facebook.com/JimmaUniv/photos/pcb.2072533886372847/2072533246372911/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA0NbKUiuCsstjwf_o97_zn9veZ7Jps_EHeu757FIG-iIqwXpwzt3OFp7fMeeGynmvqeuLwh9ETnkPM&__xts__%5b0%5d=68.ARDEt7Q_R2Xp4mjhzAYmnQY2WY0BfyvowsKZpa3ljiCM4aoweUCB2qzUfgH3G4JIOy2viK0DUY6jKcWQmg7j9EfFud88E67SV_KYMwRDE5J0ilo6PvylPqwTZbusPBXFtYWYplq9o2ahmpZCSWH53LmTvIs7wMHDIX4nLUKeTaTckn0tRu1k-rzec_4TfUDTFSQhUprKUv8pZ5JTXUML6VAs0SX9iZEHqDuy-P7x9YSmlv2VarBM3ZY9PFzuNMDU2PTUBovLaSKA2OC9RTxzBj_G1xTLNmfMBOTdSn1Tykfh1_T0j3MTNZD1Aa0geWjWs9MNzFoJPtmmlT0VCGSGSTyyPr9a
https://www.facebook.com/JimmaUniv/photos/pcb.2072533886372847/2072532923039610/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCfCk41LDZC6PsLS3PFThyZBA_DgJ_AS7CcM6yUgBCP40ytaHiLri4xYIzq0GOkArpP80dAVf9d7MNC&__xts__%5b0%5d=68.ARDYi6wZnV_18dJGsZLzAjUoaCJaGnQmL3PBgbmMCtYixZhB6TXb-ekFCzAQUAVNLP8CoyQ9LpcFqbOtS8l773oCMWQfd3xrWwWNvf6_zE4I6Pz8XBL3H4Ggxhnc1hEdSD2vVmiXZMGNPF5oSwB_qzGLfUnWL37KTLpUgTFpwqYS_iYAnjkukuk_XcDDabz-kHG4xyTaihz8es450yYe-JxXTofCiDlveAbEk3u2OP0-WCFTQ0MbYLSnQl2e9Xpe5kMJi2gYHUP7bN3wGeUNIEGK8usCF6pRebggHONwpRf00zGffhqfqmVSklRpdpNJf2JRi2Y3l5-oYalrV4lV_dRm1mSA
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ስትራተጂያዊ ዓላማ 9. ዘመናዊ/ New age/ የህክምና ማዕከል መገንባት 

- በሩብ ዓመቱ ኢንተርንሺፕ ለሚጀምሩ 300 ሜዲካል ኢንተርኖች ስልጠና የተሰጠ ሲሆን ይህም የህክምና ተማሪዎች ተግባራዊ 

ትምህርት እንዲያገኙና የሜዲካል ኢንተርኖቹን ስነምግባር፣ መብትና ኃላፊነቶችን በመለየት ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

- 16 ሞዴል ህክምና ቁሳቁሶችን በመትከል ስራ ለመጀመር ታቅዶ የተፈፀመው 7 ሲሆን ቀሪውን በቀጣይ ሩብ ዓመት ለማስተካከል 

ይሰራል፡፡ በድንገተኛ ህሙማን አገልግሎት ህሙማን በ5 ደቂቃ ውስጥ ህክምና እንዲያገኙ ታቅዶ ይኸው ተግባራዊ ሆኗል  

- ለ20 የኩላሊት ህሙማን ህክምና በመስጠት አፈፃፀማችን 10 ከመቶ የደረሰ ሲሆን የካንሰር ህክምና አግልግሎትና ለሌሎች ጤና 

ተቋማት የሚሰጥ ሪፈራል አገልግሎት ደግሞ በግማሽ ዓመቱ አፈፃፀማችን የበለጠ ስኬታማ በመሆን 109.9 ከመቶ ተፈፅሟል 

ሠንጠረዥ 10. የዩኒቨርሲቲው ሜዲካል ማዕከል ማህበረሰብ አገልግሎት 
ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  የዓመቱ 

ዕቅድ 
ሶስተኛ ሩብ ዓመት   የዘጠኝ ወር  አፈፃፀም 

በመቶኛ  ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም 

Model Medical Equipment  ቁጥር         16   4    5    15     7  46.67 

በተቀናጁ ክሊኒኮች የተጠቃሚዎች ብዛት  ቁጥር   10,651   3,195   2,769  7,988  6,950  87.01 

በስነአዕምሮ ማገገሚያ ማዕከል ተጠቃሚዎች ቁጥር   8,000    2,000   2,538    6,000    8,795  146.58 

Outpatient waiting time  ደቂቃ      5  -      -     5     5  100.00 

Emergency room admissions  ቁጥር   20,000  5,000    3,812    15,000  10,823  72.15 

Prosthesi, Orthosis, Walking Aids አገልግሎት ተጠቃሚ  ቁጥር     1,351      338     152    1,013    381  37.61 

CASH Audit tool standards  ቁጥር       1  -    -              -              -              -    

የኩላሊት እጥበት ህክምና ታካሚ ቁጥር  ቁጥር 20    5    11  15   21  140.00 

የካንሰር ህክምና ታካሚ ቁጥር  ቁጥር   150       40      38        110     120  109.09 

Patients who received major surgery  ቁጥር 8,000  2,000  1,354  6,000  4,789  79.82 

ለሌሎች ጤና ተቋማት የሚሰጥ ሪፈራል አገልግሎት ቁጥር 1,674      

WHO's Safety Checklist for Surgical patient per 

chart  

ቁጥር 400  100  36  300  108  36.00 

Instrumental/ assisted vaginal deliveries ቁጥር 1,200      

Patient charts reviewed  ቁጥር 400  100  100  300  300  100.00 

Women who gave birth on arrival  ቁጥር 6,000  1,500  1,397  4,500  3,505  77.89 

Caesarean sections  ቁጥር 1,200  300  292  900  851  94.56 

Instrumental/ assisted vaginal deliveries  ቁጥር 1,200  300  21  900  75  8.33 

Live births attended in hospital  ቁጥር 5,900  1,475  1,075  4,425  3,100  70.06 

Stillbirths attended in the hospital  ቁጥር 100  25  32  75  115  153.33 

Clients who received 100% of prescribed drugs  ቁጥር 168,000  42,000  39,058  126,000  118,387  93.96 

Clients who received prescriptions  ቁጥር 168,000  42,000  39,058  126,000  118,387  93.96 

Major surgeries performed on public patients  ቁጥር 6,000  1,500  1,354  4,500  4,789  106.42 

Major surgeries performed on private wing patients  ቁጥር 800  200  156  600  453  75.50 

ለህክምና አገልግሎት የወጡ የካርድ ብዛት  ቁጥር 330,000  82,500  65,409  247,500  177,344  71.65 

ራዲዮሎጂ  ቁጥር 100,100  25,025  5,945  75,075  13,289  17.70 

 

 በሆስፒታል የተገለገሉ ደንበኞች ድምር   

Model Medical Equipment ቁጥር 34 9 4 19 6 31.6 

Surgical patient charts where WHO Surgical 

Safety Checklist  
ቁጥር 400 100 36 200 72 36 

Non-Functional Model Medical Equipment ቁጥር 15 4             -    9 4 44.4 

Patients discharged alive ቁጥር 17,878 4,494 3,618 8,855 6,996 79 

Deaths among admitted inpatients ቁጥር 844 220 191 425 396 93.2 

Caesarean sections ቁጥር 1,200 300 295 600 559 93.2 

Outpatient waiting time ደቂቃ 5              -                -    5 5 100 

Patient charts reviewed ቁጥር 400 100 100 200 200 100 

አውቶሜት የተደረገ ዲጂታል ስርዓት ዓይነት ቁጥር 16 5 9 10 15 150 
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ስትራተጂያዊ ዓላማ 10. የአካባቢ ጥበቃ ዘለቄታን ማሳደግ 

የአየር ንብረት ለውጥን ለመላመድና ለማገገም የሚረዱ ቴክኖሎጂዎች ላይ ለመስራት የተቃደ ቢሆንም አልተተገበረም፡፡ 

ሠንጠረዥ 11.የአካባቢ ጥበቃ ዘለቄታ የተሰራ ስራ  

ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  
የዓመቱ  

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት 

አፈፃፀም 

 የዘጠኝ ወር  አፈፃፀም 

በመቶኛ  

  አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም ክንውን 

የአየር ንብረት ለውጥ ለመላመድ/ለማገገም የዋለ ቴክኖሎጂ ቁጥር 3 0 0 0 0 0 

ኢኮቱሪዝም አገልግሎት ተጠቃሚ ቁጥር ቁጥር 30 30 30 0 0 0 

ያገገሙና መልሰው ጥቅም ላይ የዋሉ habitat ሄክታር 2 0 0 0 0 0 

ለዘለቄታዊ አካባቢ ጥበቃ የተገኘ ገንዘብ ብር 40000 20000 0 20000 0 0 

መሬት አንዳይንሻረሸር የተሰራ እርከን ሄክታር 1 6 6 0 0 0 

አፈር መከላትን ለመታደግ በዕፅዋት የተሸፈነ መሬት ሄክታር 37 6 6 18 18 100.00 

የተወገዱ ጊዜ ያለፈባቸውን ኬሚካሎች መጠን ኪ.ግ. 80 12 12 0 0 0 

 

ስትራተጂያዊ ዓላማ 11. መልካም አስተዳደርን ማሻሻልና ማስፈን 

- ተማሪዎች አገልግሎት አሰጣጥ ጋር የተያያዙ የተማሪዎች የክሊኒክና የመድኃኒት አገልግሎት በተሻለ ሁኔታ ተደራጅተው አገልግሎት 

እንዲሰጡ ተደርጓል፡፡ የመጠጥና የመታጠቢያ ውሃ ችግር፣ የመጸዳጃ ቤት እጥረትና አያያዝ የፅዳትና ጥራት ችግርና የተባይ ችግር 

እንዲቀረፍ ሰፊ ሥራ ተሠርቷል፡፡ በዩኒቨርስቲው በጀት የሚካሄዱ ምርምሮች ችግር ፈችነታቸውና በቴማቲክ ኤሪያ የተመሠረቱ 

መሆናቸውን ከማረጋገጥ ባለፈ፣ ኘሮፖዛሎቹን የመለየትና የበጀት አፈቃቀዱ በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲካሄድ ለማድረግ አስፈላጊው 

ድጋፍና ክትትል ተደርጓል፣ የተከናወኑ የምርምር ውጤቶችን በታዋቂ ጆርናሎች እንዲታተሙና ለባለድርሻ አካላት እንዲደርሱ ተደርጓል፡ 

በድንገተኛ ህክምና መድሃኒት አገልግሎት ያገኙ ተማሪዎች፣ የኮምፒውተር ጥገናና የቧንቧ ጥገና ስራዎች ከኝቅድ በላይ የተፈፀሙ 

ስራዎች ሲሆኑ ሌሎች ስራዎች ግን ከዕቅድ በታች ተፈፅመዋል፡፡  

 

ሠንጠረዥ 12. የመልካም አስተዳደር ስራዎች  

ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  
የዓመቱ  

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት  የዘጠኝ ወር አፈፃፀም 

በመቶኛ   
አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም ክንውን 

ተንቀሳቃሽ ሽንት ቤቶች ስራ  ቁጥር 1 
 

- - - #DIV/0! 

የተዘጋጀ የውስጥ አሰራር መመሪያ  ቁጥር 1 - - 1 - 0.00 

ሽቦ አጥር የታጠሩ የሴቶች መኝታ ህንፃዎች  ሜትር 4,325 430 65 3,905 280 7.17 

የድንገተኛ እርግዝና መከላከያ የወሰዱ ተማሪዎች  ቁጥር 1,128 333 38 897 78 8.70 

የኤች.አይ.ቪ ኤድስ ምርመራ የተደረገላቸው ተማሪዎች  ቁጥር 1,097 280 63 930 128 13.76 

 የቦዲ እድሳት የተደረገላቸው ተሸከርካሪዎች ቁጥር   ቁጥር 10 4 - 9 2 22.22 

Team training  ቁጥር 2,224 153 72 2,028 738 36.39 

የተሳታፊ ተማሪዎች ቁጥር  ቁጥር 2,189 680 330 1,639 760 46.37 

ለደህንነት አስጊ በሆኑ ቦታዎች የተተከለ ሴኩሪቲ ካሜራ ብዛት  ቁጥር 163 36 60 132 73 55.30 

በፀሐይ ኃይል የሚሰራ የመንገድ ዳር መብራት ፖሎች  ቁጥር 140 50 30 100 60 60.00 

ስራ ላይ የዋለ ግሪስ  ኪሎግራም 556 139 91 417 255 61.15 

የተሳታፊ መምህራን ቁጥር  ቁጥር 288 92 42 206 126 61.17 

የመርፌና የቁስል ህክምና የተደረገላቸው ተማሪዎች  ቁጥር 2,503 521 422 1,853 1,175 63.41 

የፓርቲሸን ስራዎች  ካሬሜትር 1,010 228 180 708 457 64.55 

የክሊራንስ አገልግሎት  ቁጥር 24 6 3 17 11 64.71 

በአመራር እርከን የሚገኙ ሴት ዲኖች  ቁጥር 4 1 - 3 2 66.67 

በአመራር እርከን የሚገኙ ሴት ቡድን መሪዎች  ቁጥር 23 5 4 20 14 70.00 

ስራ ላይ የዋለ የካምቢዮ ዘይት  ሊትር 300 75 65 225 164 72.89 

ኮርኒስና ጣራ ስራዎች  ሜትር 10,619 2,182 2,133 8,506 6,422 75.50 

ተቋሙ የሚሳተፍባቸው ውድድሮች ቁጥር 18 17 14 17 14 82.35 

የተጠገነ ማባዣ ማሽን  ቁጥር 88 19 17 63 53 84.13 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | የተገልጋይ ዕይታ   Customers’ Perspective 22 
 

ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  
የዓመቱ  

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት  የዘጠኝ ወር አፈፃፀም 

በመቶኛ   
አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም ክንውን 

የተከናወኑ የህጋዊነት/ፋይናንሺያል ኦዲት  ቁጥር 48 12 12 33 28 84.85 

ስራ ላይ የዋለ ቱቲ  ሊትር 7,226 1,806 1,970 5,419 4,706 86.84 

በአመራር እርከን የሚገኙ ሴት ዳይሬክተሮች  ቁጥር 10 2 2 8 7 87.50 

ጄኔሬተር ጥገናና ሰርቪስ  ቁጥር 14 4 4 10 9 90.00 

ከግብዓት አቅራቢዎች ጋር የተደረገ ምክክር  ቁጥር 192 49 48 144 132 91.67 

የጣሪያ ፍሳሽ ጥገና የተደረገላቸው የመኝታ ህንፃዎች  ካሬሜትር 10,393 2,079 2,101 7,294 6,787 93.05 

የላቢያጆ አገልግሎት ያገኙ ተሸከርካሪዎች  ቁጥር 1,414 354 418 1,061 1,003 94.53 

ለሹሬሮች፣ ተሽከርካሪ፣ ረዳቶችና ሶስተኛ ወገን የተገዛ 

ኢንሹራንስ ብዛት  

ቁጥር 295 26 4 295 283 95.93 

የተሰራጨ የወንድ ኮንደም  ቁጥር 79,740 22,872 14,750 60,205 57,928 96.22 

የቧንቧ መስመር ጥገናና ዝርጋታ  ሜትር 10,580 2,720 2,554 8,050 7,783 96.68 

የመብራት ዝርጋታና ዕድሳት  ሜትር 5,250 700 700 3,550 3,540 99.72 

ለሚቀርቡ ዘገባዎችና ጥያቄዎች የተሰጠ ግብረመልስ  ቁጥር 44 12 11 34 34 100.00 

በአመራር እርከን የሚገኙ ሴት ምክትል ፕሬዝዳንቶች  ቁጥር 2 - 1 2 2 100.00 

ለቢሮዎች የተሰጠ ምክር የኦዲት አገልግሎት ብዛት  ቁጥር 25 6 6 19 19 100.00 

የተሰሩ መለስተኛ ፓርኮች ብዛት  ካሬሜትር 1,500 1,000 1,000 1,250 1,250 100.00 

ከተቋሙ ውጭ ያሉ ተገልጋዮች ቁጥር  ቁጥር 150 50 50 50 50 100.00 

ጥገናና ዕድሳት የተደረገላቸው የመፀዳጃና መታጠቢያ ክፍሎች  ቁጥር 831 222 215 652 665 101.99 

የተጠገነ ኮምፒውተር /ላፕቶፕና ዴስክቶፕ  ቁጥር 841 130 168 704 756 107.39 

አጥር ስራ/ጥገና  ሜትር 4,400 940 882 3,167 3,470 109.57 

የመድሐኒት አገልግሎት ያገኙ ተማሪዎች  ቁጥር 31,903 8,171 13,442 23,778 26,461 111.28 

 ገቢ መጠን   ብር 56,384 13,096 27,243 41,788 47,346 113.30 

የተከናወኑ የሂሳብ ኦዲት ምርመራና ንብረት ነክ ጉዳዮች  ቁጥር 29 6 8 16 19 118.75 

የተጠገነ ፎቶኮፒ  ቁጥር 86 23 22 67 82 122.39 

የተጠገነ ፕሪንተር፣ ፋክስና የቢሮ ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ  ቁጥር 171 23 49 141 178 126.24 

ዝግጁ የተደረጉ የተማሪዎች አገልግሎት መስጫ ማዕከላቶች  ቁጥር 34 - 9 34 50 147.06 

በድንገተኛ ክፍል የህክምና አገልግሎት የተሰጣቸው ተማሪዎች  ቁጥር 4,047 1,034 4,583 3,035 9,254 304.91 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  
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2. የፋይናንስ ዕይታ   Financial Perspective  

ስትራተጂያዊ ዓላማ 12. የገቢ ማመንጫ ዘርፎችንና የፋይናንስ አስተደዳርን ማጎልበት 

- በጅማ ዩኒቨርሲርቲ የሴኔት ውሳኔ መሰረት የ  ዓም የጤና ኢንስቲትዩት የመማር ማስተማር ፕሮግራም በጀት ላይ 

የተመረጡ አርዕስቶችን ለሶስቱ ፋካልቲዎች ለማከፋፈል ቅደመ-ዝግጅቶች ሲጠናቀቁ እንደነበር ይታወሳል፡፡ ለዚሁ ተግባራዊነት 

ከሚመለከታቸው ኃላፊዎችና ከኢንስቲትዩቱ ሂሳብ ክፍል ጋር በጋራ በመወያየት ለየፋካልቲው የሚመደበው በጀት 

የሚከፋፈልበት ቀመርና ለየፋካልቲው ሊደርስ የሚችለውን ረቂቅ የበጀት መጠን መረጃ ተለዋውጠን እንደነበር ይታወሳል፡፡ 

- በጅማ ዩኒቨርሲርቲ የሴኔት ውሳኔ መሰረት የ  ዓም የጤና ኢንስቲትዩት የመማር ማስተማር ፕሮግራም በጀት ላይ 

የተመረጡ አርዕስቶችን ለሶስቱ ፋካልቲዎች ለማከፋፈል ቅደመ-ዝግጅቶች ሲጠናቀቁ እንደነበር ይታወሳል፡፡ ለዚሁ ተግባራዊነት 

ከሚመለከታቸው ኃላፊዎችና ከኢንስቲትዩቱ ሂሳብ ክፍል ጋር በጋራ በመወያየት ለየፋካልቲው የሚመደበው በጀት 

የሚከፋፈልበት ቀመርና ከተዘጋጀ በኋላ በቀረቡ መረጃዎች መሠረት የበጀት ክፍፍል ተደርጓል  

- አራት የገቢ ምንጮች ለማዘጋጀት ታቅዶ ተፈፃሚ ሆነዋል፤  

- የአይሲቲ ኢንተፕራይዝ ለማቋቋም የተደረገው ጥረት 20 ከመቶ የተጠናቀቀ ሲሆን ሲስኮ አካዳሚን እንደገና አጠናከሮ 

ለማቋቋም ታቅዶ ስራው ስላልተጀመረ በቀሪው ግማሽ ዓመት ይጠናቀቃል 

  ሠንጠረዥ 13 የገቢ ማመንጫ ስራዎች 

ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  
የዓመቱ 

ዕቅድ 
ሶስተኛ ሩብ ዓመት የዘጠኝ ወር አፈፃፀም 

በመቶኛ አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም ክንውን 
የስፖርት ማዘውተሪያና ጂምናዚየም ገቢ  በሺህ ብር  100,000 - 200,000 - - 

ሪፖርት የተላከላቸው ድርጅቶች  ቁጥር  14 8 37 16 43.24 

የተዘጋጀ የፋይናንሻል ጨረታ ግምገማ  ቁጥር  5 5 10 5 50.00 

ከግብርናና የግብርና ተወፅኦ ሽያጭ የተገኘ ገቢ  ብር  4,223,608 1,476,861 10,037,154 5,956,149 59.34 

ስራ ላይ ያሉ ፕሮጄክት  ቁጥር  1 4 11 7 63.64 

ከቁሳቁስና ቢሮ ዕቃዎች ኢንተርፕራይዝ የተገኘ ገቢ  በሺህ ብር  2,000,000 1,505,163 6,000,000 3,913,630 65.23 

የስብሰባ አዳራሽና ክፍሎች ክራይ ገቢ  ብር  1,487,500 893,955 4,457,503 3,347,650 75.10 

 በኮሙኒቲ ሬዲዮ የተሸጠ የአየር ሰዓት በብር    ብር   103,000 45,000 220,000 192,000 87.27 

በሂሳብ በጀት ቁጥጥር የተስተናገደ ደንበኛ ብዛት  ቁጥር  11,444 18,855 33,032 31,205 94.47 

 ከተከታታይና ርቀት ትምህርት የተገኘ ገቢ    በሺህ ብር   5,778,946 12,872,825 28,017,808 28,052,920 100.13 

ከካፊቴሪያና መዝናኛ አገልገሎት የተገኘ  በሺህ ብር  125,015 208,030 375,025 408,256 108.86 

 ከጅሬን ኤክስፕረስ የኮሙኒቲ ኢንተርሲቲ 

አውቶብሶች የተገኘ ገቢ   

 ብር   1,056,525 1,154,926 3,169,575 4,028,069 127.09 

 ከፋርማሲና መድሃኒት ሽያጭ የተገኘ ገቢ    ብር   5,210,157 8,718,152 14,230,469 20,646,821 145.09 
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3. መማማርና ዕድገት ዕይታ Learning and Growth Perspective  

ስትራተጂያዊ ዓላማ 13. ዓለማቀፍ ደረጃ የሚያሟሉ መምህራንና ተማሪዎችን መሳብና ስራ ላይ ማቆየት 

 

ጅማ ዩኒቨርሲቲ እና (GKEN) አለም አቀፍ አውደ ጥናት  

- GKEN EDMA የሶሰተኛ ዲግሪ ኢንፎርሜሽን ሳይንስ ተማሪዎች ፕሮፖሳል አቅርበዋል፡፡  

- ከዘወትር ተባባሪያችን አይ ካፒታል ኢንስቲትዩትና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመሆነ 3ኛውን የምስራቅ አፍሪካ የፋይናንስ ሰሚት 

Financing the Future of East Africa በሚል ርዕስ በተባበሩት መንግስታት የኢኮኖሚክ ኮሚሽን አራዳሽ ተካሂዷል 

- የጅማ ዩኒቨርሲቲ ባልደረባ የሆኑት ዶ/ር ሰብለወርቅ መኮንን የመጀመሪያውን የ2018 OWSD Early Career Women Scientists 

(ECWS) Fellowship Award አሸንፈዋል  

 

  ሠንጠረዥ 14. ዓለማቀፋዊነትን ለማስረፅ የተሰሩ ስራዎች  

ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ  
የዓመቱ  

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት 

አፈፃፀም 

 የዘጠኝ ወር  አፈፃፀም 

በመቶኛ  

  አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም ክንውን 

በዓለማቀፍ ትምህርት ማስተማር ላይ የተሳተፉ ምሁራን ቁጥር 30 8 7 14 13 92.86 

የዓለማቀፍ ተማሪዎች ትምህርት የመጨረስ ምጣኔ ቁጥር 86 0 0 1 1 100.00 

ለዓለማቀፋዊ ትምህርት ፕሮግራሞች የተገኘ ገንዘብ ቁጥር 500002 0 0 0 0 0 

ለዓለማቀፍ ፕሮግራም የተቀረፀ አካዳሚክ ፖሊሲ ቁጥር 2 0 0 1 1 100.00 

በዓለማቀፍ የትምህርት ፕሮግራሞች ግምገማ የተሳተፉ ቁጥር 15 2 2 3 3 100.00 

 

 

ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ 
የዓመቱ 

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት የዘጠኝ ወር አፈፃፀም  

በመቶኛ  

  አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ 

በዓለማቀፍ ትምህርት ፕሮግራሞች ማስተማር 

ላይ የተሳተፉ ምሁራን ቁጥር  

ቁጥር 30 9.00 7 23 20.00 86.96 

የዓለማቀፍ ተማሪዎች ትምህርት የመጨረስ 

ምጣኔ  

ቁጥር 86 2.00 - 3 1.00 33.33 

ለዓለማቀፋዊ ትምህርት ፕሮግራሞች የተገኘ/ 

የተመደበ ገንዘብ  

ቁጥር 500,002 250,002 - 250,002 - 0 

ለዓለማቀፍ ፕሮግራም የተቀረፀ አካዳሚክ ፖሊሲ  ቁጥር 1 - - 1 1 100 

በዓለማቀፍ የትምህርት ፕሮግራሞች ግምገማ 

የተሳተፉ ዕውቅ ምሁራን  

ቁጥር 17 6 - 11 5 45.45 

 

ስትራተጂያዊ ዓላማ 14. የሰው ኃብት ልማትና ተቋማዊ አመራርን ማሻሻል 

ቀልጣፋና ውጤታማ አስተዳደራዊ ስርዓት ዕውን በማድረግና ፈጣንና ወቅታዊ ምላሽ በመስጠት የአካዳሚክ፣ ምርምሩን፣ ማህበረሰብ 

አገልግሎትና የዓለማቀፋዊነት ግቦችን ማሳካት ይቻላለ፡፡ በተጨማሪም የንድግ ማዕከላትን በመክፈት፣ የማማከር ስራዎችን በመስራት፣ 

የአዕምሮ ኃብቶችን በማፍለቅና በመሸጥ እንዲሁም ከልማት አጋሮች ጋር በጋራ በመስራት ዩኒቨርሲቲው የራሱን አማራጭ የገቢ ምንጮች 

ለማጎልበት ተግቶ እየሰራ ነው፡፡ እነዚህን ግቦች ለማሳካት የሚከተሉት ስራዎች ተከናውነዋል፡፡   

- በአዲሱ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የኃላፊዎች ምድባ መመሪያ መሰረት የጅማ የኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ምርጫ ውድድር ተደርጎ 

የዕጩ ወዳዳሪዎች ደረጃ የተለየ ሲሆን የቦርዱ ውሳኔ ከታከለበት በኃላ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ውጤት እየተጠበቀ 

ነው፡፡    
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ሠንጠረዥ 15. የሰው ኃብት ልማትና ተቋማዊ አመራርን ማሻሻል 

ቁልፍ የአፈፃፀም ማሳያዎች መለኪያ 
የዓመቱ 

ዕቅድ 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት የዘጠኝ ወር አፈፃፀም  

በመቶኛ  

  
አፈፃፀም ዕቅድ አፈፃፀም ዕቅድ 

በነጥብ ስራ ምዘናና ምደባ የተተገበረ የሰራተኞች ድልደላ  ቁጥር 1 - - 1 - 0.00 

በተቋሙ Google play መተግበሪያ የተጠቀሙ ደንበኞች  ቁጥር 1 0 0 0 0 0 

በሀገር ውስጥ የተዘገበ የቴሌቪዥን አየር ሰዓት ሽፋን  ሰዓት 43 3 - 28 1 3.57 

ደረጃ ዕድገት ያገኙ ሰራተኞች ብዛት  ቁጥር 2574 523 100 2056 305 14.83 

የላቀ ውጤት ላመጡ ሰራተኞች የተሰጠ ዕውቅና  ቁጥር 282 24 7 108 20 18.52 

ከአገር ውጭ የልምድ ልውውጥ ያደረጉ ሰራተኞች  ቁጥር 40 15 1 30 6 20.00 

የተቀጠሩ አስተዳደር ሠራተኞች ብዛት  ቁጥር 925 272 20 749 310 41.39 

በዲጂታል ቅጥር ማስታወቂያ ተጠቃሚ ቁጥር  ቁጥር 119 30 - 109 49 44.95 

በተቋሙ የአመራር ማሰልጠኛ ማዕከል የሰለጠኑ  ቁጥር 173 72 83 158 90 56.96 

አዲስ ለተቀጠሩ ሠራተኞች ኦሬንቴሽን  ቁጥር 974 294 152 738 423 57.32 

ከደንበኞች የቀረቡ ቅሬታዎች እና ጥቆማዎች ብዛት  ቁጥር 990 254 138 779 472 60.59 

በGoogle + መተግበሪያ የተሰራጨ መረጃዎች ርዕስ  ቁጥር 192 48 42 144 99 68.75 

በትዊተር ገፅ twit መረጃዎች ብዛት  ቁጥር 720 180 164 540 378 70.00 

ለቅሬታዎች የተሰጡ ምላሾች ብዛት  ቁጥር 1067 268 241 837 610 72.88 

አጫጭር ስልጠና የወሰዱ ሠራተኞችና ተማሪዎች ብዛት  ቁጥር 3710 1310 1370 2834 2197 77.52 

የተከናወኑ ፎረሞች ብዛት  ቁጥር 29 7 7 21 17 80.95 

ኮሙኒቲ ሬዲዮ የኦሮምኛ ቋንቋ ዜና አየር ሰዓት  ሰዓት 312 77 65 233 192 82.40 

የሰው ኃብት ልማት ክህሎት ዳሰሳ skill inventory  ቁጥር 15 7 6 12 10 83.33 

የፖሊሲ ክርክር ተሳታፊ ብዛት  ቁጥር 2670 30 - 1586 1327 83.67 

የትምህርት ዕድል ያገኙ ሠራተኞች ብዛት  ቁጥር 325 16 12 320 270 84.38 

በባህላዊ ተለያይነትና መቻቻል ስልጠናዎች የተሳተፉ  ቁጥር 6554 3251 5367 6503 5494 84.48 

በፍቃዳቸዉ የለቀቁ ሠራተኞች ብዛት  ቁጥር 176 46 31 139 138 99.28 

ወደስራ የገቡ Management Info. System ሶፍትዌሮች  ቁጥር 21 6 3 18 18 100.00 

በስራ ላይ የዋሉ ብዙሃን መገናኛ ዘዴዎች  ቁጥር 6 1 1 5 5 100.00 

ኮሙኒቲ ሬዲዮ የአማርኛ ቋንቋ ዜና አየር ሰዓት  ቁጥር 260 65 65 195 197 101.03 

ከተቋሙ አመራር ማሰልጠኛ ማዕከል ውጭ ስልጠና ያገኙ  ቁጥር 44 7 8 12 13 108.33 

በዝውውር የመጡ ሰራተኞች ብዛት  ቁጥር 82 16 21 67 73 108.96 

ስለተቋሙ በሀገር ውስጥ የተዘገበ የሬዲዮ አየር ሰዓት ሰዓት 72 5 13 56 64 114.29 

በጡረታ የተለዩ ሠራተኞች ብዛት  ቁጥር 36 11 7 24 28 116.67 

በስራ ላይ ስልጠና የወሰዱ ሠራተኞች ብዛት  ቁጥር 1610 456 410 1294 1643 126.97 

በተቋሙ ፌስቡክ ገፅ የተላለፈ መልዕክት ብዛት  ቁጥር 1550 390 573 1160 1710 147.41 

የተቋሙ ዌብ ሳይት ጎብኚ ብዛት  ቁጥር 1002596 250609 288039 751917 1239071 164.79 

የኮሙኒቲ ሬዲዮ የሚደመጥባቸው ወረዳዎች ቁጥር 39  - 39 78 200.00 

የኮሙኒቲ ሬዲዮ በከፊል የሚደመጥባቸው ወረዳዎች  ቁጥር 11 - - 11 22 200.00 
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ክፍል አራት፡ አጠቃላይ አሃዛዊ መረጃ 

ሠንጠረዥ 16. የተማሪዎች ቁጥር በባንድ- በፕሮግራም 

ባንድ ፕሮግራም  
መደበኛ ኤክስቴንሽን የክረምት የርቀት ድምር 

ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ 

ባንድ 1. ኢንጂነሪንግና  

ቴክኖሎጂ  

ቅድመ ምረቃ  5305 2207 7512 353 144 497             5658 2351 8009 

ሁለተኛ ዲግሪ   710 147 857            710 147 857 

ፒኤችዲ 69 1 70            69 1 70 

  ድምር 6084 2355 8439 353 144 497 0 0 0 0 0 0 6437 2499 8936 

ባንድ 2. ተፈጥሮና 

 ቀመር ሳይንስ 

ቅድመ ምረቃ  765 591 1356    1721 497 2218       2486 1088 3574 

ሁለተኛ ዲግሪ   206 46 252    392 33 425       598 79 677 

ፒኤችዲ 11 1 12               11 1 12 

  ድምር 982 638 1620 0 0 0 2113 530 2643 0 0 0 3095 1168 4263 

ባንድ 3.  ሕክምናና  

ጤና ሳይንስ  

  

  

  

ቅድመ ምረቃ  1897 1109 3006 151 173 324         0 0 2048 1282 3330 

ሁለተኛ ዲግሪ   561 101 662 25 50 75 79 9 88       665 160 825 

ፒኤችዲ 144 22 166            144 22 166 

ስፔሻሊቲ 232 33 265            232 33 265 

ሰብስፔሻሊቲ                     

ድምር  2834 1265 4099 176 223 399 79 9 88 0 0 0 3089 1497 4586 

ባንድ 4. ግብርና  

ቅድመ ምረቃ  954 683 1637    804 185 989 11 2 13 1769 870 2639 

ሁለተኛ ዲግሪ   411 45 456    62 2 64       473 47 520 

ፒኤችዲ 82 9 91        0       82 9 91 

  1447 737 2184    866 187 1053 11 2 13 2324 926 3250 

ባንድ 5. ቢዝነስና  

ኢኮኖሚክስ  

  

ቅድመ ምረቃ  1047 609 1656 1097 739 1836       287 166 453 2431 1514 3945 

ሁለተኛ ዲግሪ   246 49 295 300 113 413 45 7 52       591 169 760 

ፒኤችዲ 19 1 20            19 1 20 

ድምር  1312 659 1971 1397 852 2249 45 7 52 287 166 453 3041 1684 4725 

ባንድ 6. ህግ ህብረተሰብ  

ሳይንስና ሂውማኒቲስ 

ቅድመ ምረቃ  1286 1363 2649 159 109 268 3081 1785 4866 20 11 31 4546 3268 7814 

ሁለተኛ ዲግሪ   503 77 580       1222 176 1398       1725 253 1978 

ፒኤችዲ 59 3 62           0       59 3 62 

PGDT 1176 553 1729       7315 3234 10549       8491 3787 12278 

ድምር  3024 1996 5020 159 109 268 11618 5195 16813 20 11 31 14821 7311 22132 

ጠቅላላ ድምር   
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ሠንጠረዥ 17. ጠቅላላ የተማሪዎች ቁጥር ማጠቃለያ 

ፕሮግራም 
መደበኛ ኤክስቴንሽን የክረምት የርቀት ድምር 

ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ 

ቅድመ ምረቃ  11254 6562 17816 1760 1165 2925 5606 2467 8073 318 179 497 18938 10373 29311 

ሁለተኛ ዲግሪ   2637 465 3102 325 163 488 1800 227 2027 0 0 0 4762 855 5617 

ፒኤችዲ 384 37 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 37 421 

PGDT 1176 553 1729    7315 3234 10549    8491 3787 12278 

ስፔሻሊቲ   265          0 0 265 

ጠቅላላ ድምር 15451 7617 23333 2085 1328 3413 14721 5928 20649 318 179 497 32575 15052 47892 

 

 

ሠንጠረዥ 18. የአጎራባች አገራት፣ የከተሞች ካምፓስና ኢለርኒንግ ተማሪዎች 

የትብብር 

ካምፓሰ  
ፕሮግራም  

2ኛ ዲግሪ 
ድምር 

ቅድመ ምረቃ  ድምር 

ወንድ ሴት ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር 

ABH   MPH 170 129 299       170 129 299 

  MBA 280 179 459       280 179 459 

  Medicine 34 40 74       34 40 74 

  Weekend accounting  136 246 382       136 246 382 

Lucy   13 2 15       13 2 15 

Hargeisa   8 3 11       8 3 11 

አጎራባች አገሮችና ኢለርኒንግ ድምር  571 419 1240 0 0 0 571 419 1240 

የውጭ አገር ተማሪዎች በጅማ ካምፓስ       17 7 24 17 7 24 

 ጠቅላላ ድምር   571 419 1240 17 7 24 588 426 1264 
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ሠንጠረዥ 19. የትምህርት ፕሮግራሞች ዝርዝር  

ኮሌጅ/ ኢንስቲትዩት  ቅድመ ምረቃ  
የድህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ብዛት  

ድምር 
ኤምኤስ፣ ኤምኤ   ፒኤች ዲ ስፔሻሊቲ  ሰብስፔሻሊቲ 

ባንድ 1. ኢንጂነሪንግና ቴክኖሎጂ  11 20 11 - - 42 

ባንድ 2 ተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ 11 20 3 - - 34 

ባንድ 3.  ሕክምናና ጤና ሳይንስ 11 23 7 13 3 57 

ባንድ 4. ግብርና 13 25 9 - - 47 

ባንድ 5. ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ 05 10 3 - - 18 

ባንድ 6A. ህግ ህብረተሰብ ሳይንስና ሂውማኒቲስ 03 04  - - 7 

ባንድ 6B. ህብረተሰብ ሳይንስና ሂውማኒቲስ 

ሙዚቃ ትያትርና አርት 
13 22 2 

- - 
37 

ባንድ 6C. ሌሎች ሶሻል ሳይንሶች ቋንቋ፣ አፋን 

ኦሮሞ፣ ፎክሎር፣ ትምህርት፣ ታሪክ፣ 
03 05  

- - 
8 

ድምር 70 129 35 13 3 250 

 

 

ሠንጠረዥ 19. የተመራቂ ተማሪዎች ቁጥር  

ኮሌጅ ፕሮግራም 
መደበኛ ኤክስቴንሽን የክረምት የርቀት ድምር 

ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ ወ ሴ ድ 

ጤና  

ኢንስቲትዩት 

  
  

ቅድመ ምረቃ  296 121 267 56 54 74     0 123 27 100 475 201 441 

ሁለተኛ ዲግሪ   142 30 107       12 4 10       154 34 117 

ፒኤችዲ 1   1                   1 0 1 

ድምር 439 151 375 56 54 74 12 4 10 123 27 100 630 235 559 

ሶሻል ሳይንስና 

ሂዩማኒቲስ 

  

ቅድመ ምረቃ  382 372 510             292 182 355 674 554 865 

ሁለተኛ ዲግሪ   56 8 39 5 1 4 30 1 19       91 10 62 

ድምር 438 380 549 5 1 4 30 1 19 292 182 355 766 564 927 

ቴክኖሎጂ  

ኢንስቲትዩት 

  

ቅድመ ምረቃ  1641 472 1331 92 29 88             1733 500 1419 

ሁለተኛ ዲግሪ   14   8                   14 0 8 

ፒኤችዲ 3   2                   3 0 2 

ድምር 1658 472 1341 92 29 88 0 0 0 0 0 0 1750 500 1429 

ቢዝነስና  

ኢኮኖሚክስ 

  

ቅድመ ምረቃ  522 165 435             128 35 111 651 200 546 

ሁለተኛ ዲግሪ   47 8 34 19 3 11 32 3 21     0 98 13 66 

ንዑስ ድምር 570 173 469 19 3 11 32 3 21 128 35 111 749 213 612 

ግብርናና  

እንስሳት  

ህክምና 

  

ቅድመ ምረቃ  605 194 583             12 1 8 616 195 591 

ሁለተኛ ዲግሪ   54 3 34       8   5       63 3 39 

ፒኤችዲ 3   1                   3 0 1 

ድምር 662 197 618 0 0 0 8 0 5 12 1 8 682 198 631 

ትምህርትና 

 ስነባህርይ 

ቅድመ ምረቃ  103 23 132             7 1 5 110 24 137 

ሁለተኛ ዲግሪ   46 8 52                   46 8 52 

PGDT 424 54 292       1031 245 797       1455 299 1089 

ድምር 573 85 476 0 0 0 1031 245 797 7 1 5 1611 331 1278 

ተፈጥሮ ሳይንስ 
ቅድመ ምረቃ  177 140 212                   177 140 212 

ሁለተኛ ዲግሪ   54 4 35                   54 4 35 

ንዑስ ድምር 232 144 247 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 144 247 

ህግና ገቨርናንስ 
ቅድመ ምረቃ  157 73 149             7   4 164 73 153 

ሁለተኛ ዲግሪ   29 1 18                   29 1 18 

ድምር 110 110 110 110 110 110 186 110 110 110 110 110 516 440 440 

ጠቅላላ ድምር 4680 1710 4185 281 196 287 1300 363 962 673 356 689 6934 2625 6123 
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ሠንጠረዥ 20. ጠቅላላ ኢትዮጵያዊና የውጭ ዜጋ መምህራን በትምህርት ደረጃ   

ባንድ ዜግነት 

BA, BED, BSc, 
LLB 

M.D/D.V.M/ 
DMD 

MA, MSc, 
MpH, LM 

PhD 

M.D +Sp 
MPH+Sp 
DMD+Sp 
DVM+Sp 

Sub-Speciality Grand Total 

ወ
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ሴ
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ወ
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ወ
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ወ
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ወ
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ወ
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ድ
 

ሴ
ት

 

ድ
ም

ር
 

ወ
ን

ድ
 

ሴ
ት

 

ድ
ም

ር
 

ባንድ 1. 

ኢንጂነሪንግ

ና ቴክኖሎጂ 

ኢትዮጵያዊ  210 62 272     0 156 14 170 9 1 10       375 77 452 

ውጭ ዜጋ                         

ድምር 210 62 272 0 0 0 181 16 197 9 1 10       400 79 479 

ባንድ 2. 

ተፈጥሮ 

ሳይንስ 

ኢትዮጵያዊ  25 11 36     0 111 17 128 21 1 22       157 29 186 

ውጭ ዜጋ                         

ድምር 25 11 36 0 0 0 111 17 128 145 1 146       281 29 186 

ባንድ 3. 

ህክምናና 

ጤና 

ኢትዮጵያዊ  75 29 104 113 20 133 216 36 252 21 1 22 59 9 68 5 1 6 489 96 585 

ውጭ ዜጋ                        

ድምር 75 29 104 113 20 133 216 36 252 21 1 22 59 9 68 5 1 6 489 96 585 

ባንድ 4. 

ግብርናና 

ህይወት 

ሳይንስ  

ኢትዮጵያዊ  17 16 33 2 2 4 109 18 127     0       128 36 164 

ውጭ ዜጋ                         

ድምር 17 16 33 2 2 4 109 18 127          128 36 164 

ባንድ 5. 

ቢዝነስና 

ኢኮኖሚክስ 

ኢትዮጵያዊ  18 19 37    68 6 74 10 0 10       96 25 121 
ውጭ 

ዜጋ  
                      

ድምር 18 19 37    68 6 74 10 0 10       96 25 121 

ባንድ 6. 

ሶሻል 

ሳይንስና 

ሂዩማኒቲስ  

ኢትዮጵያዊ  34 15 49    208 32 240 60 3 63       302 50 352 

ውጭ ዜጋ      0    1   1     0       1 0 1 

ድምር 34 15 49    209 32 241 60 3 63       303 50 353 

ጠቅላላ 

ድምር 

ኢትዮጵያዊ  379 152 531 115 22 137 868 123 991 121 6 127 59 9 68 5 1 6 1547 313 1888 

ውጭ ዜጋ        26 2 28          26 2 28 

ድምር 379 152 531 115 22 137 894 125 1019 121 6 127 59 9 68 5 1 6 1573 315 1916 

 

ሠንጠረዥ 21. ትምህርት ላይ ያሉ ኢትዮጵያዊ መምህራን /ከጠቅላላው መምህራን መካከል 

ኮሌጅ 
MA, MSC, MPH, LM MD+Specilaity  PhD Total 

ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር 

ጤና ኢንስቲትዩት 32 13 45 20 2 22 18 2 20 73 17 90 

ሶሻል ሳይንስና ሂዩማኒቲስ 17 3 20       35 3 38 52 6 58 

ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት 122 42 164       43 4 47 165 46 211 

ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ 16 14 30       14 1 15 30 15 45 

ግብርናና እንስሳት ህክምና 15 12 27       44 5 49 59 17 76 

ትምህርትና ስነባህርይ  0 0 0       9 1 10 9 1 10 

ተፈጥሮ ሳይንስ 31 2 33       43 6 49 74 8 82 

ህግና ገቨርናንስ 4 3 7       4 0 4 8 3 11 

Hospital  24 5 29 2 0 2     0 26 5 31 

ድምር 261 94 355       210 22 232 471 116 587 

 

ሠንጠረዥ 22. የጤናና አስተዳደር ሰራተኞች  

ኮሌጅ 
ከዲፕሎማ በታች ዲፕሎማ BA/BSc/LLB 

MD/DVM/DMD 

MA/MSc/MPH 
Total 

ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር 

ጤና ኢንስቲትዩት 17 105 122 4 34 38 4 18 22     0 25 157 182 

ሶሻል ሳይንስና ሂዩማኒቲስ 1 13 14 7 17 24 22 31 53 2 1 3 32 62 94 

ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት 271 790 1061 10 10 20 35 51 86 2 1 3 318 852 1170 

ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ 0 56 56 6 24 30 5 12 17     0 11 92 103 

ግብርናና እንስሳት ህክምና 214 229 443 25 55 80 14 20 34     0 253 304 557 

ትምህርትና ስነባህርይ  1 9 10 1 17 18 5 11 16     0 7 37 44 

ሆስፒታል ጤና ባለሙያ   149 113 142 255 267 229 496 44 11 55 424 382 955 

ሆስፒታል አስተዳደር ሰራተኛ 293 246 539 48 45 93 30 42 72 2   2 373 333 706 

ተፈጥሮ ሳይንስ 0 52 52 3 33 36 5 15 20     0 8 100 108 

ህግና ገቨርናንስ 2 10 12   10 10   12 12     0 2 32 34 

ዋናው ግቢ   455 1126 1581 167 152 319 194 240 434 18 3 21 834 1521 2355 

ድምር 1254 2636 4039 384 539 923 581 681 1262 68 16 84 2287 3872 6308 

 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል አራት፡ አጠቃላይ አሃዛዊ መረጃ 29 
 

ሠንጠረዥ 23. ፋሲሊቲ ዝርዝር 

ኮሌጅ 

መማሪያ ክፍል  

መ
ደ

በ
ኛ

 ላ
ቦ

ራ
ቶ

ር
  

ኢ
ለ

ር
ኒ

ን
ግ

 

ኮ
ም

ፒ
ው

ተ
ር

ር
  

ላ
ቦ

ራ
ቶ

ሪ
 

ኰ
ር

 ላ
ቦ

ራ
ቶ

ር
  

ስ
ኪ

ል
 ላ

ቦ
ራ

ቶ
ሪ

 

የ
ል

ዕ
ቀ

ት
 ማ

ዕ
ከ

ል
  

ቤ
ተ

መ
ፃ
ህ

ፍ
ት

  

የ
ተ

ማ
ሪ

 ካ
ፊ

ቴ
ሪ

ያ
  

የ
ተ

ማ
ሪ

 መ
ኝ

ታ
 

 ክ
ፍ

ሎ
ች

  

የ
ተ

ማ
ሪ

 ክ
ሊ

ኒ
ኮ

ች
 

ወ
ር

ክ
ሾ

ፖ
ች

 ብ
ዛ

ት
 

S
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a
rt
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ss
 

N
o

n
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m
a
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 c
la

ss
 

ዋናው ካምፓስ               1 ማዕከላዊ   1475  1   

ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት  42  70  14 1        2  1 1100 1    

ጤና ኢንስቲትዩት  28 19  15  2  4 4   5       1  

ሶሻል ሳይንስና ሂዩማኒቲስ 26 18 3         1        2  

ትምህርትና ስነባህርይ   8 4     2     1 1         

ተፈጥሮ ሳይንስ  18 6  20         1          

ህግና ገቨርናንስ 11 3  - 1       1          

ቢዝነስና ኢኮኖሚክስ  19    3 1       2    349     

ግብርናና እንስሳት ህክምና   26   10   1      2  4 197  1  2 

ድምር 178 120 13 5 1 4 1 6  3121   

 

 
 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ሩብ ዓመት   

 

ጅማ ዩኒቨርሲቲ ፕላንና ፕሮግራም ዳይሬከቶሬት | ክፍል አምስት፡ ሪማ 2 የካፒታል ፕሮጄክቶች አፈፃፀም ሪፖርት በሺህ ብር 30 
 

ክፍል አምስት፡ ሪማ 2 የካፒታል ፕሮጄክቶች አፈፃፀም ሪፖርት በሺህ ብር  

የፕሮግራም መለያ ቁጥር 

ፕሮግራም መግለጫ 

ለበጀት ዓመቱ 

የታቀደ 

ወጪ 

 በሺህ ብር 

3ኛ ሩብ ዓመት እስከ 3ኛ ሩብ ዓመት መጨረሻ 

ፕሮግራም 
ንዑስ 

ፕሮግራም 
ውጤት 

የታቀደ  አፈፃፀም የታቀደ የተከናወነ 

ግብ 
ወጪ  

በሺህ ብር 
ግብ 

ወጪ በሺህ 

ብር 

የወጪ አፈፃፀም 

በመቶኛ  
ግብ ወጪ በሺህ ብር ግብ 

ወጪ በሺህ 

ብር 

የወጪ አፈፃፀም 

በመቶኛ 

3 4 5 6 9 10 11  12 13 14 15 16 17 18 19 

      የመ/ቤቱ ስም - ጅማ ዩኒቨርሲቲ  1,709,500.1  1,145,365.00  4105,667.7 87.1  754,948.5  766,207.2 101.5 

      የፕሮጄክት ውጤቶች ድምር  508,400.76  804,736.49  144,665.8 97.9 
 

164,458.5  280,027.9 170.3 

      መደበኛ ዋና ተግባራት ውጤቶች ድምር  1,201,099.24  
 340,628.51  261,001.9 96.2  590,490.0  486,179.3 82.3 

      ፕሮግራሙ: የተቋም አስተዳደርና ስራ አመራር ድጋፍ ሰጪ አገልግሎት  966,517.99   226,456.7    220,407.8  126.1    321,983.8    415,748.8  129.1  

      የፕሮጄክቶች ውጤት ድምር     333,077.5    30,000.3   35,407.3 118   200,000    263,110.4 132 

      የተሰጡ ፍትሐዊ አስተዳደራዊ ድጋፎች 458,117.23   78,762.7    75,742.0  96.2    157,525.3    135,720.8         86.2  

    001 የተጠናከረ የጅማ ዩኒቨርሲቲ / የነባር ፕሮጄክቶች ማጠናቀቂያ  398,644  4000   4,183.18      176,932.9    222,165 = 

    002 አጋሮ ካምፓስ የተማሪዎች መኝታ ቤትና መማሪያ ክፍል ግንባታ 33,121   15000   15,272.21     22,121.2    29,039 94.9  

    003 በዋናው ጊቢ የተማሪ መመገቢያ አዳራሽ ግንባታ 34,750   90   96.60     24,250.0    24,704 100.0  

    004 የእንስሳት ህክምና ክሊንክ በግብርና እንስሳት ህክምና ኮሌጅ 6,317      -        13,250.0    200 1.5  

    005 የውስጥ ለውስጥ ኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮሌጅ 1,380      -      1,379.7     -    

    006 የጤና ቱሪዝም ልማት ፕሮጄክት  11,481      -      14,026.9    3,190 60.2  

    007 የኪቶ ፉርዲሳ ስፖርት አካዳሚ  1,000      -      10,000.0     -    

    008 የኪቶ ፉርዲሳ የሠራተኞች መዝናኛ ክበብ ግንባታ  1,000      -      5,000.0     -    

    009 የማናጅመንትና ምርምር ኢንስቲትዩት ግንባታ  20,709   8400   8,525.20    10,708.8    19,184 100.0  

      የሰው ኃይል ልማት ፕሮጄክት/ ለውጭ ኮንትራት ሰራተኞች ምንዳ  63,721.9    4000   4,183.18    63,721.9    222,165 45.5  

      የመደበኛ ዋና ተግባራት ውጤት ድምር                      

      የፕሮግራሙ ስም መማር ማስተማር 697,129.4   -    167,427.9    168,767.0  100.8    312,134.5    -    298,613.9  95.7  

      የፕሮግራሙ ኃላፊ የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ም/ፕሬዝዳንት  583,522.80   145,880.70   135,346.40 97.4   390,960.28   304,575.07 77.90 

      ተማሪዎች አገልግሎት  113,606.60   28,401.65   33,420.60 117.7   76,116.42   74,279.5 97.59 

      የፕሮግራሙ ዓላማ ጥራትና አግባበነቱን የጠበቀ ትምህርት በመስጠት የዩኒቨርሲቲውን የቅበላ አቅም 

በ25 በመቶ ማሳደግ                          

      መደበኛ ዋና ተግባራት ውጤቶች ድምር                        

      ትምህርታቸዉን የሚከታተሉ ተማሪዎች  47892                      

      ተመራቂ ተማሪዎች 6123                      

      የፕሮግራሙ ስም ጥናትና ምርምር  
   40,051.0   -    20,025.5  

       
-    

 5,358.1  26.8  
         
-    

20,025.5    -        9,118.1  45.5  

      የፕሮግራሙ ዓላማ የምርምር ተቋማትን በማደራጀት የተሰባጠረ ሙያን ያካተተ ችግር ፈቺና ጥራቱን የጠበቀ 

ምርምር በማካሄድ 90 በመቶ ከዩኒቨርሲቲው መርምር ትኩረት አቅጣጫ ጋር መጣጣሙን ማረጋገጥ  
                      

      የፕሮግራሙ ኃላፊ የዩኒቨርሲቲው ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ም/ፕሬዝዳንት   40,051.0 - 10,000 0 3,282 32.82 0 27,394 0 6,820 24.89 
      የፕሮጄክቶች ውጤት ድምር             

      የመደበኛ ዋና ተግባራት ውጤት ድምር            

      የተደረገ ችግር ፈቺና የሃገሪቱን ዕምቅ ሃብት ስራ ላይ ማዋል የሚያስችል ሴቶችን ያሳተፈ ጥናትና ምርምር 26,834  7800   2652 34.00   26,834   6,499.70 43.9 
      በአለም አቀፍና ሀገር አቀፍ ዕውቅና ባላቸው ጆርናሎች የታተሙ ምርምሮች  560.0   2200   630 28.60   560   320 57.1 
      የፕሮግራሙ ስም ማህበረሰብ ጤና አገልግሎት መስጠት 201,609.3  -    39,600    39,986 98.45    135,118.2  -    126,219.2 91.37  
      የፕሮግራሙ ኃላፊ የዩኒቨርሲቲው ምርምርና ማህበረሰብ አገልግሎት ም/ፕሬዝዳንት                         

      የፕሮግራሙ ዓላማ በዩኒቨርሲቲው እየተሰጠ ያለውን አገልግሎት 50 በመቶ ማሳደገ                         

      የፕሮጄክቶች ውጤት ድምር                        

      የመደበኛ ዋና ተግባራት ውጤት ድምር 201,609.3  -    39,600    39,986 98.45    135,118.2  -    126,219.2 91.37  

      ማህበረሰብ ጤና አገልግሎት መስጠት 196,009.3    600.0    315.3 52.55    135,118.0    126,219.2 93  

      ሌሎች ማህበረሰብ አገልግሎቶች  5,600.0    39,000    38,670.7 99.16    3,752.0   672.2  18  

የዘጠነኛው ወር ሂሳብ በጀት ተጠናቆ ወደአይቤክስ ስላልገባና ይህ ሪፖርት እስከ ሚያዝያ 10 መጠናቀቅ ስለነበረበት ሪፖርቱ ያካተተው የስምንት ወር ወጪን ብቻ ነው   
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ፕሮጄክት 

ኮድ  
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የ
ሚ

ሰ
ራ

በ
ት

 ቦ
ታ

  

  

የ
ተ

ጀ
መ

ረ
በ

ት
 ወ

ር
ና

 ዓ
.ም

  

  

የሚጠናቀቅበት 

ወርና ዓ/ም  

የፕሮጀክቱ 

ጠቅላላ 

ኮንትራት ዋጋ 

የፕሮጄክቱ 

ጠቅላላ 

ዕቅድ 

 የፊዚካል 

ስራዎች 

አፈፃፀም ደረጃ 

ሪፖርቱ 

እስከተዘጋጀበት   

የፊዚካል 

ስራ 

ዕቅድ 

የበጀት ዓመቱ 

ዕቅድ 

የ3ኛ ሩብ ዓመት አፈፃፀም  
                  ሪፖርቱ እስከሚሸፍነው ሩብ 

ዓመት መጨረሻ ድረስ የተከናወነ* 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

  የነባር ፕሮጀክት ማጠናቀቂያ                                87,522.48    110,339.31      126.1          176,932.89    186,445.18  105.4 

1 የማስተማሪያ እና ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ግቢ 
9 12 1999 21 01 2003 11 12 2008 230,785 266,004.00 መቶኛ 100 291,322 100 0  100 100 100.0 7,376.8 - 262.2 

 
 

  - - 

2 ተጨማሪ ማስፋፋያ ተቋማት ግንባታ /Office 1-3 ዋና ግቢ 
6 02 2001 13 11 2003 18 01 2008 309,525 386,032.00 መቶኛ 100 379,552 100 0  100 98.0 98.0 - - - 100.0 98.0 98.0 

- - - 

3 የመማሪያ፣ የምርምርና ሲቭክ አዳራሽ  ዋና ግቢ 
9 08 2002 22 08 2007 29 08 2009 227,919 350,856 መቶኛ 100 376,112 95 5  100 98.0 98.0 - - - 100.0 98.0 98.0 

- - - 

4 የኪቶ ፉርዲሣ ወርክሾፕ እና ላብራቶሪ ግንባታ  
ኪቶ ፉርዲሣ 

7 03 2003 7 06 2005 9 05 2009 355,925.00 404,919 መቶኛ 100 372,245 92 8  100 100.0 100.0 - - - 100.0 100.0 100.0 
- - - 

5 የዩኒቨርሲቲው ዋና ጽ/ቤት ዋና ግቢ 
29 01 2008 05/13/2009 29 09 2010 686,512 686,512 መቶኛ 100 499,336 45 55 45017.14 100 68.0 68.0 27,853.7 45,893.1 164.8 100.0 68.0 68.0 45,017.1 56,253.1 125.0 

6 ሆስፒታሊቲና ቱሪዝም ኢንስቲቲዩት ዋና ግቢ 
17 04 2008 13/12/209 19 01 2011 791,244 797,873 መቶኛ 100 191,759 21 79 21736.83 100 26.0 26.0 6,100.0 6,044.8 99.1 100.0 26.0 26.0 21,736.8 27,781.6 127.8 

7 የማስተማሪያ እና ሪፈራል ሆስፒታል ማስፋፊያ ዋና ግቢ 
21 12 2006 21 12 2008 30/02/2010 420,085 420,447 መቶኛ 100 338,554 76.73 23 9284.77 100 80.5 80.5 13,000.0 19,341.2 148.8 100.0 80.5 80.5 9,284.8 28,626.0 308.3 

8 የተማሪዎች ሲቪክ ማዕከል  ዋና ግቢ 
26 01 2007 1 06 2007 7 12 2009 165,972 203,116.00 መቶኛ 100 166,707 58 42  100 98.0 98.0 - 

 
- 100.0 98.0 98.0 

- - - 

9 የዉስጥ ለዉስጥ አስፓልት መንገድ ማሻሻያ ስራ ዋና ግቢ 
6 11 2008 5 11 2009 14 12 2010 87,843.00 114,067.00 መቶኛ 100 104,593 68 32 9112.66 100 67.5 67.5 10,000.0 15,821.3 158.2 100.0 67.5 67.5 9,112.7 16,733.9 183.6 

10 የስፖርት አካዳሚ  ዋና ግቢ 
27 09 2007 6 07 2008 4 02 2010 596,878 627,382.00 መቶኛ 100 527,860 75 25 3187.53 100 99.0 99.0 

 
- - 100.0 99.0 99.0    

11 የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ ቁጥር 2 
ኪቶ ፉርዲሣ 

20 01 2009 20 01 2009 9 09 2010 170,730 182,080 መቶኛ 100 113,057 57.78 42 6640.12 100 74.0 74.0 1,218.1 - - 100.0 74.0 74.0 6,640.1 6,640.1 100.0 

12 ኪቶ ፉርዲሳና ዋናው ጊቢ ፓምፕና ውሃ መስመር 
ኪቶ ፉርዲሣ 

25 07 2007 6 01 2008 24 01 2009 13,526.00 19,846 መቶኛ 100 19,467 99.99 0 1615.88 100 99.0 99.0 
 

- 
 

100.0 99.0 99.0 1,615.9 1,615.9 100.0 

13  STEM ማዕከል ዋና ግቢ 
29 10 2009 15 07 2010 9 09 2010 50,405.00 50,405.00 መቶኛ 100 23,545 29.81 70 10439.70 100 42.0 42.0 2,843.4 3,228.6 113.5 100.0 42.0 42.0 10,439.7 10,439.7 100.0 

14 የኪቶ ፉርዲሣ ግብርና ልማት ኢንተርፕራይዝ ማስፋፊያ  
ኪቶ ፉርዲሣ 

13 11 2009 13 05 2010 18 06 2010 8,671.00 8,671.00 መቶኛ 100 1,734 20 80  100 20.0 20.0 - - - 100.0 20.0 20.0    

15 መኖርያ ቤቶች ማሻሻያ፣ ማጠናቀቂያና ሳይት ወርክ ሎት 2 
ኪቶ ፉርዲሣ 

8 04 2009 8 10 2009 20 02 2010 27,574.00 27,574.00 መቶኛ 100 22,060 80 20 3849.03 100 100.0 100.0 - - - 100.0 100.0 100.0 3,849.0 3,849.0 100.0 

16 የሆስፕታል ቆሻሻ ማቃጠያ ዋና ግቢ 
13 06 2007 - 8 07 2008 49,913.00 58,223.00 መቶኛ 100 57,621 98.97 1 5514.87 100 100.0 100.0 3,200.0 5,514.9 172.3 100.0 100.0 100.0 5,514.9 5,514.9 100.0 

  በስማቸዉ በጀት የተያዘላቸዉ          
 

             
 

002 አጋሮ ካምፓስ ግንባታ አጋሮ 12 11 2009 20 01 2012  - 368,343.43 368,343.43 መቶኛ 100 30,388 12 88 222,164,940.0 
 

100 17 17.00 1,139.1 7,215.7 633.4 17.0 17.0 100.0 22,121.2 20,982.1 94.9 

003 የተማሪዎች መመገቢያ አዳራሽ  ዋና ግቢ 9 10 2006 14 11 2007 15 10 2007 138,320.51 179,428.86 መቶኛ 100 149,632 75.95 24 29,038,595.2 100 98 98.00 23,600.0 24,250.0 102.8 98.0 98.0 100.0 24,250.0 24,250.0 100.0 

004 የእንስሳት ህክምና ክሊኒክ ግንባታ (Vet Teaching Hospital) ግብርና ኮሌጅ  4 09 2007 29 08 2008 27 08 2010 80,971.59 87,712.82 መቶኛ 100 34,388 41.61 58 13250.00 100 72 72.00 400.0 200.0 50.0 72.0 72.0 100.0 13,250.0 200.0 1.5 

005 ውስጥ ለውስጥ ኤሌክትሪክ መስመር ዝርጋታ ግብርና ኮሌጅ  2 04 2006 1 04 2006 8 07 2009 63,954.46 65,250.96 መቶኛ 100 62,871 96.35 4 1379.70 100 100 100.00 1,379.7 - - 100.0 100.0 100.0 1,379.7 
 

- 

006 ጤና ቱሪዝም ልማት ፕሮጀክት ዋና ግቢ 2010   125,000.00 125,000.00 መቶኛ 100  100 0 3,190,416.2 100  
 7,013.5 4,225.4 60.2 50.0 30.1 60.3 14,026.9 8,450.9 60.2 

007 ኪቶ ፉርዲሳ እስፖርት አካዳሚ* 
ኪቶ ፉርዲሣ 2008   2010   መቶኛ 100    10000.00 - - - - - - - - - 10,000.0 - - 

008 የሠራተኞች መዝናኛ ክበብ ግንባታ ** ኪቶ ፉርዲሣ 2010 -  2011   መቶኛ 100    
5000.00 - - - - - - - - - 5,000.0 - - 

009 የማኔጅመንትና ምርምር ኢንስቲትዩት ማሟያ ግንባታ ሠኮሩ 9 10 2009 22 03 2011  - 47,313.70  መቶኛ 100 19,184,257.5 
 26 74 19,184,257.5 100 17.74 17.74 10,708.8 10,708.8 100.0 17.7 17.7 100.0 10,708.8 10,708.8 100.0 

የዘጠነኛው ወር ሂሳብ በጀት ተጠናቆ ወደአይቤክስ ስላልገባና ይህ ሪፖርት እስከ ሚያዝያ 10 መጠናቀቅ ስለነበረበት ሪፖርቱ ያካተተው የስምንት ወር ወጪን ብቻ ነው   

 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ሩብ ዓመት   
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ክፍል ሰባት የበጀት አጠቃቀም መደበኛና ካፒታል ማጠቃለያ 

የፕሮግራም ወጪ ዓይነት 

ለ  

የተስተካከለ በጀት 

*** 

የዘጠኝ ወር በጀት አጠቃቀም 
መቶኛ 

ዕቅድ አፈጻጸም 

የፕሮግራሞች ድምር 1,709,500,000.00 1,145,365,000.10 1,091,806,533.88 95.32 

የመደበኛ ወጪ 1,201,099,237 939,719,640.09 793,324,173.08 84.42 

የካፒታል ወጪ 508,400,763.20 240,628,511.34 263,110,435.94 109.34 

ፕሮግራም 1፡ ሥራ አመራርና አስ. 966,517,990.20 547,567,053.43 544,188,905.92 99.38 

የመደበኛ ወጪ 458,117,227.00 306,938,542.09 
281,078,470.0 

91.57 

የካፒታል ወጪ 508,400,763.20 240,628,511.34 263,110,435.94 109.34 

ፕሮግራም 3. መማር ማስተማር 697,129,400.00 467,076,698.00 378,854,553.00 81.11 

የመደበኛ ወጪ 697,129,400.00 467,076,698.00 378,854,553.00 81.11 

የካፒታል ወጪ - - -   

ፕሮግራም 4. ጥናትና ምርምር 40,051,000.00 26,834,170.00 6,499,708.30 24.22 

የመደበኛ ወጪ 40,051,000.00 26,834,170.00 6,499,708.30 24.22 

የካፒታል ወጪ - - -   

ፕሮግራም 5. ስልጠናና ማማከር አገል 5,600,000.00 3,752,000.00 1,672,226.90 38 

የመደበኛ ወጪ 5,600,000.00 3,752,000.00 1,672,226.90 38 

የካፒታል ወጪ - - -   

ፕሮግራም 5. ንዑስ ፕሮግራም ማህበረሰብ ጤና አገል 201,609.300.00 135,118,230.00 126,219,214.90 93 

የመደበኛ ወጪ 201,609.300.00  135,118,230.00 126,219,214.90 93.00 

የካፒታል ወጪ -       

 

የዘጠነኛው ወር ሂሳብ በጀት ተጠናቆ ወደአይቤክስ ስላልገባና ይህ ሪፖርት እስከ ሚያዝያ 10 መጠናቀቅ ስለነበረበት ሪፖርቱ ያካተተው የስምንት 

ወር ወጪን ብቻ ነው   

 

*** ይህ ዓመታዊ በጀት ጭማሪና እና ዝውውር የተደረገ adjusted በጀትን ይመለከታል  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

 

33 ጅማ ዩኒቨርሲቲ | የበጀት አጠቃቀም መደበኛና ካፒታል 

 



የጅማ ዩኒቨርሲቲ የዘጠኝ ወር    

ስራ አፈፃፀም ሪፖርት  

 

34 ጅማ ዩኒቨርሲቲ | የበጀት አጠቃቀም መደበኛና ካፒታል 

ክፍል ስምንት ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰዱ የመፍትሔ እርምጃዎች 
ያጋጠሙ ችግሮች የመፍትሔ እርምጃዎች 
- ዲዩቲ ክፍያ በየወሩ ያለመከፈል፤ ባለሙያዎች ሆስፒታል ገብተው አገልግሎት 

መስጠታቸውን የሚያረጋግጥ ውጤታማ የክትትል ስርዓት ያለመዘርጋትና 

ሆስፒታሉ የሚመደብለትን በጀት በየወሩ ከማዕከል ያለመውሰድ  

- የጅማ ዩኒቨርሲቲን ዓመታዊ ሪፖርትና የስራ አፈፃፀም ሪፖርቶችን በስትራተጂክ 

የማናጅመንት ስርዓት ሶፍትዌር SMIS ለመጠቀምና ሪፖርት ለማቅረብ 

የኃላፊዎች ተጠያቂነት ስራ ላይ ያለመዋል  

- ከዲጂታል የተማሪዎች መረጃ ሲስተም ተፈላጊውን መረጃ ለማጠናቀር 

የሚያስችልና የተቀናጀ የተማሪዎች ኦንላይን ምዝገባ ስርዓት ያለመጀመር  

- አሰራሩን ማዘመንና ክትትል በማደረግ መልካም አስተዳደርና የሰራተኞች 

እርካታን ማስፈን ያስፈልጋል  

- የተጠያቂነት አሰራር ሊተገበር ያስፈልጋል  

- የተጠያቂነት አሰራር ሊተገበር ያስፈልጋል  

- ኦነላይን የተማሪዎች ምዘገባ ስርዓትን ሶፍተዌር መስራትና ከሌሎች 

ስረዓቶች ጋር ማስተሳሰር ያስፈልጋል  

ጤና ኢንስቲትዩት  

- ከተማሪ ቁጥር ጋር የማይመጣጠን ቤተመፃሃፍት 

- ጊዜያቸው ያለፈባቸው ሪኤጀንቶች፣ ኬሚካሎች አገልግሎት የማይሰጡ 

ኤሌክትሮኒክስና ሌሎች ቁሳቁሶች ማስወገጃ ያለመኖር  

 

- አዲስ ቤተመጻህፍት እንዲገነባ ተጠይቋል፣ ቀደም ሲል ቴክኖሎጅ 

ኢንስቲትዩት ሲጠቀምበት የነበረውን ቤመጻህፍት እየተጠቀምን ነው ፡፡ 

- ለሚመለከተው ክፍል በደብዳቤ ጠይቀናል 

የስነ ፆታ ዳይሬክቶሬት  

- የሴት መምህራን መኖሪያ ቤት ጠያቂ እየጨመረ በመምጣቱ ባለጉዳዮችን 

ማርካት አለመቻሉ 

- የሴት መምህራን ኮንዶሚንየም መኖሪያ በቆሻሻ ውሃ ማፋሰሻ ችግር ምክንያት 

ተደጋጋሚ በነዋሪዎች ላይ ጉዳት እያደረሰ መሆኑ፤ 

- ኮሌጆ ለስርዓተ ፆታ ማስተባበሪያ ጽ/ቤት ወቅታዊ ስራ ሪፖርት ያለመላክ ፤ 

- የኢኮኖሚ ድጋፍ የሚሹ ሴት ተማሪዎች ቁጥር ከመብዛቱ የተነሳ በአንዳንድ 

ኮሌጆች የበጀት እጥረት ማጋጠሙ፤ 

 

- ከዲፖና ኪቶ ኮንዶምንየም የተለቀቁ መኖሪያ ቤቶችን ለሴት መምህራን 

እንደቅደም ተከተላቸውና ችግራቸው እየተሰጠ ነው  

- ለዘላቂ መፍትሔ የችግሩ አሳሳቢነት ላይ ትኩረት እንዲሰጥ ጥረት ይደረጋል  

- በ2ኛ መንፈቅ ዓመት ደብዳቤ ከመፃፍ ባሻገር በስልክ እንዲልኩ መልዕክት 

ለማስተላለፍ ጥረት ተደርጓል  

- የኢኮኖሚ ድጋፍ በጀት እጥረት ጋር ተያይዞ ያለው ችግር እንዲቀረፍ 

ተቋሙ ጉዳዩን እንዲያውቅና መፍትሔ እንዲሹ ጥረት ተደርጎ ተፈቷል፡፡ 

የሶሻል ሳይንስ ኮሌጅ 

- የመማር ማስተማር ሂደቱ በጊዜ አለመጀመሩና መቋረጥና የአካዳሚክ ካላንደር 

መዛባት፣ የዕቃ ማስቀመጫ ስቶር ችግር 

- መማሪያ ክፍሎች Smart Class ለማድረግ የዕቃ እጥረትበኮሌጁ ያለ አንድ 

መኪና በመሆኑ ስራን በተፈለገ ፍጥነት ማስኬድ አልተቻለም 

- በማዕቀፍ ግዥ የታዘዙ የመማር ማስተማር ዕቃዎች ያለመቅረብ፣  

- ህንፃው ዝናብ ሲዘንብ ቢሮዎች ላይ ፍሳሽ ማስከተሉ 

- የመማሪያ ክፍል ተቆጣጣሪ እጥረት  

- በብዙ ጥረትና ድካም ተማሪዎች ሰላማዊ ትምህርት ጀምረው እንዲጨርሱ 

ተደርጓል፣ የአካዳሚክ ካላንደሩ ተስተካክሎአል  

- የመሰብሰብያ አዳራሾችን እንደስሰቶር ለመጠቀም ተገደናል 

- በተደጋጋሚ ቢጠየቅም ምላሽ ግዥ በማስፈቀድ የተወሰኑ መሥሪያ 

ዕቃዎች እንዲገዙ በማድረግ ማዘጋጀት የሚሰጥ አልተገኘም 

- የተወሰኑትን ፕሬዝዳነቱን በማሰፈቀድ ለመግዛት ተሞክረዋል 

- ለሚመለከተው አካል በደብዳቤም በአካልም የገለጽን ቢሆንም አሁንም 

ህንጻው ዝናብ በሚዘንብበት ጊዜ ፍላሽ አላቋረጠም፡፡ 

ቢዝነስ ኮሌጅ  

- PhD የሚያስተምሩ መምህራን እጥረት መኖር፣  

- የclass በበቂ ሁኔታ አለመኖር፣ ማታ ለሚያስተምሩ መምህራን የሰርቪስ 

አገልግሎት አለመኖር  

- መምህራን የተማሪ ውጤት በወቅቱ አለማስገባት ተማሪዎች በጊዜው 

እንዳይመዘገቡ አድርጓል፡፡ 

- መምህራን የተማሪ ውጤት በወቅቱ አለማስገባት ተማሪዎች በጊዜው 

እንዳይመዘገቡ አድርጓል፡፡ 

- በነበረው ሁኔታ ተማሪዎች ላልተወሰነ ጊዜ ክላስ በወቅቱ ሳይጀምሩ በመቅረቱ 

የተከታታይ ምዘናን ለመተግበር አስቸጋሪ ሆኗል፡፡ 

- ተማሪዎች ስማቸው በ‘SRS’  ላይ ሳይመዘገብ ቀርቶ መምህራን ከተጠቀሰው 

ጊዜ በኋላ ውጤት ማስገባታቸው መስተጓጉል ፈጥሯል፡፡ 

 

- ከህንድ ለመቅጠር ወይም በዝውውር ማምጣት፣ በእጃችን ያለውን 

resource በአግባቡ መጠቀም 

- የመምህራን እጥረት ችግሩን ለመቅረፍ ጥረት እየተደረገ ነው 

- ከሌላ ዩኒቨርሲቲ መምህር በማምጣት በተለይ ለፒችዲ ተማሪዎች  

- የተማሪዎች ሳይመዘገቡ መቆየት በተማሪዎቹ ምክንያት ስላልሆነ 

ትምህርት ክፍሎች እንዲመዘገቡ በማሳወቅ እንዲመዘገቡ ተደርጓል 

- ትምህርት ክፍሎች መምህራንን በዝውውር ተቀብለዋል፣  

- አዳዲስ መምህራንን ተቀጥረዋል፡፡  

- ከመደበኛው መርሃግብር 14 የመጀመሪያ ዲግሪ ተመራቂዎች አወዳድሮ 

በማስቀረት እየተማሩ እንዲያገለግሉ ተደርጓል 

- የድህረ ምረቃው ፕሮግራም እንዳይስተጓጎል መምህራንን ከውጪ 

በመጋበዝ እንዲያስተምሩ ተደርጓል 

- ግብርና  

- ከፍተኛ የኢንተርኔት መቆራረጥና ብልሽት ሲኖር ከማዕከል ምላሽ ያለማግኘት 

- በዋናው ጊቢ መብራት በሚጠፋበት ወቅት ጀኔሬተር አለመኖሩ  

- ተመራማሪዎች በፀጥታ ችግር ምርምር ስራቸውን በጊዜ አለመጀመራቸው 

በተመደበው በጀት ላይ ችግር መፍጠሩ 

- የተለያዩ አዳራሾችን ለመማሪያ ክፍልነት መጠቀም፣ On line class 

bookings መጠቀም ተችሏል መገለገያ መሣሪያዎችን እንዲታደሱና 

እንዲጠገኑ በማድረግ አገልግሎት እንዲሰጡ ተደረጋል 

ትምህርት  

- በፌደራል ኦዲትና በውስጥ ኦዲት የተከለከለ ተሰብሳቢ ሂሳብ በ2ኛ ዲግሪ 

ተማሪዎች የምርምር ገንዘብ ያለመወራረድ ምክንያት መኖር  

- የኮሌጁ ህንጻ በቂ ባለመሆኑ በተለያዩ ህንጻዎች ተበታትኖ መገኘት 

- በኮሌጁ ህንጻ ላይ ከረዥም ጊዜያት ጀምሮ በብልሽት ምክንያት የውኃ 

አለመኖር 

- ድህረ-ምረቃ ተማሪዎች ለምርምር የሚወስዱትን ገንዘብ ከስፖንሰር 

መ/ቤታቸው የዋስትና ህጋዊ ደብዳቤ ሲያመጡ መሆኑን ግንዛቤ 

ተሰጥቷል  

- ጥያቄውን ለዩኒቨርሲቲው ማቅረብና በጋራ መፍትሄ መሻት 

- የጥገና ጥያቄውን ለዩኒቨርሲቲው ማቅረብ፣ በሰው ኃይል ችግሩን 

ለመፍታት እየተሰራ ነው 

ፋይናንስ 

- የአይቤክስ ሶፍትዌር በበጀት መዝጊያ የመጨረሻ ሁለት ወራት መበላሸትና 

ብልሽቱ ሲጠገን የአንዳንድ ክፍሎች የሂሳብ መረጃ ከቋቱ መጥፋት  

 

ችግሩ እንዲፈታ ሶስት ተከታተይ ደብዳቤ ለMOFEC ተፅፏል፣ ተከታተይ 

ክትትል ተደርጓል፣ backup server በተቋማችን ውስጥ ሊዘጋጅ ይገባል 

 


