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ምዕራፍ  አንድ፡- መግቢያ 
የ2006 ዓ.ም. የዩኒቨርሲቲው ዕቅዴ ባሇፈት ዓመታት የተገኙ ሌምድችን መሰረት በማዴረግ የተጋጀ ሲሆን ሇአተገባበርና 

ክትትሌ አመችነት ሲባሌ በዜግጅት፡ ትግበራ እና ማጠቃሇያ ምዕራፍች የተከፊፇሇ መሆኑ ይታወሳሌ፡፡  

በመጀመሪያዉ ሩብ ዓመት የዜግጅት ምዕራፌ ስሇነበረ በወቅቱ የተቀደትንና የተከናዋኑትን በየዴርሻቸዉ በዜርዜር ቀርቦ 

ዉይይት ተዯረጎበት የታዩ ክፌተቶች ሊይ በቀጣዩ ሩብ ዓመት ወይም  በትግበራዉ ምዕራፌ ትኩረት ሰጥቶ ሇመተግበር 

ታቅድ ወዯ  ስራ የተገባበት ሁኔታ ነበረ፡፡ በዙሁ መሠረት የግማሽ ዓመት የዕቅዴ አፇፀፃም በዙህ ሪፖርት በዜርዜር 

ቀርበዋሌ፡፡  

የሪፖርቱ ዓሇማ  

የዙህ ሪፖርት ዓሇማ ዩኒቨርሲቲዉ በ6 ወር ወይም በግማሽ ዓመት ዉስጥ ያከናወነቸዉን ሥራዎችን የሚገመግምበትና 

ያሇበትን ዯረጃ የሚያዉቅበት ነዉ፡፡  

 የዩኒቨርሲቲዉ ዕቅዴ አፇፃፀም ሇመዲሰስና እንዱሁም  ጠንካራና ዯከማ ጎኖቹን ነቅሶ ሇማዉጣት፡፡ 

 ኮላጆች ወይም የሥራ ክፌልች የሚማማሩበትና በዩኒቨርሲቲዉ አሊማ ማስፇፀም ሊይ የጋራ አቃም የሚይዘበት 

ነዉ፡፡ 

 በመጨረሻም አግባብ ያሇዉ አስተየየት ሇመስጠትና የመፌትህ  አማራጮችን ሇማስቀመጥ   ነዉ፡፡  

የሪፖርቱ አቀራረብ   

ይህ ሪፖርት ሁሇት አይነት የረፖርት አቀረረብ ዳ የተከተሇ ሲሆን እነሱም በአሃዜና በአገሊሇፅ ናቸዉ፡፡ መረጃዎችን 

ሇማሰባሰብ የተጠቀምነዉ ዳ ቅዴሚያ መጠይቆችን በማገጀትና  በተገጀዉ መጠይቆች ሊይም ኮላጆችና ላልች የሥራ 

ክፌልች እንዱሞለ በማዴረግ ነበረ፡፡ መረጃዉ የተጠናከረና እዉነተኛ እንዱሆን ሪፖርት አቀነባሪ አካሊት በአካሌ በቦታዉ 

በማዴረስ ሇሀሇፉዎችና ቁሌፌ ሇሆኑ ሠራተኞች የቃሌ ጥያቄ በመጠየቅ መረጃዎች ተሰባስበዋሌ፡፡ ይህንን መረጃ በፍቶ 

የተዯገፇ ሇማዴረግ ፍቶ በማንሳት የተቀነባበረ ሪፖርት ነዉ፡፡ ይህ ሪፖርት ሇአንባቢዉ አስረጅ እንዱሆን በግሌፅ ቋንቋ 

የተቀነባበረና በተቻሇ መጠን ሪፖርት የሚቀርብበትን ዳ የተከተሇ እንዱሆን ዜርዜር የሪፖርቱ ክፌልች በሰንጠረዥ፤ 

በግራፌ እና በግሌፅ  በፅሁፌ የቀረበ ሪፖርት ነዉ፡፡ 

ይህ የግማሽ አመት ሪፖርት በመጀመረያዉ ሩብ አመት አፇፃፀም ግምገማ ሊይ የዩኒቨርሲቲዉ ቦርዴ የሰጠዉ አስተያየትና 

ያስቀመጠዉ አቅጣጫ እንዯግብኣት ተወስድ  በሪፖርቱ ዉስጥ ተካቶ ቀርበዋሌ፡፡ በተጨማሪም የሕዜብ ተወካዮች 

ምክርቤት በሪፖርቱ ሊይ የሰጡት ግብረ-መሌስ እንዯበጎ መሌስ ተወስድ እንዯግብአት በመጠቀም በሪፖርቱ ዉስጥ 

እንዱከተት ተዯርገዋሌ፡፡  
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የዩኒቨርሲቲዉ ቦርዴ ያስቀመጠዉ አቅጣጫ 

ዩኒቨርሲቲዉ የመጀመረያዉ ሩብ አመት ዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርት በዩኒቨርሲቲዉ ቅጥር ግብ ዉስጥ ሇዩኒቨርሲቲዉ ቦርዴ 

አቅርቦ ቦርደ የዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርቱን  ካዯመጠ ቦኃሊ  መሰረታዊ  አስተያየት በመስጠት የራሱን አቅጣጫ 

አስቀምጥዋሌ፡፡ የዩኒቨርሲቲዉ ቦርዴ ያስቀመጠዉ አቅጣጫም እንዯሚከተሇዉ ነዉ፡፡  

ዩዩኒቨርሲቲዉ ያስቀመጠዉን  ዓሇማ ከግብ ሇማዴረስ ያሳየዉ  ጠንካራ አቋምና የተገበራቸዉ አኩሪ ታግባራት  

የሚመሰገንበት ሥራ በመሆኑ በዙሁ መሌኩ መቀጠሌ እንዯሇበት በጎ ሀሰብ በመስጠት ነገር ግን አሁንም ቢሆን የተፇሇገዉ 

ዯረጃ ሇማዴረስና  እይተዉን ዕዉን ሇማዴረግ በቦርደ አይን የተቀኙትን  በዩኒቨርሲቲዉ ጠንካራ ትኩረት ያሌተሰጠበቸዉ 

ግን ትኩረት የሚሹ ጉዲዮች  ስራዉ ቢሰራም በሪፖርቱ ዉስጥ ስሊሌተካተቱ በቀጣዩ ሩብ አመት ተስተካክልና ተጠናክሮ 

በሪፖርቱ ዉስጥም ተካቶ እንዴቀርብ በማሇት የትኩረት ቁሌፌ ቦታዎች ናቸዉ ያሇቸዉን ነጥቦች ሇይቶ  አስቀምጠዋሌ፡፡ 

 እነርሱም፡- 

1. በመሌካም አስተዲዯር ሊይ የተሰሩ ስራዎች ቢኖሩም በሪፖርቱ ዉስጥ ብዘም ስሊማይታይ በቀጣዩ ሩብ አመት 

ዜርዜር ታግባራት በግሌፅ ተሇይቶ በሪፖርቱ ዉስጥ ተካቶ እንዱቀርብ፤ 

2. ሰሊማዊ የመማር መስተማር ሂዯት ኢንዱኖር ሇማዴረግ በዴህንነት ሊይ የተሰሩ በጎ ጅምሮች ቢኖሩም በተጠበቀዉ 

መሌኩ ስሇአሌተፇፀመ ተጠናክሮ ኢንዴቀጥሌና በሪፖርት ዉስጥም ተካቶ እንዱቀርብ፤ 

3. በብሔር ፤ በሃይማኖት ሌዩነት ሊይ ያሇዉ ሌዩነትን ሇማጥባብ የተወሰዯ እርምጃ ቢኖርም በሪፖርቱ ዉስጥ በሰፉዉ 

ተካቶ  አሇመቅረቡ፤  

4. በሌማት ሠራዊት ግንባታ ሊይ ስራ እየተሰራ ነዉ ከማሇት በሻገር ተሰርቶ የሚታይ ነገር በሪፖርቱ ዉስጥ አይተይም  

5. ከጂማ ከተማ መስተዲዴርና ማህብረሰብ ጋር ዩኒቨርሲቲዉ ያሇዉ  ግንኙነት በበጎ ጎኑ የሚወሰዴ ጉዲይ ሆነዉ 

እያሇ እንዯ ዩኒቨርሲቲ ባሇዉ ዕምቅ የተማረ የሰዉ ሀይሌ ተጠቅሞ በከተማዉ ሊይ ያሳየዉ ሇዉጥ ብዘም 

ስሇማይታይ ሇወዯፌቱ ከከተማዉ መስተዲዴር ጋር በመሆን በከተማዉ ሇዉጥ ሊይ ተፅዕኖ ማሳዯር የሚችሌ ስራ 

ተሰርቶ መተያት አሇበት የሚለ ናቸዉ፡፡  

እነዙህን በጎ አስተያየቶች እንዯ ገንቢ ሃሳብ በመዉሰዴ ዩኒቨርሲቲዉ በዙህ ሩብ አመት ዉስጥ ሇተፇፃምነቱ 

በመንቀሰቀስ የተወሰደ የእርምት እርምጃዎችን በዙህ ሪፖርት አካቶ አቅረቧሌ፡፡  
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ምዕራፌ ሁሇት 

2. የጂማ ዩኒቨርሲቲ ራዕይ፡ ተሌዕኮና የትኩረት አቅጣጫዎች 

ራዕይ 

የጂማ ዩኒቨርሲቲ ራዕይ በሚሰጠዉ ትምህርትና ሥሌጠና፤ በሚያካሂዯዉ ምርምርና ስኮሊርሽፕ እንዱሁም ሇሕበረተሰቡ 

በሚሰጠዉ ሙያዊና የምክር አግሌግልት የሊቀ ጥራትና ብቃት ኖሮት በአገሪቱ መሪ የከፌተኛ ትምህርት ተቋም፤ በአፌሪካ 

የታወቀና በአሇምም የተከበረ የትምህርት፡ የምርምርና አገሌግልት ማዕከሌ በመሆን በአገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ 

ዕዴገትና ሌማት ዉስጥ ጉሌህ አስተዋፅዖ የሚያበረክት የሌማት አጋር ሆኖ ማየት ነዉ፡፡ 

ተሌዕኮ 

የጅማ ዩኒቨርሲቲ ተሌዕኮ ጥራትና አግባብነት ያሇዉ ትምህርትና ሥሌጠና በቅዴመ ምረቃ፡ ዴህረ ምረቃና ሙያ ማሻሻያ 

ዯረጃዎች፤ በመዯበኛ፡ በተከታታይና ርቀት መርሃ ግብሮች በመስጠት አገሪቱ ሇሌማትና ዕዴገት የምትፇሌገዉን የሰሇጠነ ሰዉ 

ኃይሌ በብዚትና ጥራት ማፌራት፤ የአገሪቱን ዋነኛ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሇመፌታት፡ ዕዉቀትን በማመንጨት፡ 

በማሳዯግና በመጠበቅ ሊይ ያተኮሩ ምርምሮችን ማካሄዴ፤ እንዱሁም ቀሌጣፊና ተገሌጋዩን የሚያረኩ ሙያዊና የምክር 

አገሌግልቶችን በመስጠት በህብረተሰቡ ሁሇንተናዊ ሌማትና ዴህነትን በመቅረፌ እንቅስቃሴ ዉስጥ የበኩለን ዴርሻ 

መወጣት ነዉ፡፡ 

ዩኒቨርሲቲዉ ተማሪዎቹን የትምህርትና ሥሌጠና ፌሌስፌናዉ በሆነዉ የህብረተሰብ አቀፌ ሥሌጠና ትምህርት አሰሇጣጠን 

ይቤ ዉስጥ እንዱያሌፈ በማዴረግ የትምህርት አሰጣጡ ተማሪ ተኮር፡ ከተግባር የተገናበና ችግር-ፇች እንዱሁም 

ህብረተሰቡን የሚያሳትፌና የሚዯግፌ እንዱሆን ያሊሰሇሰ ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ 

መሠረታዊ ዕሴቶች 

 ጥራትና አግባብነት ያሇዉ ትምህርት፡ ምርምርና አገሌግልት (Quality and Relevance) 

 የሊቀ ብቃት (Excellence) 

 ሕብረባህሊዊነት፡ መቻቻሌና መቀራረብ (Diversity, Tolerance and Inclusiveness) 

 ሇስራዓተ-ፆታ ትኩረት መስጠት (Gender Sensitivity) 

 ተዯራሽነትና ፌትሃዊነትን ማስፊት (Equity and Access) 

 የመዯጋገፌና የቡዴን ስሜት (Collegiality and Team Spirit) 

 ግሌጽነትና ተጠያቂነት (Transparency and Accountability) 

 ታማኝነትና ሃቀኝነት (Honesty and Integrity) 

 ማህበረሰቡን ማሳተፌና ማስቻሌ (Community Involvement and Empowerment) 

 በትብብርና አጋርነት መስራት (Networking, Collaboration and Partnership) 

 ወጪ ቆጣቢነትና ዉጤታማነት ዋና ዋናዎቹ ዩኒቨርሲቲዉ የሚገዚባቸዉ መርሆቹ ናቸዉ፡፡ 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
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 በተሌዕኮ ስኬት ሊይ የተመሰረተ ታዋቂነት  

 አሳታፉ አስተዲዯርና የሕግ የባሊይነት  

 ዳሞክራሲና የባህሌ ብዘህነት  

 ሇምስጉን ሰዉ ዕዉቅና መስጠት  

 እዉነትን የማሻትና እዉነትን የመግሇጽ ነፃነት  

  

የትኩረት አቅጣጫዎች (Strategic Themes) 

ጂማ ተሌዕኮዉን ሇማሳካት ከራዕዩም ሇመዴረስ አጋዥ የሆኑ የትኩረት አቅጣጫዎችን በዉጤት ተኮር ስትራጂያዉ ሰነደ 

አስቀምጧሌ፡፡ እነዙህም የትኩረት አቅጣጫዎች የሚከተለት ናቸዉ፡-  

 የሊቀ አካዲሚክስ (Academic excellence) 

 የሊቀ ምርምርና የእዉቀት ሽግግር (Excellence in research and technology transfer) 

 የሊቀ አገሌግልት (Excellence in service) 

 መሌካም አስተዲዯር (Good governance) 
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ምዕራፌ ሦስት  

3.  የ 2006 ዓ.ም. መንፇቀ -አመት ዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርት  

ክፌሌ አንዴ  

3.1. የፕሮግራም በጀቲንግ እና ሚዚናዊ ዉጤት ተኮርን (BSC ) ያገናበ የ6ወር የዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርት  

የዙህ አመት ዕቅዴ የተጋጀዉ በዉጤት ተኮር ስርዓት መሰረት የተሰናዲዉ የዩኒቨርሲቲዉ ስትራቴጃዉ ሰነዴ እንዱሁም 

የፕሮግራም በጀቲንግን መነሻ በማዴረግ እንዯሆነ ይታወሳሌ፡፡ በመሆኑም ዩኒቨርሲቲዉ በስተራቲጅክ ዕቅዴ መኑ 

ያስቀመጣቸዉን አራት የትኩረት አቅጣጫዎች (የሌህቀት ምሶሶዎች) መሰረት በማዴረግ በተጋጁ አራት ዋናዋና 

ፕሮግራሞች የአመቱ ዕቅዴ ተቀምጦ የነበረ ሲሆን፡ የዙህ መንፇቀ አመት አፇፃፀም ሪፖርትም በነዙህ አራት ፕሮግራሞች 

(አበይት ተግባራት) ስር ሇዙህ ግማሽ ዓመት የታቀደ ስራዎችንና የነሱን ክንዉን የሚገሌጽ ይሆናሌ፡፡ 

3.1.1. ፕሮግራም አንድ/ የትኩረት መስክ፡- መማር መስተማር  

ስትራቴጅክ ዓሊማ፡- Ø^~”“ ›Óvw’~” ¾Öuk: }Å^i’~ ¾có“ õ�H© �UI`� 

uSeÖ� ¾Å”u•‹”/vKÉ`h ›"L�” እ`"ታ፡ አምነትና ጥቅም 

ማሳዯግ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት-1፡-ትምህርታቸዉን የተከታተለ ተማሪዎች ብዚት 46000 ሲሆን ከዙህ ዉስጥ  

   የሚመረቁት 8000 ይሆናሌ፡፡ 

 የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት  

 የአካዲሚክ ካሊንዯር ፀዴቆ  ሇሁለም ኮላጆችና የትምህርት ክፌልች እንዱሁም መምህራን እንዱዯርስ 

ተዯርÕሌ  

 የትምህርት ክፌሇ ጊዛ ዜግጅትና የኮርስ ዴሌዴሌ ተጠናቆ የመማር ማስተማር ሂዯቱ  እየተካሂዯ ነው፡: 

 ሇመማር ማስተማር ሂዯቱ የሚያስፇሌጉ ግብዓቶችን ግዢ ሇመፇፀም ሂዯቶች በከፉሌ ተከናውናDሌ 

 ነባር ተማሪዎችን በመቀበሌ first day first class መርህን ተከናውናDሌ 

 በአመቱ መጨረሻ በተበሇዉ ውጤት ሊይ ሇማዴረስ በዙህ ግማሽ አመት 7980 አዴስ ገብ ተማሪዎችን 

በተሇያዬ የትምህርት መስክና ሙያ ተቀብል እያስተማረ ይገኛሌ፡፡ 1809 ተማሪዎችን ዯግሞ በተሇያዬ ሙያ 

በመጀመረያ ዱግሪና በሁሇተኛ ዱግሪ በማስመረቅ ወዯ ህብረተሰቡ ገብተዉ ሇህብረተሰቡ አገሌግልት 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
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ኢንዱሰጡ ሲያዯርግ ዩኒቨርሲቲዉ የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽንን ዓሇማ  በትምህርት ሴክተር በኩሌ ሇማሰከት 

ያዯረገዉ አስተዋፅኦ ከፌተኛ መሆኑን ያሳያሌ፡፡   

 የጂማ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖልጅ ኢንስቲትዩት በ GTP’s Priority Sectors  ተብሇው በሀገር አቀፌ ዯረጃ በተሇዩ 

የስሌጠና መርሀ-ግብሮች የትምህርት ስርዓት (curricula) ቀርፆ በኢንደስትሪው የሚገኘውን የሰሇጠነ የሰው 

ኃይሌ ችግር ሇመቅረፌ  ወዯስራ መገባቱ ግሌፅ ነዉ፡፡ በዙሁ መሰረት በ Infrastructure Development 

Sectors:- በ መንገዴ ፣ በፖወር እና ኢነርጂ፣ በቴላኮሙኒኬሽን ፣በውሃ አቅርቦት እና ኢሪጌሽን ዘሪያ 

ከሚመሇከታቸው ሴክተሮች እና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ጋር በመሆን የመማር ማስተማር ፕሮጀክት 

ተቀርፆ በአሁኑ ሰዓት ከ300 በሊይ የሚሆኑ ነበርና አዴስ  ተማሪዎችን በቁጥር ሰባት በሆኑ የዴህረ ምረቃ 

መርሀ ግብር ተቀብሇዉ እያሰሇጠን ሲሆን በያዜነው ዓመትም ወዯ 90 የሚጠጉ የዴህረ ምረቃ ባሇሙያዎች በ 

Priority Sectors  ሇምረቃ ዜግጁ በማዴረግ ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

 ላሊው የ GTP’s Priority የ Environmental and Climate Change Sectors ሲሆን በዙህ ዘሪያም የዴህረ 

ምረቃ ፕሮግራም የጀመርን ሲሆን መምህራኑም ሰፉ የምርምር ስራዎችን በማከናወን በአሁኑ ሰዓት አራት 

የPhD ምሩቃን በዙህ ርፌ ትምህርትታቸውን አጠናቀው ወዯ ስራ እየገቡ ይገኛሌ፡፡ 

 በ Industries Sectors (Sugar Industries,  እና Chemical Industries)  ሇማስመረቅ ዯርሷሌ ወዯ  400 

የሚጠጉ የቅዴመ መረቃ ዱግሪ መዯበኛ ተማሪዎችን ሇምረቃ ብቁ ሇማዴረግ በዜግጅት ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

ከዙህ በተጨማረ የዩኒቨርሲቲ-ኢንዯስተር ትስስሩን በከፌተኛ ሁኔታ ሇማጠናከርም በየአመቱ በኢንጂነሪንግ 

ትምህርታቸው የሚከታተለ ተማሪዎችን በሀገሪቱ በሚገኙ ተጓዲኝ ኢንደስትሪዎች እና ካምፓኒዎች ጋር 

በመሆን ሇአንዴ ሙለ ሴሚስተር (16 ሳምንት) በጋራ የተግባር ሌምምዴ (Internship) እንዱያከናውኑ 

በማዴረግ ሊይ ስንሆን በአሁኑ ሰዓትም በቇጥር 55 ከሚጠጉ ተጓዲኝ ኢንደስትሪዎች ጋር ከ 1500 በሊይ 

ተማሪዎችን እና መምህራንን ከኢንደስትሪው ሠራተኞች  ጋር በማስተሳሰር እየሰራን እንገኛሇን፡፡ ከአብዚኛው 

ኢንደስትሪዎች የምናገኘው ግብረ መሌስም እጅግ የሚያበረታታ ሲሆን ካሇን የተማሪ ብዚት የተነሳ በቂ 

ኢንደስተሪዎችን (ካምፖኒዎችን) አግኝቶ ተማሪዎቻችንን ሇመሊክ ተዯጋጋሚ ችግር ገጥሞናሌ፡፡ 

 አዴስ ገቢ ተማሪዎች ሇአከባቢዉ አዴስ ስሇመሆናቸዉ ዩኒቨርሲቲዉ ግንዚቤ ዉስጥ በማስገበት ከዙህ በፉት 

ሲዯረግ በነበረዉ መሠረት የትራንስፖርት አገሌግልት በመስጠት በዯህነተችዉ ሊይ ምንም አይነት ችግር 

ሳይዯርስ ወዯ ዩኒቨርሲቲዉ ኮሚንቲ ኢንዱቀሊቀለ አዴረገዋሌ፡፡ 

 የዩኒቨርሲቲዉ የተማሪዎች ህብረትና ላልች ክበባት ሇአዴስ ገቢ ተማሪዎች ሇዯህነታቸዉ ተብል ጠንካራ 

አቀባበሌ አዴርጎሊቸዋሌ፡፡  

 የከተማዉ ማስተዲዯርም ተማሪዎቹ  ያሇምንም የዯህንት ችግር  ወዯ ዩኒቨርሲቲ እንዱገቡ ከፌተኛ የሆነ 

ትብብር አዴርገዋሌ፡፡  

 ሇአዴስ ገቢ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲዉን ህጎች፤ ዯንቦች፤ ሥርዓቶችና ተማሳሰይ ጉዲዮች ሊይ የግንቤ 

ማስጨበጫ ስራ ተሰርተዋሌ፡፡ 
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 ተማሪዎቹ የሚፇሌጉትን የትምህርት መስክ በፌሊጎት ኢንዱመርጡ ሇማዴረግ የሁለም ኮላጆች ዱንን ጨምር 

የትምህርት ክፌሌ ኃሊፌዎች የየትምህርት ክፌሇቸዉን መረጃ ሇተማሪዎቹ ገሇፃ አዴርገዋሌ፡፡ 

  በዙሁ መሠረት ተማሪዎቹ የትምህርት መስከቸዉን መርጠዉ መዯበኛው የመማር መስተማር ሥራ ተጀምሮ 

በተጠናከረ መሌኩ እየተሰጠ ይጋኛሌ፡፡  

 ተመራቂ ተማሪዎች በተቀመጠሇት ዕቅዴ መሠረት በተየዉ ቀነቀጠሮ ምርቃቱ ኢንዱከናወን የተማሪዎችን 

ግሬዴ በማሰባሰብ የሚመረቁትና የማይመረቁትን በመሇየት በሴኔት በማስፃዯቅ ሇምርቃቱ ኢንዱበቁ ተዯርጎ 

ምርቃቱ ተከሄዴዋሌ፡፡ 

 በሁለም ኮላጆች የተከታታይ የተማሪዎች ምና ሥርዓት ተርግቶ መምህራኑ በፅንሰ ሏሰቡ ሊይ 

በመስማማት ምናዉ እየተከሄዯ ይጋኛሌ፡፡ መሌካም ሇዉጥም በተማሪዎች ሊይ አሳይተዋሌ፡፡ ሇምሳላ 

ተማሪዎች አብኛዉን ግዛያቸዉን በጥናት ሊይ ስሇምያሳሌፈ አንዯኛ ተማሪዎቹ በግዛ ብዚት ምክንያት ወዯ 

መጥፍ ነገር እንዯያስቡ ተቆጥበዋሌ ሁሇተኛ አብዚኛዉን ግዛያቸዉን በዉዳታም ይሁን በግዳታ በጥናት ሊይ 

ስሇምያሳሌፈ ዯካማ የተበለ ተማሪዎች ራሳቸዉ ጥሩ ዉጤት እያስመገቡ ይጋኛለ፡፡ 

 በሁለም ኮላጆች የመጀመሪያ ሲሚስቴር ሉጠናቀቅ ስሇሆነ የፇተና ፕሮግራሞች የማገጀትና ፇተናዎች 

ኢንዴጋጁ ተዯርጎ ሁለም ተጠናቀዋሌ፡፡ 

 በግማሽ ዓመቱ የታቀዯዉ የትምህርትና የፇተና ፕሮግራሞች አወጣጥ፤ የፇተና ዜግጅትና የዉጤት ግምገማና 

አፇፃፀም በዕቅደ መሠረት መቶ በመቶ ተከናዉነዋሌ፡፡ 

 የ1ሇ5 አዯረጃጀት ተጠናቆ ወዯ ስራ ተገብቷሌ፡፡  

የመማር መስተማር ሂዯቱ በቴክኖልጂ የተዯገፇ እንዱሆን የአይሲቲ አገሌግትን ማጠናከር ወሳኝና አማረጭ የላሇዉ መንገዴ 

ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት በዙህ ግማሽ አመት የሚከተለት ሥራዎች ተከናዉነዋሌ፡፡ 

 በርካታ የተማሪ ቁጥር ያሇዉ የቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት ካምፓስ በኔትዎርክ አገሌግልት ሇማጠናከር ዕቅዴ ተይዝ 

40 ኮምፒዉተር በሚይዜ አንዴ ክፌሌ ዉስጥ ሙለ የኔትዎርክ ዜረጋታ ሲዯረግ በተጨማሪም በመማሪያ ክፌልች 

አከባቢ ገመዴ አሌባ የኔትዎርክ ኢንተረኔት አገሌግልት ጀምሯሌ፡፡  

 አዲዴስ ስማርት ክሊሶችን  ሇማቋቃምና እንዴሁም ነባሮቹን ሇማጠናከር በተያዉ ዕቅዴ መሰረት 46 የመማሪያ 

ክፌልች ወዯ ስማርት ክሊስ እንዱቀየሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

 K}T]‹“ SUI^” ¾}ËS[¨< ¾óÃM e�_Ï e^ }Ö“¡a ¾kÖK c=J” e”�^M 

óÃM e�_Ï c=e}U uT°ŸM Å[Í }slTEM:: 

 u�¡„KAÍ= ›=”c=+�¿�“ uª“¬ Ów eU”� ¾y=Ç=Ä ¢”ð[”c=”Ó c=e}U የT�ŸM e^ 

KTeðìU የተሇያዩ ግብዓቶች  Ó» }Ÿ“¬“EM::  

 ሇአምስት ዩኒቨረስቲዎች ረጅስትራርን በተመሇከተ የሌምዴ ሌዉዉጥ ማካፇሌ ስራ ተካሂዶሌ 
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 የረጅስትራር ሲስተም ሶፌት ዌር አመሰራረት ተጠናቆ አገሌግልት ሊይ መዋሌ ጀምሯሌ 

 የመማሪያ ክፌልች ዴሌዴሌ በሶፌት ዌር በመታገዜ ተካሂዶሌ 

 ዩኒቨርሲቲዉ ሇወዯፉቱ የተማሪዎችን የዉጤት ምና ስርዓትን በቴክኖልጅ የተዯገፇ እንዱሆን ሇማዴረግ የኦንሊይን 

ተከታታይ ምና ስራ ሊይ ሇማዋሌ በታቀዯዉ መሠረት የ1ኛ ዓመት ተማሪዎች ዉጤት ኦንሊይን ኢንዱሇክ 

ተዯርግዋሌ ሇስኬተማናቱም በሶፌትዌሩ ሊይ ሇ225 መምህራን ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡  

 የዩኒቨርሲቲዉ መዯበኛ ተማሪዎች የተቋሙን ኢሜይሌ አገሌግልት እንዱያገኙ ሇማዴረግ በታቀዯዉ መሠረት 

ሇ22000 መዯበኛ ተማሪዎች ሇእያንዯንዲቸዉ የኢሜይሌ አካዉንት ተከፌቶሇቸዋሌ፡፡ በቀጣዩ ሩብ ዓመት 

አካዉንታቸዉን አክትቭ በማዴረግ ተማሪዎቹ የአገሌግልት ተጠቃሚ እንዱሆኑ ይዯረጋሌ፡፡ 

  

ሇመማር መስተማር  ዋንኛና ግንባር ቀዯም ተጠቀሽ የሆነዉ ላሇኛዉ የአገሌግልት ማዕከሌ ዯግሞ ቤተመጽሏፌትን 

ማጠናከር ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት ዩኒቨርሲቲዉ በአመቱ ከአቀዲቸዉ ሥራዎች ዉስጥ የሚከተለት ታግባራት በዙህ ግማሽ 

ዓመት ተከናዉነዋሌ፡፡   

 የዩኒቨርሲቲዉ አብያተመጽሓፌት በ2005 ዓ.ም. ግዥ የተከሄዯበቸዉና ነገር ግን ወዯ 

ዩኒቨርሲቲዉ ያሌገቡ በአርዕስት 4000 መጽሓፌትን ወዯ ዩኒቫርሲቲ በማስገባት ሇአገሌግልት 

ሇማዋሌ ታቅድ በዙሁ መሠረት በዙህ ግማሽ ዓመት 2467 መጽሓፌት ወዯ ዩኒቨርሲቲዉ 

ገብተዉ የቴክንካሌ ሥራዎች ተሰርቶ ወዯ ቅርንጫፌ ቤተመጽሓፌቶች ሇአገሌግልት ሲሊኩ 

ኮላጆችም መጽሃፌቶቹ ስሇማግበቱ ሇማሰወቅ ሙለ የመጽሏፌቶቹ ስም ዜርዜር 

ተሌኮሊቸዋሌ፡፡ 

 የቤተመጽሏፌት አገሌግልትን የሇቀ ዯረጃ ሊይ ሇማዴረስ በተዯረገዉ እንቅስቀሴ አንዴ 

ስሇአገሌግልት የሚያጠና ኮሚቴ ተቋቅሞ በየግዛዉ በሁለም ቤተመጽሏፌቶች ያሇዉን 

የአገሌግልት ሂዯትን በመከታተሌ እጥረት ወይም ችግር አሇባቸዉ የተበለትን ቦታዎች ሇይተዉ 

በማዉጣት ሇመፌተህ ያቀርባለ፡፡ በዚዉ መሠረት የአብያተመጽሏፌቱ የበሊይ አመራሮች 

በጉዯዩ ሊይ ጥናት በማዴረግ አግባብ ያሇዉ መፌትህ በአጭር ግዛ ዉስጥ ይሰጣለ፡፡  

 የቤተመጽሏፌት አገሌግልት ዱጅታሊይዙዴ ሇማዴረግና ተጠቃሚዎች ኦንሊይን አገሌግልት 

ሇመስጠት 5846 መጽሏፌቶችን ወዯ ሶፌት ኮፒ በመቀየረ ወዯ ኮሚፒዉተር ሲስተም 

እንዱቀየር በዓመቱ ታቅድ በግማሽ ዓመቱ 1627 መጽሏፌቶች ወዯ ሶፌት ኮፒ ተቀይረዋሌ፡፡ 

ይህ ቁጥር ከአመቱ ዕቅዴ ጋር ስነፃፀር 27.83 በመቶ መከናወኑን ያሳያሌ፡፡  

 ዩኒቨርሲቲዉ ሇወዲፌቱ የዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ የቤተመጽሓፌትን አገሌግልት በአካሌ ሄድ 

ከማግኛት ጎን ሇጎን የኦንሊይን አገሌግልትም ማግኛት እንዴችለ ሇማዴረግ ቤተመጽሓፌቱ 

ወዯዙህ መስመር እየገባ ስሇሆነ ማህብረሰቡን ማስሌጠን መሰረታዊ ጉዯይ ስሇምሆን  

አብያተመጽሏፌቱ ሇማህብረሰቡ ስሌጠና ሇመስጠት በቀዯዉ መሠረት 400 ተማሪዎች በኢ-

ሊይብረሪ ሪያ ስሌጠና ሲወስደ 200 መምህራን ዯግሞ ስሇዴጂታሌ ሊይብረሪ ስሌጠና 

ወስዯዋሌ፡፡  
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 በግማሽ አመቱ 2500 የሚሆኑ የጥናትና ምርምር ዉጤቶች ወዯ ሶፌት ኮፒ ተቀይሮ አገሌግልት 

በማስጠት ሊይ ይጋኛሌ፡፡  

 የዩቨርሲቲዉ አካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎችና ላልች ማህብረሰብ  ዉጣ ዉረዴ የላሇበት ሇአካሌ 

ጉዲተኞች የሚመች የቤተመጽሏፌት አገሌግልት እንዯያገኙ ሇማዴረግ በታቀዯዉ መሠረት 

ተከናዉኖ የአገሌግልት አሰጠጡም  እየተጠናከረ ይጋኛሌ፡፡  

 ዩኒቨርሲቲዉ የራሱን ፌሌስፌና ወዯ ህብረተሰቡ በማዉረዴ we are in the community 

የሚሇዉን ልጎ በተጨባጭ ዕዉን ሇማዴረግ በህብረተሰብ አቀፌ ትምህርት ፕሮግርም፡- 

በኢንተርንሽፕ፤ በፕራክቲከምና ፕሮፋሽናሌ ፕራክቲስ በዓመቱ 1700 ተማሪዎች እንዴሳተፈ 

ሇማዴረግ ታቅድ በመጀመረያዉ ሩብ ዓመት 1400 ተማሪዎች ሲሰማሩ በዙህኛዉ ሩብ ዓመት 

ዯግ 256 ተማሪዎች ተሰማርተዉ የትምህርቱን መሠረታዊ አሇማ በህብረተሰቡ መከካሌ 

እንዱገባ ተዯርግዋሌ፡፡  

 የተጠናከረ የመማር መስተማር ሂዯት  ኢንዱኖር ሇማዴረግ በትምህርታቸዉ  ጠንካራ፤ 

መካከሇኛና  ዯከም የሚለትን ተማሪዎች  በዉጤተቸዉ መሰረት ታሇይተዉ ከተወቁ ቦኃሊ ጥሩ 

የአፇፃፀም ስብጥር በመካካሊቸዉ እንዴኖር ሦስቱም ከተጎሪዎች የሚገኙበት ቡዴን እንዱፇጠርና 

እንዴዯጋገፈ 1ሇ5 በማዯረጃት 3300 ቡዴን በዩኒቨርሲቲዉ ዯረጃ ተቋቅመዋሌ፡፡ 

  ተማሪዎቹን የማዯረጀት ሥራ ከተሰራ ቦኃሊ ሁለም ቡዴኖች የየራሳቸዉ ቡዴን መሪ 

እንዱኖራቸዉ ሲዯረግ በየግዛዉ ግን ቡዴን መሪዉ ይቀየራሌ፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት 

ሁለም ተማሪዎች የመሪነትን ክህልት በዙሁ ዯረጃ እንዴጨብጡና ዯፊር እንዴሆኑ ሇማዴረግ 

ያህሌ ነዉ፡፡ ከዙህም በተጨማሪ የሴት ተማሪዎች ተሳትፍ በቡዴኑ ዉስጥ ጎሌቶ እንዱታይና 

አቅማቸዉንም እንዱያጎሇብቱ ሇማዴረግ የቡዴን መሪ በመሆን እንዴሰሩ ተዯርግዋሌ፡፡ 

ሇየቡደኖቹም መምህር ተመዴቦሊቸዉ ችግር ባሇበት ቦታ ሊይ መምህሩ እንዱረዲቸዉ 

ተዯርጓሌ፡፡  

 በዙሁ መሌኩ መምህራንም በምያስተምሩት የትምህርት ርፌ በኬዜ ቲም እንዴዯራጁ ተዯርጎ 

በሁለም ኮላጆች ተዯራጅቷሌ፡፡ በተጨማሪም በየትምህርት ክፌሊቸዉም በሌማት ቡዴን 

እንዱዯረጁ ተዯርጎ 178 ቡዴኖች ተዯራጅቷሌ፡፡ 

 ሁለም የዩኒቨርስቲው ከፌተኛ አመራሮችን ጨምሮ &የየኮላጅ ዱኖች&የትምህርት ክፌሌ  

ሃሊፉዎች &የተማሪዎች ተወካይ ፤ ዲይሬክተሮች ፤ቡዴን መሪዎች በተገኙበት በትምህርት 

ሌማት ሠራዊትና በ1ሇ5 አዯረጃጀት ፅንስ ሃሳብ ሊይ በሁሇት ዘር የግንዚቤ ማስጨበጫ ስሌጠና 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

 ከ1ሇ5 አዯረጃጀት በኃሊም የየቡደኖች ዕቅዴና አፇፃፀም ሊይ የዩኒቨርሲቲዉ የበሊይ አመራሮች 

በተገኙበት የየሁለም ኮላጆችና ላልች የሥራ ክፌልች ሪፖርት ተሰምተዋሌ፡፡ 

 በ1ሇ5 ሇተዯራጁ ተማሪዎች በቅርቡ የሚከታተሌ አማካሪ መምህር ተመዴቦሊቸዉ ባሇባችዉ 

ችግሮች ሊይ የቅርብ ምክር እንዱያገኙ ተዯርገዋሌ፡፡  
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 በያንዲንደ የተማሪዎች ቡዴንም ሆነ የመምህራን ቡዴን ውስጥ ሱፐርቫይርና ፀሏፉ በመምረጥ 

በሳምንት አንዴ ጊዛ ወይም እንዯሁኔታው ያለበትን ዯረጃ ይገመግማለ፡፡ 

 በዩኒቨርስቲ ዯረጃም በኘሬዙዯንቱ የሚመራ 7 አባሊት ያሇው የሱፐርቪዥን ኮሚቴ ተቋቁሟሌ 

 ሇሴት ተማሪዎች የማንበቢያና የኢንተርኔት አገሌግልት ፤የፍቶ ኮፒ አገሌግልት፤የመዜናኛ ክበብ 

አገሌግልት በየመኝታ ህንፃቸዉ አካባቢ እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የኪቶ ፈርዱሳ ካምፓስ  ሇመማር ማስተማሩ ሂዯት ምቹ እንዱሆን አስፇሊጊ የሆኑ ግብዓቶች 

ከሞሊ ጎዯሌ የተሟለ ሲሆን ሇመምህራንም ቢሮዎችና ከቢሮ ጋር ተያይዝ ያለ  ፊሲሉቲዎች • 

ተሟሌተዋሌ፡፡ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?�-2:- 15 ¾ÉI[U[n“ ¾ቅÉS U[n ýaÓ^Vች ( Ÿ²=I  

     ¬eØ G<K~ uú›?‹Ç= Å[Ë) uS¡ð� ÃŸ“¨“M::  

 በግማሽ በአመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 በ1ኛ ሩብ አመት አፇፃፀም ሪፖርት ከዕቅዴ በሊይ 17 የዴህረምረቃና የቅዴመምረቃ ፐሮግራሞች መከፇቱን ርፖርት 

ተዯርጎ ነበረ፡፡ የተከፇቱት ፕሮግራሞች ሀገሪትዋ ከያቸዉ የትራንስፍርሜሽንና ዕዴገት አጀንዲ  ሇማስፇፀም 

ከሚችለት ሴክተሮች መካከሌ ዩንቨርሲቲዉ አንደ በመሆኑ ይህ ፕሮግራምም ከዙሁ ጋር ተጣጥሞ የተቀረፀ 

ካርኩሇም ነዉ፡፡  

 በዙህ ሩብ አመትም፡ በትምህርትና ሙያ መበሌፀጊያተቋም ሁሇት በPHD( በሦስተኛ ዱግሪ)  እና በ MA( ሁሇተኛ 

ዱግሪ)  አዴስ ፕግራሞችን ሇመክፇት ዉይይት ተዯርጎ ታስክ ፍርስ ተቋቁሞ የገበያ ጥናት ተጀምሯሌ፡፡ 

 በሶሻሌ ሳይንስና ህግ ኮላጅ የአራት አዲዱስ የዴህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ካሪኩሇም ተጋጅቷሌ፡፡ በዙሁ ኮላጅ 

አዴስ የተከፇተዉ የቅዴመ ምረቃ ሙዙቃ ትምህርት ክፌሌ ተማሪዎችን ተቀብል በማስተማር ሊይ ይጋኛሌ፡፡  

 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?�-3:- 17 ¾�UI`� Ø^� TeÖumÁ e^‹” TŸ“¨” 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታባራት፡-  

 የዩኒቨርሲቲው ላጂስላሽን ሙለ ሇሙለ ስራ ሊይ ሇማዋሌ የተማሪዎቹ ዴርሻ ቢያሌቅም የመምህራኑ ዴርሻ 

በሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 108 ሇሚሆኑ   መምህራን  የ Instrucctional Skill ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 የኢ -ሇርኒግ ትምህርት በአንዴንዴ  ኮላጆች እየተጀመረ ይገኛሌ፡፡ ሇምሳላ  በሶሻሌ ሶሻሌ ሳይንስ ህግ  ኮላጅ እንዯ 

አርአያነት  ተጀምረዋሌ፡፡ 

 አዲዱስ ሇተቀጠሩ መምህራን ዩኒቨርስቲውን ከማስተዋወቅ በተጨማሪ የትምህርት ጥራትን ሉያስጠብቁ የሚችለ 

ጉዲዮች ሊይ የመግብያ ስሌጠና እንዱወስደ ተዯርጓሌ፡፡ 
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በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት-4:- የኢትዮጵየውያን መምህራንን  አካዲሚያዊ ማዕረግና የትምህርት   

ዜግጅታቸዉን ስብጥር ሇማሻሻሌ አሁን ካሇው መረጃ:-  

1. ረዲት ምሩቅ አንዴ፡- ከ 3.23 ወዯ 2.42 በመቶ ዜቅ ማዴረግ  

2. ረዲት ምሩቅ ሁሇት፡- ከ 4.94 ወዯ 3.71 በመቶ ዜቅ ማዴረግ  

3.  ረዯት ላክቸረር፡- ከ7.32 ወዯ 5.49. ዜቅ ማዴረግ  

4. ላክቸረር፡- ከ 54.36 ወዯ 56.4 ከፌ ማዴረግ • 

5. ረዯት ፕሮፋሰር፡- ከ26.29  ወዯ 27.24 ከፌ ማዴረግ  

6. ተባባር ፕሮፋሰር ፡- ከ3.01 ወዯ 3.60 ከፌ ማዴረግ  

7. ፕሮፋሰር ፡- ከ 0.56 ወዯ 1.14 ማዴረስ ነዉ 

 በትምህርት ዜግጅታቸዉ /ዯረጃቸዉ/ አሁን ከሇበት፡- 

1.  የመጀመረያ ዱግሪ፡-  ከ15.78 ወዯ 12 በመቶ  ዜቅ ማዴረግ  

2. የሁሇተኛ ዱግሪ፡- ከ63.77  ወዯ 66  በመቶ ከፌ ማዴረግ  

3. የሦስተኛ ዱግሪ፡-  ከ20.45  ወዯ  22  በመቶ ከፌ ማዴረግ ነዉ     
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በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ታግባራት፡-  

 በሁለም ኮላጆች የሁሇተኛ ዱግሪ ያሇቸዉን ኢትዮጵያዉያን መምህራን ከገበያ ሊይ በላክችረር 

ዯረጀ ኢንዱቀጠሩ ተዯርጎ 129 መምህራን ተቀጥረዋሌ 

 ከዙህ በፉት ሇሁሇተኛ ዱግሪያቸዉ ወዯ ካፌተኛ የትምህርት ማዕካሌ የሄደ መምህራን ወዯ  

መዯበኛ ሥራቸዉ ስሇተመሇሱ የላክቸረር  ቁጥር  ከፌ ኢንዱሌ አዴረገዋሌ፡፡ 

 በላክቸረር ዯረጃ የነበሩ መምህራን በካናወኑት ተጨባጭ ሥራቸዉ ወዯ ረዯት ፕሮፋሰርነት 

በማዯግ የረዯት ፕሮፋሰር ቁጥር እንዴጨምር አዴረገዋሌ፡፡  

 በተመሳሰይ መሌኩ በረዯት ፕሮፋሰረነት ማዕረግ ሊይ የነበሩ መምህራን ወዯ ተባባር 

ፕሮፋሰረነት በማዯገቸዉ የተባባር ፕሮፋሰር ቁጥር ኢንዱጨምር አዴርገዋሌ፡፡  

 የሦስተኛ ዱግሪያቸዉን ሲከተተለ የነበሩ መምህራን ጨርሰዉ ወዯ መዯበኛ ሥራቸዉ 

ስሇተመሇሱ የረዯት ፕሮፋሰር ቁጥር በእጅጉ ጨምረዋሌ  

 የሴት መምህራን አስተዋፅኦ ሇመጨማር ሁለም ሴት መምህራን ሇብቻቸዉ መኖሪያ 

እንዴኖራቸዉ ተዯርገዋሌ፡፡ 

ይሁን እንጅ የአካዲሚክ ስብጥሩን በተፇሇገዉ ዯረጃ ሇማዴረስ በተሇይ የቴክኖልጅ  እና የቢዙነስ መምህራንን በሥራ ሊይ 

ማቆየት ከባዴ የቤት ሥራ ሆነዉ ተገኝተዋሌ፡፡  

የተጠቀሰዉትን ችግርች ሇመፌታት ዯግሞ ዩኒቨርሲቲዉ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በመሆን ዕጥረት በሚታይባቸዉ 

የትምህርት መስክ  ከዉጪ ሀገረ መምህራንን በመቅጠር በወቅቱ ያሇዉን ችግር እየፇተ ይጋኛሌ፡፡ በዙህ ግማሽ አመትም 

በተሇያዬ ሙያ የሰሇጠኑ 17 የዉጪ ሀገር መምህራን በመቅጠር የመማር መስተማር  ሥራ ሂዯት እንዲይሰተጓጎሌ 

ተዯርገዋሌ፡፡ 
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በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 5:- ያዯገ የሴት ተማሪዎች የመመረቂያ ምጣኔ በመቶኛ 88 በመቶ ማስመዜገብ  

                                             ነው፡፡ 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ታግባራት፡- 

የሴት ተማሪዎች በዩኒቨርስቲው ውስጥ ቆጥተታና የመመረቂያ ምጣኔያቸውን ከፌ ሇማዴረግ  

 ጥሩ ውጤት ሊስመገቡ በቁጠር 4ዏ2 ሇሚሆኑ ሴት ተማሪዎች የማበረታቻ ሸሌማት ተከርክተውሊቸዋሌ፡፡ 

በተጨማሪም በትምህርት ሊይ ያሊቸው አቃም እንዱጠናከር የግንዚቤ ማስጨበጫ ምክር በዩኒቨርስቲው የበሊይ 

አመራርና የሴት ጉዲይ ቢሮ በኩሌ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 የስርዓተ ፆታ ግንዚቤና የተሇያዩ ስሌጠናዎች  ሇሴት ተማሪዎች በሁሇት ዘር ተሰጥቷቸዋሌ፡፡  

 በተሇያዩ አርዕስቶች ዘሪያ ተከታታይ የሆነ የምክር አገሌግልት በተሇይ ሇህክምና ተማሪዎች ተዯርጓሌ፡፡ 

 ግይተው ሇገቡ አዱስ ገቢ ሴት ተማሪዎች የግንዚቤ ማስጨበጫና ከዩኒቨርስቲው ህግና ዯንብ ጋር 

እንዱተዋወቁ የማስተዋወቅ ሥራ ተሰረተዋሌ፡፡:  

 ሇ364 ኢኮኖሚያዊ ዴጋፌ ሇሚሹ ሴት ተማሪዎች በየወሩ የገንብ ዴጋፌ እየተሰጣቸው ሲሆን ሇ585 ሴት 

ተማሪዎች ዯግሞ የማቴሪያሌ ዴጋፌ ከሴቶች ጉዲይ ቢሮ ያገኛለ፡፡ 

 ሇሴት ተማሪዎች ተጨማሪ የትምህርት ዴጋፌ ሇመስጠት ሲባሌ በመኝታቤታቸው አካባቢ አንዴ 

ቤተመጽሏፌትና አንዴ የኢንተርኔት አገሌግልት የሚሰጥ የኮሚፒውተር ሊብራቶሪ ተከፇቷሌ፡፡ 

 ፌቃዯኛ በሆኑ መምህራን ሇ1ኛ ዓመት የሴት ተማሪዎች የማጠናከሪያ /ቲቶሪያሌ/ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

 በመሪነት ዯረጃ የሴቶችን አስተዋፅኦ ከፌ ሇማዴረግ ሴት ተማሪዎቻችን ከዪኒቨርሲቲ ተመርቀዉ ሲወጡ 

ጠንካራና ጥሩ መረ እንዱሆኑ ሇማዴረግ ከወዱሁ ማብቃቱ አማረጭ የላሇዉ መንገዴ ስሇሆነ የዩኒቨርሲቲዉ 

ሴቶች ጉዯይ ቢሮ ከአጋር ዴርጅቶች ጋር በመሆን ሇ50 ሴት ተማሪዎች የሉዯርሽፕ ስሌጠና እንዱወስደ 

ተዯርግዋሌ፡፡ 

   የሴት ተማሪዎቻችን ግዛ፤ ገንብ እንዱሁም ዯህንነተቸዉን ሇመጠበቅ በተሇይ በኪቶ ፈርዱሳ ካምፓስ 

ከከተማ የሚያገኙትን አገሌግልት እዚዉ ጊቢ ዉስጥ ማግኘት እንዴችለ የሴቶች ዉበት ሳልን በግቢዉ ዉስጥ 

ተከፌቶሊቸዉ  በተመጣጣኝ ዋጋ አገሌግልት እየሰጠ ይጋኛሌ፡፡ 

 በስርዓተ ፆታ ሊይ ጥሩ ግንዚቤ እንዱኖራቸዉ ሇማዴረግ በዩኒቨርስቲው ዉስጥ በሁሇት ዘረ የግንዚቤ 

ማስጨበጫ ፍረም ተከፌቶ በተሇያዩ ርዕሶች ሊይ ሇሴት ተማሪዎቻችን አስፇሊጊዉ ስሌጣናና የግንዚቤ 

ማስጨበጫ ስራ ተሰረተዋሌ፡፡ 

 ሴት ተማሪዎቻችን በተሇያዩ ማህብራዊና ጤና ነክ ጉዯዮች ሊይ ጥሩ ግንዚቤ እንዱኖራቸዉ በሴቶች ጉዯይ 

ቢሮ ተከታታይ የምክር አገሌግልቶች እየተሰጠቸዉ ይገኛሌ፡፡ 
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 ሴት ተማሪዎቻችን ሊይ ፆታዊ ትንኮሳ እንዲይዯርስባቸዉ ሇመከሊከሌ በዋናዉ ግብም ሆነ በሀለም ኮላጆችና 

ከምፓሶች ትንኮሳን የሚከሊከሌ ወይም ያሇዉን ጉዯይ ሇሚመሇከተዉ አካሌ የሚያሰዉቅ ከተማሪዎቹ ዉስጥ 

ከሁሇቱም ፆታ የተዋጣጡ ኮሚቴዎች ተቃቅሞ በስራ ሊይ ይጋኛሌ፡፡  

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት-6:- በ›?‹›Ãy= ›?Ée: M¿ ÉÒõ “ ScM Ñ<ÇÄ‹ LÃ u}cÖ< 

›ÑMÓKA� ¾}Ñ‟ ¨<Ö?�‹  

 ስሇኤች አይቪ/ኤዴስ የተሟሊ ግንዚቤና ዕውቀት ያሊቸው ተማሪዎች ዴርሻ ከመቶ ወዯ 9ዏ ይዯርሳሌ፡፡ 

 ቫይረሱን በመከሊከሌ ረገዴ በጎ አመሇካከት ያሊቸው ተማሪዎች ዴርሻ ከመቶ ወዯ 75 ይዯርሳሌ፡፡ 

 በግብረ ስጋ ግንኙነት  ከአንዴ በሊይ ጓዯኛ ያሊቸው ተማሪዎች ዴርሻ ከመቶ ወዯ 14.2 ይወርዲሌ፡፡ 

 በግብረ ስጋ ግንኙነት ከአንዴ በሊይ ጓዯኛ ያሊቸው ተማሪዎች ዴርሻ ከመቶ ወዯ 14.2 ይወርዲሌ 

 በሱስ የተጠመደ ተማሪዎች ዴርሻ ከመቶ ወዯ 1ዏ.ዏ5 ይወርዲሌ 

 ጥንቃቄ የጎዯሇው የግብረስጋ ግንኙነት  የሚያዯርጉ ተማሪዎች ዴርሻ ከመቶ ወዯ 12.9 ይወርዲሌ፡፡ 

 ሇአካሌ ጉዲተኞች ተጨማሪ አገሌግልት ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

የአሇም የኤዴስ ቀን በዩኒቨርስቲው ሲከበር የሚከተለትን አኩሪ ተግባራትን አከናዉነዋሌ፡፡• 

 በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ በተዯረገዉ ክበረ በዓሌ ሊይ ከተሇያዩ ክፌልች (ከዩኒቨርስቲው ማህበረሰብ፤ 

ከከተማዉ ነዋሪ ፤ ከመጀመረያ ዯረጀ ትምህርት ቤቶች የመጡ የነገ ተስፊ ተማሪዎች እና የዩኒቫርቲዉ የበሊይ 

አመራሮች በተገኙበት) በፕሮጄክቱ አሰተባባር ተወካይ አሇም አቀፊዊ ሌምድችን ያጠቀሰ የግንቤ ማስጨበጫና 

ትምህርት አሌ ሪፖርት ቀርቦ ዉይይት ተዯረጎበታሌ፡፡ በተጨማሪም የፓናሌ ዉይይት በዩኒቨርሲቲዉ 

ማህብረሰብ መካካሌ ተዯርጎ ካፌተኛ የሆነ የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥራ ተሰርተዋሌ፡፡  

 በዋናው ጊቢ በተዯረገው ክብረ በዓሌ ሊይም ተማሪዎች &መምህራንና ሠራተኞች የተሳተፈበት በተሇያዩ የስፖርት 

ውዴዴሮች የታጀበ የግንዚቤ ማስጨበጫ ኘሮግራም ተካሂዶሌ፡፡  

 ከ5000 በሊይ የሚሆኑ ስሇኤችአይቪ ጥሩ ግንዚቤ የሚያስጨብጡ ብሮሸሮች &ፖስተሮችና ፖምኘላቶች 

በማጋጀት ከበዓለ በፉትና በኋሊ የህዜብ ማዕከሌ በሆኑ ቦታዎች ሊይ ከማሇጠፌ በተጨማሪ ሇግሇሰቦችም 

እንዱሰራጭ ተዯርገዋሌ፡፡ 

 ከኤችአይቪ ኤዴስ ዘሪያ 12 የስሌጠና ኘሮግራሞች ሇህብረተሰቡ ሇመስጠት ታቅዯዉ አምስት የስሌጠና 

ፕሮግራሞች ተጋጅተዉ ሇዩኒቨርሲቲዉ ሴት መምህራንና ተማሪዎች ተሰጥተዋሌ፡፡ 

 በአመቱ 2ዏ አውዯ ጥናቶች በዓመቱ ሇማስከዴ ታቅዯው 8 አውዯ ጥናቶች በዙህ ግማሽ ዓመት ሇማጋጀት 

ተችሎሌ፡፡  
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  የኤችአይቪ ኤዴስን ሂዯት በዩኒቨርቲው ቅጥር ጊቢ ውስጥ ብቻ መግታት ስሇማይቻሌ ወዯ ማህብረሰቡ 

መግባትም አስገዯጅ ጉዯይ በመሆኑ የዩኒቨርሲቲዉ ኤችአይቭ ኤዴስ መከሊካያና መቆጣጠሪያ ፕሮጄክት ከጂማ 

ከተማ ወጣቶች ጋር ሇመስራት በስምምነት ሊይ ተዯርስዋሌ፡፡ 

 ይህ ኘሮጀክት መሠረታዊ የኢኮኖሚ ችግር ያሇባቸውን ተማሪዎች በመሇየት ሇ2ዏዏ ተማሪዎች በቢሮው በኩሌ 

አስፇሊጊውን ዴጋፌ ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡ 

 ኤች አይቪ ኤዴስን በሚመሇከት ሇክሇብ አመራሮች ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

 በተሇያዩ ጎጂ ሱሶች የተጠቁ ተማሪዎች ሇማገገሚያ የሚሆን ማዕከሌ እንዱቋቋም  ታቅዶ  በዙህ ግማሽ ዓመት 

ሇማዕከለ ማገሌገያ የምዉለ  ማቴሪያልች  ተገዜቶ ገብተዋሌ፡፡ ማዕከለም በቅርብ ግዛ ሥራዉን ይጀምራሌ፡፡ 

 በስዴስት ዘር ሇአንዴሽህ (1,000) ተሳታፌዎች የግንዚቤ ማስጨበጫ  ፍረሞች በሩብ ዓመቱ ሇማከሄዴ ታቅድ  

ከዕቅዴ በሊይ ሇ1,200 ሰዎች የግንዚቤ ማስጨበጫ ሥራዎች ተካሂዯዋሌ፡፡  

 ዴጋፉ ሇሚሹ ሴት ተማሪዎችን በቀጥታ ገንብ በእጅ በመስጠት መርዲቱ ቀጣይነት ስሊላሇዉ ፕሮጄክቱ የተሸሇ 

መንገዴ ስያፇሊሌግ ቆይቶ የወሰዯዉ አማራጭ ገቢ ማመንጨት የሚችሌ አገሌግልት የሚሰጥ ፕሮጄክት ሇመቋቀም 

ታቅዯዉ በዙሁ መሠረት አንዯ የሌብስ ማጠቢያ ማሽን በግቢ ዉስጥ ተቋቅመዋሌ፡፡ ይህ ማሽን በየግዛዉ 

በዩኒቨርስቲ ዉስጥ ስሇምቆይ በቀጣይነት የተማሪዎችን ችግር ሉፇታ ይችሊሌ፡፡ 
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3.1.2.  ýaÓ^U G<K� /¾�Ÿ<[� Se¡:- Ø“�“ U`U` 

ስትራቴጂክ ዓሇማ:- Ø^~”“ ›Óvw’~” ¾Öuk: }Å^i’~ ¾có õ�H© U`U` uT"H@É“  

K}ÖnT>¨< uTÉ[e ¾Å”u•‹”/vKÉ`h ›"L�” እ`"ታ፡ አምነትና 

ጥቅም ማሳዯግ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 1:- ¾}"H@Æ wH@^©ና ¯KU›kó© ¾Ø“�“ U`U`  

Ñ<v›?‹/¢”ð[”f‹/ w³� (8) ይሆናሌ 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታጋባራት፡- 

 በሁሇተኛው ሩብ አመት  በምዕራብ ኢትዮጵያ  ካለ ዩንቨርስቲዎች  ማሇትም ጅማ፤አሶሳ፤ወሇጋና መቱ  

ሇተውጣጡ 490 ሇሚሆኑ  ተሳታፉዎቸ ‘Teal and Agora Train the Trainer Workshop’ በጅማ ዩንቨርስቲ 

አስተባባሪነት ተካሂዶሌ 

 በሁሇተኛው ሩብ 36 ሇሚሆኑ ተሳታፇዎች የሁሇት ቀን ዎርክ ሾፕ በ sustainable indiginious bio fertilizer 

ሊይ ተካሂዶሌ 

 በሁሇተኛው ሩብ 70  ሇሚሆኑ ተሳታፇዎች ከBrown University  ጋር በመተባበር  Reproductive Health 

በሚመሇከት ዎርክ ሾፕ  ተካሂዶሌ 

 ሇግማሽ ዓመቱ ከታቀዯው በሊይ 1ዏ ብሄራዊ እና ዓሇምአቀፊዊ የጥናትና ምርምር ጉባኤዎች/ ኮንፇረንሶች 

ተካሂዶሌ፡፡ 

 ሇአምስተኛው ዓመታዊ ጉባኤ/ኮንፇረንስ የሚሆኑ ግብዓቶች & ምርምሮች/የመረጃ ማሰባሰብ ስራዎች ዯረጃ 

በዯረጃ  እ የ ተከ ና ወኑ  ይገ ኛሉ፡ ፡  

 ሇግማሽ ዓመቱ ሦስት ኘሮፖዚልች ተጋጅቶ ሇተባባሪዎች ቀርበዋሌ፡፡ ይህም ሇግማሽ ዓመቱ ከታቀዯዉ በሊይ 

በአንዴ ብሌጫ በማሳየት ከዕቅዴ በሊይ ተከናዉነዋሌ፡፡ 

 በየኮላጆቹ መምህራንና የማስተርስ ተማሪዎች የምርምር ስራ በቴማቲክ ኢንዱሆን ተዯርጎ ዋና ተመራማር 

ከመምህራን የሚመዯብ ሲሆን ተማሪዎቹ በዙህ ስር እንዴዯረጁ ተዯርጎ አፇፃፀሙ በሁ መሌኩ ተካሂዶሌ፡፡ 

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ዉጤት2:- u›KU ›kõ Å[Í•እ¬p“ vL�¬ Ð`“KA‹ LÃ  ¾ታ}S<  

¾U`U` ¬Ö?�‹  w³� (150) ይሆናሌ፡፡ 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡-  

 የተማሪዎች የጥናትና ምርምር ዉጤቶች በተዋቂ ጆርናልች ሊይ ሇማሳተም በሂዯት ሊይ ይጋኛሌ፡፡ 

  120 ¾U`U` ¬Ö?�‹ ›KU ›kó© °¬p“ vK�¬ Ð`“KA‹ LÃ •ታ�SªM::  
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በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ዉጤት3፡- የዴህረ-ምረቃ ተማሪዎችን ጨምሮ ተገምግሞ ፇንዴ የተዯረጉ የምርምር 

 ፕሮፖልች ብዚት 660 ይሆናሌ፡፡ 

በግማሽ  አመቱ  የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

ምስሌ ቁጥር-2 

 

የክንዉን መግሇጫ 

 22 ምርምሮች በዙህ ግማሽ አመት ተሰርቶ ተጠናቀዋሌ  

 280 የሚሆኑ  የመምህራን የምርምር ፕሮፖዚልች ሇፇንዴ ብቁ እነዱሆኑ በየኮላጃቸዉ ግምገማ እየተዯረገሇቸዉ ይጋኛሌ፡፡ 

 12 የምሆኑ ቀጣይነት ያሊቸዉ የምርምር ስራዎች  በሀይሌ ማመንጫ፤በማዲበሪያ፤ በጤና፤በግብርናና አካባቢ 

ጥበቃ፤ ንፅህና፤በምግብና ህክምና እንዱሁም  ላልችም በምርምር የሥራ ሂዯት ዉስጥ ይጋኛለ፡፡ 

 115 የምርምር ንዯፇ ሃሳቦች ከዴህረ ምረቃ ተማሪዎች ተሰብስበዋሌ፡፡ ከዙህ ዉስጥ በቴክኖልጂ ሊይ የተሰሩ 

ሲሆን እነሱም፡- 

o በመንገዴ ስራ ከ70 በሊይ የሚሆኑ 

o በኢነርጂ ረገዴ  ከ12 በሊይ የሚሆኑ 

o በኮሚኒኬሽን ከ 3 በሊይ የሚሆኑ  

o በውሃ እና በአካባቢ ከ10 በሊይ የሚሆኑ ችግር ፇቺ ጥናቶችን እያከናወነ ሲሆን በአሁኑ ሰዓትም 

ከሴክተሮች ዴጋፌ በማግኘት ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

 



 
 

19 
 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት4፡- ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት በተገኘ ዴጋፌ/በጋራ ትብብር አዱስ የሚጀመሩ ምርምሮች  

                                       ብዚት/ 7/  

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ታግባራት፡- 

 በግማሽ ዓመቱ የዕቅዴ አፇፃፀም ውስጥ  ዩኒቨርሲቲዉ በዯረገዉ  የዴገፉ ማፇሊሇግ ስራ ከUSAID ጋ ር  

ወባ ን  ለ መከ ላ ከ ል  የ ሚያ ስ ችል  ፈ ን ድ ተፈራር ሟል  

 የሚገኙ የምርምር ዕዴልችን ሇመጠቀም የሚያስችሌ ሇግማሽ ዓመቱ አንዴ ኘሮፖዚሌ ሇማጋጀት ታቅዯው ከዕቅዴ 

በሊይ ሦስት /3/ ኘሮፖዚልች ተጋጅተው ሇባሇዴርሻ አካሊት ተሌከው ሁሇቱ ተቀባይነት ሲያገኙ የአንደን 

ውጤት ግን በመጠባበቅ ሊይ እንገኛሇን፡፡• 

  አንዴ ፇንዴ የሚያስገኝ ፕሮጄክት ተቀርፆ ሇከነስቴሌ ፊዉንዯሽን ቀርቦ  ፕሮጀክቱን  በማሸነፌ በተገኘዉ ፊንዴ 

በጂማ ዝን በሚገኙ ወረዲዎች ሇ404 ቤተሰቦች  በምግብ ራሳቸዉን እንዱችለ የሚያግዜ ፕሮጀክት ተጀምሯሌ፡፡ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት5:- KIw[}cu</ K}ÖnT>¨< ¾}LKñ ¾U`U` ¬Ö?�‹“ e^ LÃ  

¾ªK<  w³� (7) ይሆናሌ፡፡ 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 በጅማ ዝን በሽቤና ሰርቦ ወረዲ ሁሇት የሃይዴሮ ኤላክትሪክ ኘሮጀክቶች ግንባታ ስራ ሇህብረተሰቡ አገሌግልት 

እንዱውለ ተዯርገው እየተካሄደ ነው፣ 

 በቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት  እያንዲንደ የምህንዴስና የመጀመሪያ ዱግሪ ተማሪ ከመመረቁ በፉት አንዴ ፕሮቶ ታይፕ 

ከመምህሩ ጋር በመሆን ማጋጀት ስሇሚጠበቅበት ኢንደስትሪውን ሉያግዘ የሚችለ የተሇያዩ ዱዚይኖችን እና 

ፕሮቶ ታይፖችን አጋጅተን ወዯታች ሇማውረዴ በእንቅስቃሴ ሊይ ስንሆን ይህንን ሲስተም ርግተን 

ሇማከናወንም ከጀርመን መንግስት  GIZ  በኩሌ አንዴ አማካሪ እንዱመዯብሌን ጠይቀን በአሁኑ ሰዓትም 

አማካሪውን ሇማግኘት የመጨረሻው ምዕራፌ ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

 RELOAD  ከተሰኘው ፕሮጀክት ከ 4 የጀርመን እና ከ 5 የ አፌሪካ አገር ዩኒቨርሲቲ እና ተቋማት ጋር የምርምር 

ስራ እዱጀመር ተዯርጓሌ . 

 በጅማ ዝን በሸቤና ሰርቦ ወረዲ ሁሇት የሃይዴሮ ኤሇክትሪክ ኘሮጀክቶች ግንባታ ስራ ሇህብረተሰቡ አገሌግልት  

 እንዱውለ ሇማዴረግ አንደ በመጠናቀቅ ሊይ ሲሆን ሁሇተኛው ግን ዜርዜር ጥናቱ ተጠናቆ ወዯ ግንባታ በመሸጋገር 

ሊይ ነው፡፡ 

 በግሌገሌ ጊቤ የመስክ ምርምር ማዕከሌ የተሰበሰቡና የተቀናጁ የሰርቪሊንስ መረጃዎችን ሇተጠቃሚውና 

ሇሚመሇከታቸው አካሊት ተሰራጭተዋሌ፡፡ 

  

 RELOAD ከተሰኘው ኘሮጀክት ከ4 የጀርመን እና ከ5 አፌሪካ አገር ዩኒቨርስቲ እና ተቋማት ጋር የህብረተሰቡን 

ችግር ሉፇቱ የሚችለ የምርምር ስራ እንዱጀመር ተዯርጓሌ፡፡ 
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በአመቱ መጨረሸ ሚጠበቅ ዉጤት 6:- ìÉk¨< e^ LÃ ¾ªK< }ÚT] ¾U`U`“ eì`� SS]Á‹ 

የግማሽ አመቱ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 በግማሽ ዓመቱ አንዴ የምርምርና ስርፀት መመሪያ በዩኒቨርሲቲው ፀዴቀው ሇክንውን ሇሚመሇከተው አካሌ 

ተሰራጭቶ  በመመሪያዉ መሰረት ስራ ተጀምሯሌ:: 

 በአዱሱ የምርምር ሰራ ስርፀት ግንዚቤ ማስጨበጫ ወርክ ሾኘ ተካሂዶሌ 

 የዯህረ ምረቃ ተማሪዎችም ሆኑ መምህራን ዩኒቨርስቲው ካጋጀው ቴማቲክ (thematic area) ሳ ይወጡ  

ምር ምራቸዉን  ኢን ዲሰ ሩ  የ ክ ትትልና  ግምገ ማ ሥራ  እ የ ተካ ሄ ደ  ነ ዉ፡ ፡  

 

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ¬Ö?� 7:- ¾}"H@Æ ¾›pU Ó”vታ• e^‹ 

የግማሽ አመቱ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 በሩብ ዓመቱ በዩኒቨርስቲው ሊይብራሪ ሇአን ጊዛ /TEEAL AND AGORA / ሊይ የአስሌጣኞች ስሌጣና ተሰጥቷሌ:: 

 የባዩ ቴክኖልጅ ኢኒስቲትዩት በዙሁ ግማሽ ግመት ውስጥ ተመሰርተው ሥራ የጀመረ ሲሆን    ይህ ኢኒስቲትዩት 

አራት ማዕከልችን ያቀፇ ነው: •እናሱም፡- center for Myco –Bacteriology, center for natural and 

pharmaciticuals molecular biology and center for plant and animal biotechnology ናቸዉ፡፡ 

 ሇ32 ተሳታፉዎች በሪሰርችና ፐብሌኬሽን ሊይ የ ኮንሰሌታቲቭ ዎርክ ሾፕ ተካሂዶሌ 

 48 ሇሚሆኑየዩንቫርሲቲዉ መምህራን   ከILRI   ጋር በመተባበር በ Grant Proposal Writing ሊይ መሠረታዊ 

ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 120 ሇሚሆኑ ከቡሬ ሆራ፤ከመቱና ከአሶሳ ዩንቭርስቲ ዎች ሇተውጣጡ ተሳታፉዎች በ Grant Proposal Writing 

and Data Handling ሊይ ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 የምርምርን ክህልት ከፌ ሇማዴረግ 30 ሇሚሆኑ ተሳታፉዎች በ Qualitative Research ሊይ ስሌጠና ተሰጥቷሌ 

 በተጨማረም  የመምህራኑን የምርምር አቅም ሇማጎሌበት በህብረተሰብ ጤናና ህክምና ሳይንስ ኮላጅ በResearch 

Stastical Methods ,በClinical Research ,በMeta-Analysis Certification  እና  Research Grant Writing 

ሊይ አጫጭር ስሌጠናዎች  ተሰጥቷሌ፡፡ 

 በህብረተሰብ ጤናና ህክምና ሳይንስ ኮላጅ በቬሇር ፕሮጀክት በHolticultural Linear Modeling Systematic 

Review እና Grant Writing ሊይ የአጭር ጊዛ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡ 

 ሇአምስት ቀናት ያህሌ  ከ Ohio State University, በመጡት Professor Ann O’ Connell, ሇ55 በሇሙያዎች በ-

Specialized Higher Statistical Course on Hierarchical Linear Modeling ሊይ የአቅም ግንባታ  ስሌጠና 

ተሰጥተዋሌ፡፡ 

 በሳይንትፌክ ራይትንግ ሊይ ሇ25 የዴህረምራቃ ተማሪዎችና የአካዯሚክ ሠራተኞች ስሌጠና ተስጥተዋሌ፡፡ 
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3.1.3.  ýaÓ^U Ze� /¾�Ÿ<[� Se¡:- ¾TTŸ`“ ¾Qw[}cw ›ÑMÓKA� 

ስትራተጂክ ዓሇማ፡- Ø^~”“ ›Óvw’~” ¾Öuk: }Å^i’~ ¾có“ õ�H© ¾TTŸ`“ ¾Qw[}cw  

›ÑMÓKA�  K}ÖnT>¨< uSeÖ� ¾Å”u•‹”/vKÉ`h ›"L�” እ`"ታ፡  

አምነትና ጥቅም ማሳዯግ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 1:- u¿’>y`c=+¨< JeúታM u}hhK<  ¾}‡� S}ŸU: }SLLi  

I¡U“: É”Ñ}†“ ¾TªKÉ እንዱሁም የዯርሶ መልስ  

›ÑMÓKA�‹ •¾}ÑKÑK< • "T>‹ w³� (250000) 

 

ምስሌ ቁጥር-3 

 

 

የሁሇተኛዉ ሩብ አመት አፇፃፀም ከአንዯኛዉ ሩብ አመት ስናፃፀር በ2.6 በመቶ እየጨመረ መሄደን ያሳያሌ፡፡ ይህ ዯግሞ በቀጣዩ የሥራ 

ግዛያት ጥሩ የአግሌግልት ማስጫ እንዯሆነ ያስገነዜበናሌ፡፡ 

በግማሽ አመቱ  የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡-  
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 ‹Jeúታለን በc¬ GÃM KTTEL�“ }Úvß ›ÑMÓKA� KIw[}cu< KTeÖ� u}KÁÂ 

¾S<Á Se¡ ¾WKÖ’< uKS<Á‹“ ¾›e}ÅÅ` W^}•‹ uØpK< 13 W^}•‹ 

}ቀጥሯM:: 

 ¾JeúታK<” ›ÑMÓKA� ¨Å Lk Å[Í KTÉ[e ulØ` eÉe� (6)  c^}•‹ u}KÁÂ 

¾Ö?“ ’¡ Ñ<ÇÄች LÃ uI”É GÑ`  eMÖ“ እንዯወስደ ተዯርገዋሌ፡፡ 

 JeúታK<” u}KÁÂ Ów¯�“ ›ÑMÓKA�‹ KTTDL� በታቀÅ መሰረት ተከናዉኗሌ፡፡ 

 

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ¬Ö?�2:- ¾}hhK< ¾JeúታM ›ÑMÓKA�‹ w³� (4) 

 }SLLi ታካሚዎች ህክምና እስኪያገኙ ቆይታ ከ60 ዯቂቃ ወዯ 50 ዯቂቃ ማውረድ 

 ¾Sc[ © SÉH’>�‹ ›p`x� ›T"Ã ¾e�¡ °Ø[� ¾qÃታ ጊዜን ከ ሁሇት ቀን ወዯ አንድ ቀን 

ማውረድ 

 የሞት ምጣኔን መቀነስ 

 ተኝቶ ታካሚዎች ከ1.26 ወዯ 1.0 ማውረድ 

 ኢመርጀንሲ ሩም 0.075  LÃ Tq¾� 

 T}`“M Ÿ0.39 ¨Å 0.1 T¨<[É 

 ¾›=�ÄåÁ Jeú KA‹ ThhÁ S`HÓw` Sc[� e^ LÃ ¾ªK< eታ”Ç`Ê‹ É`h uS�† (80) 

 ¾}Ö“Ÿ\” ›Ç=e ¾}ËS\ ¾JeúታM ›ÑMÓKA�‹ w³� ²Ö‡ ÃJ“M 

 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 

 በግማሽ አመቱ 102 ሇሚሆኑ የአከባቢዉ አካሌ ጉዲተኞች የአርቲፉሻሌ ፕሊስቲክ የአካሌ ዯጋፉ  በሆስፒታለ ፒኦሲ 

ክፌሌ ተመርተዉ ሇአካሌ ጉዲተኞች ተሰረጭቷሌ፡፡ 

 የአካሌ ጉዯተኞቹ ማዕከሌ ይህንን የአርተፌሻሌ ፕሊስቲክ በማምረት በጂማ ዝን ኢንዱሁም በዯቡብ ብሔር 

ብሔረሰቦች ክሌሇዊ መንግስት ዉስጥ ሇሚገኙት  ሇአቅረቢያ ህብረተሰብ ይህ አገሌግልት እየተሰጠቸዉ ይጋኛሌ፡፡ 

 በ  G<K}† \w አመት አንዴ ሰፔሻሌ ክሉኒክ  (Opretive and endodontics and maxillofacial room) 

ተከፌቷሌ፡፡ 

 ከ  German MLU ጋ ር  በ መተባ በ ር   በ Estabilishment of medical schools in low 

resource setting  ላ ይ  ደ ብረ  ዘ ይት  ስ ልጠና  ተሰ ጥቷል  

 በ  G<K}† \w አመት ከናይጀሪያ ዩንቨርስቲ ሆስፒታሌ ጋር በመሆን በጤና -ኮሚኒኬሽንን አቅም ግንባታ ሊይ 

ስሌጠናና  የሌምዴ ሌዉዉጥተዯርጓሌ 

 ¾›Ç=c< Jeú M Ó”vታ• TÖ“kp: ¾I¡U“ Sd]Á‹“ ldlf‹ 

STDL�አስፈላጊዉ ስራ በመሰራት ሊይ ነው፡፡ 
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 በሆስፒታለ ሊይ  መዋቅራዊ ማሻሻያ  እንዱዯረግ ታቅዯዉ በዙሁ መሠረት የማሻሻያ ሂዯቱ ወዯ መጨረሻዉ 

ምዕራፌ ሊይ ይጋኛሌ፡፡ 

 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ዉጤት3:- u}T]‹ ¾Se¡ eMÖ“ ýaÓ^U ›ÑMÓKA� ÁÑ‟<  

}ÖnT>‹ w³� (600000) 

 

ምስሌ ቁጥር-4 

 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 

 u ÓTi ¯S~ ተማሪዎች በሲቢቲፒ፡ ቲቲፒ፡ ኢንተርንሽፕ፡ ፕራክቲከምና 

ፕሮፌሽናል ፕራክቲስ ተሳታፊ  ሲሆን ሇተማሪዎቹ ስምሪት ግብኣት ¾TTEL�“ 

¾�^”eþ`}i” ›ÑMÓKA� ›p`x� S<K< KS<K< }Ÿ“ዉኗM፡፡ 

 u ÓTi ¯S� የሥራ አፇፃፀም  በተሇያዩ የተማሪዎች የመስክ ስልጠና ፕሮግራም 

አገልግሎት ያገኙ ተጠቃሚዎች ብዛት 240000ናቸዉ፡፡ 
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 uG<K<U ¢K?Ð‹ ¾T>Ñ‟< ¾ÉI[U[n }T]‹ uT>ÁÅ`Ñ<� uÇ={KAýT@”� 

�_”Ó ýaÓ^U KÍ=T Ÿ}T“ ›Ÿvu=ª ¾qhh õdi Te¨ÑÍ & i”� u?�‹& 

ÉMÉÄ‹& ¾u?}S<Ÿ^“ u?}SîPõ� SÅ^Ë� & •እንዴሁም በተመሳሳይ መሌኩ  

ህብረተሰብ አቀፉ አገሌግልቶችን ስያከናዉኑ ቆይተዋሌ፡፡  

 u}ðØa dÃ”e ¾ÉI[U[n }T]‹ KÉM õ_ �UI`� u?� ¾ሟተL ¾XÃ”e 

ቤ} S<Ÿ^ ›Å[ÏቷM፡፡ 

 u}SddÃ SMŸ< KZe� �UI`ትu?�ችም u?}SêNõታቸዉን በመፅሏፌ የማዯረጃት ሥራ 

ተሰርቷሌ፡፡   

 u²=G< ÉM õ_ �UI`� u?� ›”É ¾›Ã c=+ T°ŸM u 15 ¢Uú¬}a‹& u15 

¨”ua‹ ¾}Å[Ì c=J” ¾’@�`¡ ldlf‹U }Å[ÏቷM፡፡ 

 ucÙ cSa G<K}† Å[Í �UI`� u?� K›ካሌ ጉዲተኛ ተማሪዎች  ምቹ የመማሪያ አከባቢ 

ሇመፌጠር የመፀዯጃ ቤትና የዉስጥሇዉስጥ የጥርጊያ መንገዴ ተሠረቷሌ፡፡ 

 ¨”u`“ Ö[â?³ ሊK?L�¬ ¾TªK Ií“� ትምህርት ቤት Å[Í�¬” ¾Öul ¨”ua‹“ 

Ö[â?³‹ ሇግሷሌ፡፡ 

 ጥቃቅን ከውሃ የሚመነጭ የሏይሌ አቅርቦት ( Micro Hydro Power) በአሁኑ ሰዓት በጅማ ዘራያ በቀርሳ ወረዲ 

ከ AIPHA SOL ጋር በመሆን የስራውን የገንብ መጠን 15%  ዩኒቨርስቲው በመሸፇን ከ 650 በሊይ ነዋሪን እና 

የተሇያዩ ተቋማትን የኃይሌ አቅርቦት ሉሸፌን የሚችሌ የኤላክትሪፉኬሽን ስራ ከ90% በሊይ በማጠናቀቅ በአሁኑ 

ሰዓትም ተጨማሪ የሀሌይ አቅርቦት በሸቤ ሰምቦ ወረዲ ሇኩ ሳይት ከGIZ እና ከኦሮሚያ ውሃ ቢሮ ጋር በመሆን ከ 

13KW   በሊይ የሚያመነጭ ስራ በማከናወን ሊይ ይጋኛሌ፡፡ 

 ከ TVET ጋር ያሇው ግንኙነት- ዩኒቨርስቲያችን ‚We are in the Community‛  ብሇን እየሰራንበት ባሇው 

አቅጣጫ መሠረት የጂማ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ከአምስት ክሌሌ (ከጋምቤሊ፣ ኦሮሚያ ፣ ቤንሻንጉሌ፣ ከዯቡብ 

ብሔር ብሔረሰቦች፣ እንዱሁም ከአዱስ አበባ) እና በውጭ ሏገር ከሚገኙ ( ከዯቡብ አፌሪካ፣ጀርመን፣ሞዚቢክ እና 

ከአሜሪካ)የተሇያዩ ተቋማት ጋር በቴክኖልጂ ሽግግር ዘሪያ ስራዎችን በማከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ ሇዙህም MoU 

ተፇራርሞ ወዯ ተግባር ተገብቶአሌ ሇምሳላ ያህሌ ከ20 በሊይ ሇሆኑ ከ TVET  ተቋማት ሇመጡ መምህራን  የ 

Auto Cad  ስሌጠና  እንዱያገኙ፣ ተማሪዎቹ በውጭ ሀገር የተሰሩ ፕሮቶታይፖችን እንዱቀስሙ፣ 

በኢንስቲትዩታችን የሚገኙ Proto Type  እና ዱዚይኖችን ዯግሞ ሰፉ ማብራሪያ ሇ TVET በመስጠት ወዯ ታች 

አውርዯው እንዱተገብሩ ስራዎች እየሰራን እንገኛሇን፡፡ 

 የሕብረተሰብ አቀፌ ትምህርት የዩኒቨርስቲያችን ፌሌስፌና እንዯመሆኑ በዙህም ዘሪያ ተማሪዎቻችን፣ መምህራኑን 

እና ኢንደስትሪውን ሉያስተሳስር የማችለ ስራዎች ተከናውኖአሌ፡፡ ሇምሳላ 1.2 ማሉዮን ብር ሉያወጣ የሚችሌ 

የመንገዴ ስራ ከጅማ መንገድች ባሇስሌጣን እና ከላልች ሴክተሮች ጋር በመሆን በከተማችን ከጥቅምት እስከ ህዲር   

በ DTTP አከናውነናሌ፡፡ 

 የተሇያዩ የሊቦራቶሪ (Construction Material Testing, Highway Material Testing, soil Testing) 

ግሌጋልቶችን ሇግንባታው እና ሇመንገዴ ሴክተር  ሰጥተናሌ፡፡ 
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በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 4:- ሇተቃማትና ማህበረሰብ የተሰጡ ላልች አገሌግልቶች 

 ብዚት 58 ሲሆን ከዙህ ዉስጥ፡- 

 የማማከር አገሌግልት 12 

 በፌሊጎት ሊይ ያተኮረ ስሌጠና 21 

 ላልች ዴጋፍች 25 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

በተሇያዩ  የዩንቨርሲቲዉ ሥራ ክፌልች / ኮላጆች ሇማህብረሰቡ የተሰጡ አገሌግልቶች  

o በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮሌጅ በኩል የተሇያዩ ምርጥ ዘሮች ሇተጠቃሚዉ ሇአከባቢው 

ህብረተሰቡ ተላልፏል፡፡ 

o ከ 1790 በላይ ሇሚሆኑት ሇአከባቢዉ እንስሳት  የህክምና  አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡ 

o የግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ ሇአካባቢዉ ማህብረሰብ በግብርና ኤክስቴንሽን ሇይ አስፊሊጊዉን ስሌጠና 

ሰጥተዋሌ፡  

o በጅማ ከተማ በዜቅተኛ ኑሮ የሚተዲዯሩ ሴተኛ አዲሪዎች ከኤች አይ ቪ ኤዴስ ቫይረስ ጋር አብረው የሚኖሩ 

ወገኖችናሇስራአጥ የዩኒቨርስቲ ምሩቃን ማዕከሌ ሊዯረጉ የጥቃቅንና መካከሇኛ ገቢ ማመንጫ ማህበራት የክህልት 

ማበሌፀጊያና ሇመሬት ዜግጅት የትራክተር አገሌግልት እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ 

o ¾Ò^ SÉ[¢‹” TS‰��“ SÖkU [ÑÉ ¾Í=T Ÿ}T MT� ›T"] ö[U LÃ ”l 

}d�ö ŸTÉ[Ó Ô” KÔ” K¢T>ቴ¬ ¾Te]Á u=a }Ÿ^Ã}ªM::በተጨማሪም ¾ÏT”  

Ÿ}T uTeªu= ²<]Á ¿”z`c=+¬ ¾}KÁ¿ }¡KA‹” uTe×�& ¾X` TÚÍ Tg” 

uT¨e እንዱሁም የመማከር አገልግሎቶችን በማስጠት ሳፊዉን ድርሻ ተጫዉተዋል፡፡ 

o የልማት አማከሪዉ ፎረም ከጅማ ከተማ መስተዲድር ጋር ሇመስራት በዚህ ግማሽ 

አመት ዉስጥ የጋራ እቅድ በማዘገጀት ወዯ ተጨባጭ ሥራ ሇማግበት በዝግጅት 

ላይ ነዉ፡፡   

o የጂማ ከተማ ችግር ፇች ኮሚቴ በዩንቨርሲቲዉ ዉስጥ ተቃቁሞ በከተማዉ ችግሮች ዘሪያ ሰፉ ምክክሮችን 

በማከሂዴ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

o የጂማ ዩንቨርሲቲ ፇጠራ የሆነዉን Hay Box የጫጩት ማሳዯጊያ ቴክኖልጂ 20 Hay Box ተጋጂቶሇዱሊ 

ዩኒቨርሲቲ በኪፌያ እንዱወስደ ተዯርጎዋሌ፡፡ 
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o በጂማ ዩኒቨርሲቲአብያተመፅሃፍት  720  የተሇየዩ ሶፍት ኮፒ መዕሓፎች በድጋፍ ሇÏT 

Ÿ}T“ ›"vu=ª KTÑ‟<ትምህርት ቤቶች ÉÒõ }Å`ÕM 

o በ ግማሽ ዓመት  DTTP ፕሮግራም በ ቦሳ አዱስ ቀበላ፤በቦሳ ኪቶ፤ስጦ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤት 

እና በዱሌ ፌሬ ት/ቤቶች communal latrine ግንባታ ተካሂዶሌ፡፡እንዴሁም ቦሳ አዱስ ቀበላ፤በቦሳ ኪቶ 

ቀበላዎችና ትምህርት ቤቶች  በህዜብ ሽንት ቤቶች የመታጠቢያ ዉሃ ተሰርቷሌ፡፡ 

o በ ግማሽ ዓመት  በDTTP ፕሮግራም ሇአካባቢዉ 1 ኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች 

የቤተ መፅሃፌት ማዯራጀት፤የሳይንስ ቤተ ሙከራን ማዯራጀት፤የሌዩ ትምህርት ማዕከሌን መክፇትና የ 

አይሲቲና ኔት ዎርክ ዜርጋታና የቁሳቁስ  እርዲታ ሇትምህርት ቤቶቹ ተዯርጓሌ 

o በሳይኮልጅ ትምህርት ክፌሌ ነፃ የምክር አገሌግልት ማዕከሌ ሇመክፇትና  ነፃ የካዉንስሉንግ አገሌግልት 

ሇመስጠት እንቅስቃሴ እየተዯረገ ይገኛሌ 

o በ G<K}† \w ›S� በትምህርትና ሙያ ማበሌፀጊያ ጥናት ተቋም  አማካኝነት 500 ሇሚሆኑ ከ 5 

ማዕከሊት ሇመጡ የወረዲና የት/ቤት ሱፐርቫይሮችና አሇቆች  ሥሌጠና ተሰጥቷሌ 

o 35 ሇሚሆኑ  የ10 ኛና 12 ኛ ክፌሌ እንግሉኛ መምህራን  TEFL ስሌጠና በ ELIP   ተጠሰጥቷሌ፡፡ 

በዩንቫርሲቲዉ ኣይ ሲቲ ( ICT) ሇእህት ዩንቨርሲቲዎች  የተሰጡ  ዴጋፌና የማማከር አገሌግልት፡ 

o ሇወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲት ሙለ የኔትወርክ ዜርጋታ ስራ ተጀመሯሌ እንዱሁም ሇ 6  ባሇሙያዎች  

የአቅም መገንባት ስሌጠና ተሰቷሌ፡፡ 

o ሇቡላ ሆራ ዩኒቨርሲት- ሙለ የኔትወርክ ዜርጋታ አግሪመንት ተፉርሟሌ 

o ሇቡላ ሆራ ዩንቨርስቲ ኔትዎርክ ዜርጋታና የቢሮ ዕቃዎች ተከሊና ጥገና ስሌጠናና የአቅም ግንባታ ዴጋፍች 

ተዯረገዋሌ 

o ሇወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲት ሙለ የኔትወርክና ፊይበር  ዜርጋታ ስራተጠናቆ በተጨማሪም ሇ6  

ባሇሙያዎች የሙያ መበሌፀግያ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

o አራት የሃረማያ ዩኒቨርሲቲ  ባሇሙያዎች  የክሕልት ማዯበሪያ ስሌጠና ወስዯዋሌ 

o የሃሮማያ  ዩኒቨርሲት አራት ባሇሙያዎች  በአይሲቲ ዘሪያ አግባብ ያሇዉ ስሌጠና ወስዯዋሌ 
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o የመቱ ዩኒቨርሲትየኔትወርክ  ዜርጋታና የኮንፉግሬሸንና ዲታ ሴንተር ማዯራጀት ተጠናቆ ሇዩንቨርስቲዉ 

ባሇሙያዎች ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም  ሇዩንቨርስቲዉ ባሇሙያዎች በሃርዴ ዌር ሜንቴናንስና 

ትራቨሌ ሹቲንግ ሊይ ሥሌጠና ተሰጥቷሌ 

o ሇመቱ ዩኒቨርሲት የኔትወርክ  ዜርጋታው ተጠናቆ የኮንፉግሬሸንና ዲታ ሴንተር ማዯራጀት ብቻ 

ይቀራሌ፡፡ 

o ከሰመራ ዩንቨርስቲ ጋር ሁሇተኛ ዘር የኔትወርክ ዜርጋታ ስራ አግሪመንት ተፇርሞ ወዯ ስራ ሇማግበት 

በዩኒቨርስቲዉ በኩሌ ባለ አንዲንዴ ችግሮች ወዯ ስራ መግባት አሌተቻሇም  

o ሇአምቦ  ዩኒቨርሲት-  ሇ ምግብ ቤት ፡ ሇ ጥበቃ ና ዯህንነት ፡ ሇሉይብራሪ ልን  ሲስታም ፡ ሇመኝታ 

አገሇግልት የሚዉሌ one card system ስራ ተሰርቶዋሌ፡፡ 

o ሇአምቦ  ዩኒቨርሲት -  one card system ሇ ምግብ ቤት ፡ ሇ ጥበቃ ና ዯህንነት ፡ ሇሉይብራሪ ልን  

ሲስታም ፡ ሇመኝታ አገሇግልት ስራ የሚዉሌ ሶፌትዌር ተገጂቶ  ተሰርቶዋሌ፡፡ 

o ከአርዲታ ቲቬት ኮላጅ ጋር የስራ አግሪመንት ተፇርሟሌ 

ዩኒቨርሲቲዉ ከዉጪ ሀገር  በአካዯሚያዊ የጋራ ትብብር  አብሮ ሇመስራት ከተፇራረመባቸዉ  ፕሮጄክቶች ጋር በመሆን ሇአከባቢዉ 

ማህብረሰብ የተሰጡ አገሌግልቶች   

በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ በሚገኘዉ ከ ‚Ethio-Netherlands CASCAPE Project‛  ጋር የተሰሩ ተጨባጭ ስራዎች፡-  

 በጅማ ዝን በጌራ፣ በኦሞናዲ እና በሉሙ ሰቃ እንዱሁም በኢለባቦር ዝን በበዯላ እና በዱዯሣ ከእያንዲንደ 

ወረዲ አራት ቀበላዎችን በመምረጥ አርሶ አዯሩን በማወያየት በአካባቢው ጎሌተው የሚታዩትን የግብርና 

ማነቆዎች በመሇየት ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በመሆን የመፌትሄ አቅጣጫ በማስቀመጥ እየተንቀሳቀሰ 

ይገኛሌ፡፡ 

 የግብርና ምርት ማሳዯጊያ ግብዓቶችን (የአፇር ማዲበሪያ እና የተሇያዩ ምርጥ ሮች) በተፇሇገው  ቦታ 

በማዴረስ፣ በተሇዩ ስነ ምህዲሮች የተሻሻለ የተመሰከረሊቸው ምርጥ ሮች በአርሶ አዯሩ ማሳ ሊይ 

የቴክኖልጅ ስርፀት እያካሄዯ ይገኛሌ፡፡ 

 በዙሁ መሠረት የተመሰከረሊቸው 6 የቦቆል ምርጥ ሮች፣ የማሽሊ ምርጥ ሮች፣ 6 የሰንዳ ምርጥ 

ሮች፣ 3 የጤፌ ምርጥ ሮች 3 የአኩሪ አተር ምርጥ ሮች ዉጤታማነታቸዉን ሇማሇየት   በ238  
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የአርሶ አዯር ማሣ ሊይ የምርምር ሥራ ተካሂዲሌ፡፡ አርሶ አዯሩም  ከቴክኖልጂው ጋር እንዱተዋወቅና 

ተጠቃሚ እንዱሆን  ተዯርጓሌ፡፡ 

 የአፇርን መከሊት ሇመጠበቅ  5 የተሇያዩ ዜርያዎችን በማፊሊት በ38 የአርሶ አዯር መሬት ሊይ ምርምር 

ተከናውናሌ፡፡ ሇ18 ሴት አርሶ አዯር የጋሮ አትክሌት ሌማትና የምግብ አገጃጀት ስሌጠና ተካሂዶሌ፡፡ 

 በአርሶ አዯሩ አካባቢ በሚገኝ ተረፇ ምርት በ1ዏ አርሶ አዯር ከብቶች ሊይ  የእንስሳት ማዴሇብ ቴክኖልጂ 

ተከናውኗሌ፡፡ 

 ከአኩሪ አተር ሉሰሩ የሚችለትን የተሇያዩ የምግብ ዓይነቶች ዜግጅት ከ1ዏዏ በሊይ ሇሚሆኑ ሴት አርሶ 

አዯር ስር 5 (አምስት) ላልች አርሶ አዯሮችን በማዯራጀት ቴክኖልጂውን እንዱቀስሙ የተዯረገ ሲሆን 

በአጠቃሊይ ከ1453 በሊይ አርሶ አዯሮች በቀጥታም ሆነ በተዋዋሪ ከተሇያዩ ቴክኖልጂዎች ጋር 

እንዱተዋወቁ ተዯርጓሌ፡፡ 

በዙሁ ኮላጅ ከኮሪያ ፕሮጄክት ጋር በመሆን የተሰጡ አገሌግልቶች  

 ምረታማነትን ሇማሻሻሌ የKorean Project የተሇያዩ የአትከሌት ዜርያዎች በመስክና  በ 

‚Greenhouse‛  ዯረጃ በማሌማት (በመሞከር) ምርትና ምርታማነት የሚያሻሽለ ቴክኖልጂዎችን 

በማሊመዴ አምራቾች (ገበሬዎች) ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሇማዴረግ እየተሠራ ሲሆን ፡ 

 ቴክኖልጂውን ሇማስፊፊት በጅማ ዝን ከሚገኙ ስዴስት ወረዲዎች የሌማት ሰራተኞችንና ሞዳሌ 

ገበሬዎችን በተሇያዩ የአትክሌት አመራረት ዳዎች ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡  

 በኘሮጀክቱም አንዴ መምህርት የሁሇተኛ ዱግሪ የትምህርት እዴሌ ተጠቃማ ሆናሇች፡፡ 

 ፐሮጄክቱም በርካታየቀን ሠራተኞችና  በሇሙያዎችን ቀጥሮ በማሰራት   ሇአከባቢዉ ህብርተሰብ ከፌተኛ 

የሆነ የሥራ ዕዴሌ ፇጥረዋሌ፡፡  

 ፕሮጄክቱ በሰዉ ሀይሌ ሌማት ሊይ የሚሰራ ስሇሆነ በሳሇፌነዉ ግማሽ አመት ዉስጥ አንዴ የኮላጁ ሴት 

መምህር የሁሇተኛ ዱግሪዋን ኢንዱትማር አዴርገዋሌ፡፡  

 ፕሮጄክቱ ቀጣይነት እንዱኖረዉ ህብረተሰቡና ላልች የሚመሇከታቸዉ አካሊቶች ዕወቀቱንና 

ቴክኖልጂዉን ኢንዴቀስሙት እያዯረገ ይጋኛሌ፡፡  
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IUC-JU የተሰኘዉ በዩንቨርሲቲዉ ዉስጥ ቆይታዉ የዕዴሜ በሇፀጋ ሉባሌ የሚችሌ  ፕሮጄክትም በተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ 

ህብረተሰቡን እየዯገፇ ይጋኛሌ፡፡  

 ፕሮጄክቱ ሀገራችን ያስቀመጠችዉን የዕዯገትና ትራንስፍረሜሽን አጀንዲ ሉዯግፌ የሚችሌ አሇማ በመያዜ 

ከዩኒቨርስቲዉ ጋራ በጋራ ትብብር ሇመስራት ተዋዉል በቆይተዉ ዉስጥ ይህ ነዉ የማይባሌ ሥራ ሰርተዋሌ፡፡  

 ሇትምህርትቤቶች  የወንበርና የጠረጴዚ ዴጋፉ አዴረጓሌ፡፡  

 ሇትምህርትቤቶች  የመፀዯጃ ቤቶችን በመገንባት  ሇህብርተሰቡ አስረክቧሌ፡፡ 

 ፕሮጄክቱ በሰኮሩ አከባቢ አንዴ የምርምር ማዕከሌ በመክፇት በወባና ላልች መሰሌ ጉዯዮች ሊይ ምርምር እያካሄዯ 

በምርምሩ ዉጤትም የአከባቢዉ ህብረተሰብ ተጠቃሚ ሆነኗሌ፡፡  

  በሰኮሩ ካምፓስ የቬክተር ኮንትሮሌ የምርምር ዩንት ኢንሴክቴሪ ተቋቅሞ በግብዓቶች ተጠናክሮ በሀገራችንም ሆነ በዓሇም 

አቀፌ ገዲይ የወባ በሽታ ሊይ የሚያዯርገዉ ምርምር ተጠናክሮ እንዴቀጥሌ ተዯርጎ ሇህብረተሰቡ በበሽታዉ ዘሪያ አጨጭር 

ስሌጠና ሇመስጠት ቅዴሚያ ሁኔታዎች ተመቻችቷሌ፡፡  

በነፃ የህግ አገሌግልት ሇህብርተሰቡ የተሰጡ አገሌግልቶች  

 በዙህ ግማሽ አመት ሇ279 የአከባቢዉ ህብረተሰብ  የህግ መማከር አገሌግልት የተሰጠ ሲሆን በቁጥር 38 ሇሚሆኑ የዩንቫርሲቲ 

ማህብርሰብም በህግ ዘሪያ ነፃ የመማከር አገሌግልት አግኝቷሌ፡፡ 

 በ G<K}† \w ›S� uÍ=T µ” T[T>Á u?� ¬eØ KT>Ñ‟< ¾IÓ •ታራሚዎችም በህግና ከህግ 

ጋር ተያዥነት በሊቸዉ ጉዯይ ሊይ ነፃ የመማከር አገሌግልት ተሰጠቷሌ፡፡  

 በ  G<K}† \w ›S� የህግ መማከር አገልግሎት ማዕከለ  ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሺን 

ሇማጠናከረየነት 70578 ብር በእርዲታ መልክ  አግኝቷል፡፡ 

 በጅማ ማህበረሰብ ሬዴዮ  ከህግ ማህዯር በሚሌ ርእስ ሇማህበረሰቡ በህግ ጉዲዮች ሊይ የተሇያዩ ትምህርቶች 

በሁሇት ቋንቋዎች በየሳምንቱ በመዯበኛ ኘሮግራም ተሰጥተዋሌ 

በዩንቫርሲቲዉ ሆስፒታሌ ሇህበረተሰቡ የተሰጡ አገሌግልቶች  

 በሆስፒታለ በኩሌ 12 ሇሚሆኑ የሌብ ህሙማን ህፃናቶች ነፃ  የህክምና አገሌግልት እንዴያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ 

 በ  G<K}† \w ›S� የዩንቨርስቲዉ ሆስፒታሌ  የአይን ህክምና ማዕከሌ ከአዉስትራሉያ ሜዱካሌ ዩኒቨርስቲ 

ኦፌ ግራዜ ጋር በመተባበር በአይነቱ ሌዩ በሆነዉ የ ‘Retina’ ቀድ ጥገና አገሌግልት ሇ11 ሰዎች በነፃ አገሌግልቱን 

ሰጥቷሌ 
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 በ  G<K}† \w ›S�  ከኦስትሪያ ከተጋበዘ የአይን ህክምና ባሇሙያዎች ጋር በመሆን ሇ 9 ሰዎች የአይን 

መንሸዋረር /Strabismus,የአይን ቆብ መዉረዴና/Ptosis/ እና  የመሳሰለት የአይን ችግር ሊሇባቸዉ ሰዎች ከፌተኛ 

የቀድ ጥገና አገሌግልት በነፃ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 በአይን ህክምና  3764 ሇሚሆኑ የጅማ ከተማና አካባቢዋ ተገሌጋዮች የተኝቶ መተከምና  በተመሊሊሽ  የህክምና 

አገሌግልት አኝቷሌ፡፡ 

 3750  ሇሚሆኑ  የአይን ህክምና ተከታታዮች የግንዚቤ ማስጨበጫ ትምህርት ተሰጥቷሌ፡፡ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ውጤት5፡- በዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተኮር ሬዱዮ በዩኒቨርሲቲው የተሊሇፈ ትምህርታዊ  

ፕሮግራሞች የወሰደት የዓየር ሰዓት 364 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 በጅማ ማህበረሰብ ሬዴዮ  ከህግ ማህዯር በሚሌ ርእስ ሇማህበረሰቡ በህግ ጉዲዮች ሊይ የተሇያዩ ትምህርቶች 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

 u²=I ሚÉÁ ¾¿ኒቨ`c=+¬ ¾Y^ ›ðíìU“ K?KA‹ Ñ<ÇÄ‹ K¿ኒቨ`c=+¬ TIu[cw“ 

K›Ÿvu=¬ Iw[}cw Ã}LKóM::  

 u}ÚT]U uTIu^© Ñ<ÅÄ‹& uÖ?“ ’¡ Ñ<ÅÄ‹& uIÓ“ uK?Kል‹ �UI`ታዊ  በሆኑ ጉዯዮች 

²<]Á u¾Ó²?¬ KIw[}cu< Ã}KLóM:: በአጠቃሊይ ይህ  የማህብረሰብ ሬዱዮ በሁለም ማህብራዊ ጉዯዮች 

ዘሪያ  ሰፉዉን የአየር ሰዓት በመዉሰዴ አስተማር በሆኑ ጉዲዮች ሊይ በሁሇት ቋንቋ ( በአማረኛና በአፊን ኦሮሞ) የአከባቢዉ 

ህብረተሰብ መረዯት በሚችሌ መሌኩ ያስተሊሌፊሌ፡፡  

 

 

3.1.4.  ýaÓ^U ›^� /¾�Ÿ<[� Se¡:- -¾} ማዊ ሇውጥና መልካም 

አስተዲዯር/¾e^ ›S^`“ ›e}ÇÅ` 

ስትራተጂክ ዓሇማ፡- } ማዊ ሇውጡን በማጠናከር፡ ሳይንሳዊና ፍትሃዊ አገልግሎትን  

በመስጠትና ›eðLÑ>¬” ¾Ñî  Ó”v  uSŸ“¨” 

¾Å”u•‹”/vKÉ`h ›"L�” እ`"ታ፡ አምነትና ጥቅም ማሳዯግ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 1:- ¾}Ö“kl“ ›ÑMÓKA� SeÖ� ¾ËS\ (16) እና አዱስ 

የተጀመሩ (4) ¾"ú}M uË� ¾Ó”vታ ፕሮጀክቶች ብዛት  

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 
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 በዙI ግማሽ ¯S� ከ’va� ýaË¡�‹ የተወሰኑ }Öናk¬ አገሌግልት እየሰጡ ሲሆን  ቀሪዎቹም   

}Ñu=¨< ¡��M“ ›e}ÇÅ^© ÉÒõ እየተዯረገሊቸዉ ስሇሆነ  uk]� ¾Y^ Ó²?Á� }Öናk¬ 

Y^ MÁeËU\ ¾UÁe‹K<•እንዱሆኑ እየተዯረገ ነዉ፡፡ 

 በግማሽ አመቱ በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅ የአንዯርግራዉንዴ ኬብሌ ቀበራ በዉለ መሠረት አሸናፌዉ  ዴርጅት ሳይቱን 

በመረከብ  ወዯ ስራ ተገብቷሌ፡፡ ላልችም አዲዴስ ፕሮጄክቶች በዕቅደ መሠረት የዱዚይን ሥራ ተሰርቶሊቸዉ ወዯ ስራ እየተገባ ነወ፡፡ 

 

የመዯበኛ ዋናዋና ዉጤቶች  

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 1: ¾}Ÿ“¨’< ¾}U ThhÁ e^‹ w³� (13) 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡-  

 ዩኒቨርሲቲዉ ከግዛ ወዯ ግዛ እየሰፊ ከመምጣቱ ጋር ተያይዝ ከዙህ በፉት በነበረዉ መዋቅር ዉጤታማ የሆነ 

ሥራ መስራት እንዲሌተቻሇ ስሇተዯረሰበት አንዴአንዴ ዯግም ሌታዩ የሚገባቸዉ የዩኒቨርሲቲ ክፌልች በማየት 

የመዋቅር ማሻሻያ የሚያስፇሌገቸዉ ክፌልችን ሇይተዉ በመወቅ ወዯ ማሻሻያ ስራ ተገብቶ ነበር፡፡ በዙሁ 

መሠረት ከሇዉ የስራ ስፊት በማየት ሁሇት  ምክትሌ ፕሬዙዯንቶች(የምርምርና ህብረተሰብ አገሌግልት 

ምክትሌ ፕሬዙዯንት እና የቢዙነስና ሌማት ምክትሌ ፕሬዙዯንት ሲሆኑ በአጠቃሊይ አራት ምክትሌ 

ፕሬዙዯንቶች እነሱም፡- የአካዯሚክ ምክትሌ ፕሬዙዯንት፤ የአስተዲዯርና ተማሪዎች ጉዯይ ምክትሌ 

ፕሬዙዯንት፤ የቢዙነስና ሌማት ምክትሌ ፕሬዙዯንትና የምርምርና ህብረተሰብ አገሌግልት ምክትሌ ፕሬዙዯንት 

) ናቸዉ፡፡   በተጨማሪ ኢንዱኖሩ ተዯርጎ ከብዘ ግዛ ጥናት ቦኃሊ በሴኔቱ ከፀዯቀ ቦኃሊ በቦርደ እንዱፀዴቅ 

ተዯርጎ ፀዴቋሌ፡፡ በተጨማሪም ኮላጆች አሁን ያለበት የሥራ ሁኔታ ታይቶ በአንዴ የኮላጅ ዱን ሁለም 

ሥራዎች ሇማከናወን  ከፌተኛ የሆነ ጫና እያሰዯረ ስሇሆን  በኮላጆቹ ስር በሚገኙት የትምህርት ክፌሌ ብዚት 

ተይቶ (አምስትና ከዙያ በሊይ ከሆነ ) ሇኮላጁ አንዴ የአካዯሚክ ምክትሌ ዱን እንዱመዯብሊቸዉ ተጠንቶ 

በዙሁ መሠረት ወዯ ስራ ሇማግባት ሂዯት ሊይ ይጋኛሌ፡፡ ላልች የስራ ክፌልችም በዙሁ መሌኩ የተጠኑ 

ሲሆን ጥናቱ እንዯአሇቀ ወዯ ትግባራ ሇመግባት ዜግጅት ሊይ እንገኛሇን፡፡ 

 የተገጃዉ ሚዚናዊ ዉጤት ተኮር ዕቅዴ በርፈ ሊለ የዩኒቨርሲቲ አካሊት እንዱወርዴ ተዲርገዋሌ፡፡ 

 በዙሁ መሠረት ሁለም የአካዲሚክም ሆነ የአስተዲዯር ሠራተኞች የየግሌ ዕቅዯቸዉን አጋጅተዉ ወዯ 

ሥራ ተገብቷሌ፡፡ 

 አፇፃፀሙ በአዉቶሜሽን የተዯገፇ ሇማዴረግ ¾¿’>y`e+ያ‹” ¾›Ãc=+ vKS<Á‹ BSC 

fõ�«\” u}d" G<’@ታ• W`}¨< Ú`cªM:: 

 በሶፌትዌሩ አጠቃቀም ሊይ ሇዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ ስሌጣና ሇመስጠት በወጠዉ ፕሮግረም 

መሠረት upÉT>Á Kc?’@� ›vL� ›Óvw ÁK¬ eMÖ“ }cØ�M  

 በመቀጠሌም የሁለም ርፌ ኃሊፉዎች የዩኒቨርስቲው ኘሬዙዯንት ጭምር በተገኙበት ሇሁለም 

የት/ት ክፌሌ ኃሊፉዎች ሁሇት ዘር ስሌጠና እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡ 
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 uk×Ã በየኮላጁች ያለ የአይሲቲ አስተባባሪዎች በየኮላጃቸው ሊለ ሇሁለም ሠራተኞች 

ስሌጠናውን በባሇቤትነት እንዱሰጡ ሇማዴረግ እንዱችለ ዜርዜር ስሌጠና የተሰጣቸው ሲሆን 

በቅርቡ ሥራቸውን ያጠቃሌሊለ፡፡ 

  ¾}Ÿታታይ  ThhÁ e`¯�” (keizen) ›Ö“¡a TekÖM e^ ¾}c^ ’¨< : 

 ¾�UI`� MT� W^©� Ó”vታ የትምህርት ሚኒስቴር በሰተሊሇፇዉ መመሪያ በመተጋዜ  

የሇዉጡ ፅንሰ ሀሰብ በዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ ዉስጥ ሰርፆ እንዯገባ ሇማዴረግና ወዯ ተጨባጭ ትግባራ 

ሇማግባት ዩኒቨርሲቲዉ የበሊይ አመራርን ጨምሮ ላልች የቢሮ ኃሊፌዎች የተገኙበት የግንዚቤ ማስጨበጫ 

ስራ ተሰርቷሌ፡፡ በዙሁ መሠረት የ1፤5 ፅንሰ ሀሰብ ግንቤ ከተወሰዯ ቦኃሊ በ1፤5 በማዯረጀት ወዯ ተጨባጭ 

ትግበራ ተገብቷሌ፡፡ አዯረጃጀቱም አሌቆ ሁለም ቡዱኖች የየራሳቸዉን ዕቅዴ በማገጀት ሇአፇፃፀሙ 

ስተራቴጅ አገጅቷሌ፡፡  

 SUI^” u¾T>Áe}U\� ¾�/� ›Ã’� (course team) •በኬዜ ቲም 

እ”Ç=Å^Ì ¾}Å[Ñ ሲሆን በየት/ት ክፌሊቸው ዯግም በሌማት ቡዴን ተዯራጅተዋሌ፡፡ 

 u›ÖnLÃ 178 የሌማት ቡዴኖች በአካዯሚክ ርፌ  }Å^Ï}ªM:: 

 ¾¢”�^�“ Ñ>²?Á© c^}•‹” u T> SÅx‹ LÃ ¾SSÅw e^ u}kÅK� 

SW[� እየተከነወነ ይገኛሌ፡፡ ይህም ማሇት  በዙህ ግማሽ አመት 85 በመቶ ያህለ ተጠናቆ  ሠራተኞቹ 

በ ሚ የሥራ መዯብ ሊይ ተመዴበዋሌ፡፡ 

 ¾ÏT ¿’>y`c=+ �¡„KAÍ= ›=”e+�¿� ¾Tªk` Y^ Å[Í uÅ[Í እየተከሄዯ ያሇ 

ስሆን በዙሁ መሌኩ ዯግሞ  ኢንስቲትዩቱን ወዯ ክቶ ፈረዱሳ ሇማዚዋር እየተዯረገ ያሇዉ ሥራና ቅዱሚያ 

ሁኔታዎችን የመማቻቸት ሥራ በተጠናከረ መሌኩ እየቀጠሇ ነዉ፡፡ 

 የየኬዜ ቲሙም ሆነ የሌማት ቡዴኖችን ተግባርና ኃሊፉነት የያው ሙለ ድኩመንት እንዱዯርሳቸው 

ተዯርጓሌ፡፡ 

  የአስተዲዯር ሠራተኞችም በየሥራ ባኀሪያቸው ተፇጥሮአዊ የሥራ ሂዯት ፌሰት መሠረት በ1፡5 

የተዯራጁ ሲሆን የየግሌና የሌማት ቡዴኑን ዕቅዴ በማጋጀት ሊይ ናቸው፡፡  

 በአጠቃሊይ 748 የ1፡5 ቡዴኖች በአስተዲዯር ርፌ ሲመሠረት  ሁለም ቡዴኖች የየራሰቸዉን 

ሱፐርቫይር አቋቅመዋሌ፡፡ 

 ከዙሁ ጋር ተያይዝ ከበሊይ አመራር አካሌ ጀምሮ እስከ እያንዲንደ ኮላጅ ዴረስ ያሇውን የትምህርት 

ሌማት ሠራዊት ክንውንና ዜርዜር አፇጻጸሙን የሚከታተሌና ዴጋፌ የሚሰጥ የሱፐርቪዥን ቡዴን 

በየዯረጃው ሇማቋቋም ኘሮግራም ወጥቶ እየሄዴንበት ነው፡፡ በዩኒቨርስቲው ኘሬዙዯንት የሚመራ 7 

አባሊት የሚገኙበት ዩኒቨርስቲ አቀፌ የሱፐርቪዥን ቡዴን ተቋቁሟሌ፡፡ 

 በኮላጅ ዯረጃ እንዱሁም በት/ት ክፌሌ ዯረጃ 3/3 አባሊት የሚገኙበት የሱፐርቪዥን ቡዴን ተቋቁሞ 

አፇጻጸሙን በቅርብ እየተከታተሇው ነው፡፡ 

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ¬Ö?�-2:- u}k“Ë ¾T’@ÏS”� ›=”ö`T@i” e`¯� (MIS) “  
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›Ãc=+ ²<]Á ¾}Ÿ“¨’< ýaË¡�‹ w³� (19) 

በግማሽ አመቱ  የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡-   

 K’v` ¾T’@ÏS@”� ›=”ö`T@i” Y`¯� (MIS) S<K<uS<K< ¨Å �Óu^ KTÓv� 

›eóLÓ ¾J’< °n‹ (devises) ሇመግዚት ጫረታ ወጥቶ በጫረታዉ ሊይ ግምገማ እየተከሄዯ ይጋኛሌ፡፡ 

  K›Ç=e 11 ýaË¡�‹ ¾Ç=³Ã”: ¾Ó¸“ *�T@i” e^ }"H>ÉªM::  

 

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ¬Ö?�3:- ¾}Ÿ“¨’< ¾e’UÓv`: ì[S<e““ ¾p_ታ ማስተናገጃ  

እንቅስቃሴዎች ብዛት (3)  

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር  ታግባራት፡-  

 በሳሇፌነዉ ግማሽ አመት የዩንቨርሲቲዉ የስነምግባርና ፀረ ሙስና ቢሮ በተማሪዎች መካከሌ የፀረ-ሙስና ክሇብ 

ኢንዱቋቋም አዴርጎ ክሇቡም ተቋቅሞ ከቢሮዉ ጋር በመነበብ ስራ እየተሰራ ይጋኛሌ፡፡ በመጀመረያዉ ሩብ አመት 

40 ሠራተኞች ሀብታቸዉን አስመዜግቦ ከዙህ ዉስጥ ሦስቱ የምስክር ወረቀት መረከባቸዉን ሪፖርት ተዯርጎ 

ነበረ፡፡ አሁንም በዙህ በሁሇተኛዉ ሩብ አመት 20 የትምህርት ክፌሌ ኃሊፌዎች ከፋዱራሌ የፀረ-ሙስና ኮሚሽን 

በተሇካዉ የሀብት ማስመዜገቢያ ቅፅ ሊይ ሀብታቸዉን በማስመዜገብ  የምስክር ወረቀት ተረክቧሌ፡፡ 

በክራይ ሰባሳብነትና ብሌሹ አሰራሮች ሊይ ተወሰደ እርምጃዎች፡- 

ዩንቨርሲቲዉ ሇክራይ ሰብሰባነት የተጋሇጡ የስራ ሂዯቶችን በመሇየት ግሇሰቦቹ ሇዙህ ብሌሹ አሠራር ተጋሊጭ 

እንዲይሆኑ፡-  

 የቡዴንና የግሇሰብ ፇፃሚዎችን አቅም ሇመገንባትና በብሌሹ አሰራሮች ሊይ  የተሇያዩ ስሌጠናዎች  ሇአተዲዯር 

ሰራተኞች ተሰጥቷሌ፡፡ 

 በየዯረጃዉና በየርፈ ኮላጆች፤የትምህርት ክፌልችና  ላልች የስራ ክፌልች  በየጊዛዉ  የዉይይት መዴረኮችን 

በማጋጀት በአጠቃሊይ የስራ ሂዯት ሊይ   በመወያየት ሊጋጠሙ  ችሮች የመፌትሄ አቅጣጫ  ያስቀምጣለ፡፡  

 የስራ ክፌልች ሇብሌሹ አሰራርና ክራይ ሰብሳብነት ተጋሊጭ እንዲይሆኑ በየግዛዉ በዉስጥ ኦዱታችን የየወሩ 

የኦዱት ሂሳብ ኦዱት ይዯረጋሌ፡፡ የፕሮጀክት ሂሳብ ኦዱትም ተሰርቶ ሪፖርቱ ሇሚመሇከተዉ የበሊይ ሀሊፉ 

እንዱቀርብ ተዯርጓሌ 

 የ1፤5 አዯረጃጀትም በብሌሹ አሰራሮች ሊይ ከፌተኛ ጫና እያሰዯረ ይገኛሌ፡፡ 

  የካይን መሰረተ ሃሳቡንና አተገባበሩን አስመሌክቶ ከሁለም ኮላጆች፤ከተማሪዎች አገሌግልትና ከንብረት ክፌሌ 

ሇተዉጣጡ ሰራተኞች ስሌጠና ተሰጥቶ ወዯ ትግበራ ተገብቷሌ 
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 በዩነቨርስቲዉ የሚከሰቱ ብሌሹ አሰራሮችን ሇማሰተካከሌና ሙስናን ሇመከሊከሌ ዩኒቨረስቲዉ የፀረ ሙስና ቢሮ 

ከፋዯራሌ የፀረ ሙስና ቢሮ ጋር በመተባበር በተሇያየ ጊዛ በየርፈ ግምገማ እንዱዯረግ አዴረጓሌ፡፡በተጨማሪም 

የስነ ምግባር መኮንን ባሌነበረባቸዉ ኮላጆች ባሇሙያዎች እንዱመዯቡ ተዯርጓሌ፡፡ከየክፌልቹና ከግሇሰቦች  

የሚመጡ  ወዯ 20 የቅሬታና  ሙስናን የማጋሇጥ ጥቆማዎች በመዉሰዴ  ሇ15ቱ ከሚመሇከታቸዉ አካሊት ጋር 

በመሆን አስፇሊጊዉን መፌትሄና እርምጃዎች ወስዶሌ፡፡ በአጠቃሊይ በዙህ ግማሽ አመት 24 ቅሬታዎች ቀርቦ 19ኙ 

( አስራ ጠኙ) ህገዊ የመፌትሄ እርምጃ ተወስዶሌ፡፡ 

 ከ20 በሊይ የሚሆኑ የትምህርት ክፌሌ ኃሊፉዎች   ከፋዯራሌ የፀረ ሙስና ቢሮ በተሊከዉ የሃብት ማስመዜገቢያ 

ቅፅ በማስሞሊት የምዜገባ የምስክር ወረቀት ወስዶሌ፡፡ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 4:- የዉጭ ግንኙነት በማጠናከርና በገፅታ ግንባታ ሊይ የተሰሩ ስረዋች ብዚት 18  

ይሆናለ፡፡  

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 ዩንቨርሲቲዉ በሳሇፉነዉ ግማሽ አመት ዕቅዴ አፇፃፀም ዉስጥ ከተሇያዩ ሀገር ዉስጥና ዉጭ ከሚገኙ ተቋማት ጋር 

አካዯሚያዊ የጋራ ትብብር ሇመፌጠር አቅድ ከአስራ ሁሇት (12) ዉጭ ሀገር ተቋማት ጋር በተሊያዩ የመማር 

መስተማር እንዱሁም የምርምር ሥራዎች ዘሪያ አብሮ ሇማስረት የጋራ ስምምነት ተፇጥሯሌ፡፡ 

 ነባር ግንኙነቶችን ሇማጠናከርና አብሮ መስራት ቀጣይነት እንዱኖረዉ ሇማዴረግ ከዙህ በፉት የተፇራረምነዉን 

ድክመንቶች አሰባስቦ የመመዜገብና የመዯረጀት ስራ ሇመስራት ታቅድ በግማሽ አመቱ ተከናዉኗሌ፡፡  

  በተሇያዬ መሌኩ ዩንቨርሲቲያችን የማስተወወቅ ስራ ሇመስራት ታቅድ ዩንቨርሲቲዉን ሉያስተወዉቅ ይችሊሌ 

በተበለ መንገድች በመጠቀም በሀገር ዉስጥና ዉጪ የማስተዋወቅ ሥረዉ እየተሰራ ይጋኛሌ፡፡  

 በዩንቨርሲቲዉ የዉጭ ግንኙነት ቢሮ በኩሌ የአለሚኒ ኮንፇረንስ ሇማካሄዴ አስፇሊግዉ ቅዱሚያ ዜግጅቶች 

እየተጠናቀቁ ይጋኛሌ፡፡  

በአመቱ መጨረሸ የሚጠበቅ ውጤት5፡-  የ¿’>y`c=+¨<” }M°¢ KTd"� ›eðLÑ> Ów¯�‹”  

KTTEL� uóÃ“”e: uÓ¸: uýL’>”Ó: ¾}gŸ`"]  

eU]�“ ØÑ“: ¾c¨< Hw� ›S^`“ *Ç=� ›ÑMÓKA�  

¾}cÖ< ÉÒö‹ w³� 

በግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር ታግባራት፡- 

 ዩንቨርሲቲዉ ሇቀጣይ አመት የሥራ መን ቀዯም ብል ሥራዉን የማቀዴና ዕቅደንም ሇሚመሇከተዉ አካሌ  

 የማሰወቅ ሥራዉ  ከዕሇት ዕሇት የማይሇየዉ የሁሌግዛ ተግባሩ ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት በ2006 ዓ.ም. የሚሰሩ 

ሥራዎችን አስቀዴሞ በማቀዴ የዩንቨርሲቲዉ የስራ ክፌልች የግዥ ፌሊጎት የማሰባሰብ ሥራና  ላልች 

ግብዓቶችም በዙሁ መሌኩ የማሰባሰብ ሥራዎች ወቅቱን ጠብቆ ተሰርቷሌ፡፡ በተሇይ ሇመማር መስተማር ሥራ 
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የሚዉለ ግብዓቶችን በወቅቱ ሇማስገባትና ሂዯቱ ሰሇማዊ ኢንዱሆን ሁለም ግብዓቶች በተሰካ ሁኔታ 

ተፇፅሟሌ፡፡ 

 ተማሪዎቻችን ወይም ዯንበኞቻችን ሇተግባር ሌምምዴ እነዱሁም መምህራን ሇምርምርና ህብረተሰብ 

አገሌግልት ወዯ ህብረተሰቡ  ስወጡ በትራንስፖርት አገሌግልት ሊይ ዕጥረት እንዲይፇጠር በቅዱሚያ ታቅድ 

ተማሪዎቹም ሆኑ መምህራኑ  ያሇምንም እንግሉት የመማር መስተምርም ሆነ የተግባር ሌምምደ በተሰካ 

ሁኔታ ተከናዉኗሌ፡፡ 

 በሰዉ ሀይሌ ፌሊጎት ሊይም በቅዱሚያ ፌሊጎት በማሰበሰብና እንዱሁም ግዛያዊና ኮንትራት ሠራታኞችን ወዯ 

ቋሚ መዯብ የማምጣቱ ሥራ አስቀዴሞ በማቀዴ የመምህራን፤ የበሊሙያና ላልች የአስተዲዯር ሠራተኞች 

ቅጥር በወቅቱና በተሰካ መሌኩ ተካሂዶሌ፡፡  ጊዙያዊና የኮንትራት ሠራተኞች ወዯ ቋሚ መዯብ የማምጣቱ 

ሥራ በተሰካ መሌኩ ተፇፅሟሌ፡፡  

 ዩንቨርሲቲዉ በርካታ ነባር የቢሮዎች፤ የመመሪያ፤ የተማሪዎች መዯሪያ፤ የተማሪዎች መመገቢያ፤ 

የቤተመጽሏፌቶች እና ላልች   ሕንፃዎች ያለት ሲሆን እነኝህ ህንፃዎች ዯግሞ አገሌግልት እየሰጡ ያለ 

በመሆናቸዉ ከግዛ ወዯ ግዛ እየተበሊሹ እንዲይሄደና በግዛ ጥገና ማዴረጉ ወሳኝ ስሇሆነ ተማሪዎች ወዯ ቅጥረ 

ግቢ ከማግባታቸዉ በፌትና እንዱሁም ከገቡ ቦኃሊ  ክትትሌ እየተዯረገ ሙለ በሙለ ጥገና ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡ 

በጥቅለ 150 ሇሚሆኑ መሣርያዎች፤ ተሸከርካሪዎችና ህንፃዎች ተገቢዉ ጥገና ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡ 

በአመቱ መጨረሻ የሚጠበቅ ¬Ö?� 6:- ¾Ñu= TS”Ý ýaË¡�‹” uTÖ“Ÿ` ŸÖpLL SÅu†  

uË� ÁK¨<” É`h 3.0 uS� SÉ[ስ 
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ግማሽ አመቱ የተከናወኑ ዜርዜር  ታግባራት፡-  
 

 ¾SÉH’>�“ T@Ç="M cýLÃe ÏUL ”ÓÉ e^ LÃ KScT^� ›eðLÑ>¨< ö`TK=+“ 

¾”ÓÉ õkÉ T¬×� Y^ }Ÿና¬’ªM:: 

 ¾}ËS[¨<” ¾ldle TU[‰ ýL”� Ó”vታ የማጠናቀቅ ስራ በተጠነከረ ሁኔታ 

እየተከነወነ ይጋኛል፡፡ 

 በ7ቱም ገቢ ማመንጫ ኢንተርኘራይዞች የፋይናንስና የንብረት ደረሰኞችና ሰነዶችን 

ማዘጋጀትና ሥራ ላይ ለማዋል በተደረገዉ እንቅስቀሴ በሁሉም ኢነተርፕራይዞች 

ተሰክቶ ከክበባትና መዝናኛ አገልግሎት ብቻ ይቀራል፡፡ 

 ለ7ቱም ገቢ ማመንጫ ኢንተርኘራይዞች  መተዳደሪያ ደንብ ከአንዱ በስተቀር ለሁሉም 
ተዘጋጀቶ ሥራ ላይ ለማዋል እስክፀድቅ ድረስ እየተጠባበቅን ነዉ፡፡ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተ.ቁ  የኢንተርፕራይዙ ሥም   

የዓመቱ 
ዕቅድ  

የ2ኛ ሩብ ዓመት የተጣራ ገቢ እስከ 2ኛሩብ አመት        
ምር
መራ  ዕቅድ   ክንውን ክንውን 

በመቶኛ 

ዕቅድ  ክንውን ክን
ውን 
በመ
ቶኛ 

1 የፋርማሲቲካልስ አስመጪና 
አከፋፋይ  

 - - - - - - በ4ኛ 
ሩብ 
ዓመ
ት  

2 የፋርማሲቲካልስ ችርቻሮ ንግድ          

 2.1. ሞዴል ፋርማሲ ቁጥር 1 2,697,094 674273 764058 113 1,348,546 1,177,895 87  

 2.2. ሞዴል ፋርማሲ ቁጥር 2 423,108 105,777 23,122 21 211,554 62,131 29.3  

3 ኪቶ ፉርዲሳ ግ/ልማት 
ኢንተርፕራይዝ  

4,209,904 802,476 545,421 68 1,604,952 545,421 34  

4 ቁሳቁስ ማምረቻና ጥገና 
ኢንተርፕራይዝ  

3,832,476 958,119 2,544,686 265 1,416,238 2,544,686 179  

5 ንግድ ኢንተርፕራይዝ  699,353 174,838 77,500 44 349,676 155,000 44  

6 ክበባትና መዝናኛ አገልግሎት 
በዋናውና በሆስፒታል   

623,476 155,869 171,667 110 311,738 327,536 105   

7 የተማሪዎች መዝናኛ ክበብ  2,010,000 502,500 532,249 100.6 1,005,000 1,034,749   

 Total   3,373,852 4,658,703 138 6,247,704 5,847,418 93  
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¡õM G<K�  

3.2.1.  ¾}sT© K¨<Ø �Óu^ ›ðፃፀU ]þ`� 

ÏT ¿’>y`e+ የተጣሇበትን ተግባርና ኃሊፉነት ÃuMØ ¨<Ö?ታT KTÉ[Ó“ ^°¿” ŸÓw KTÉ[e 

u}K¨Ö ›Å[ÍË�“ ›W^` ›u¡a uS”kdke LÃ ’¨<:: u²=IU SW[� GÑ^©¨<” ¾MT�“ 

¾°ÉÑ� S`G-Ów` KTdKØ uT>Å[Ñ¨< `w`w ¨<eØ ¿’>y`e+¨< ብቃት ያሊቸውን ምሁራን በማፌራት 

¾^c<” É`h KS¨×� }Úvß እ”penc? uTÉ[Ó LÃ ነው፡፡ Ÿ²=G< Ò` }ÁÃµ SL¨< 

¾¿’>y`e+¨< T%u[cw ¨Å K¨<Ø S”ðe እ”Ç=Ñv“ ¾}sT© K¨<Ø H>Å~ ÃuMØ SW[� 

•እ¾Á² እ”Ç=H@É KTÉ[Ó አበክሮ በመሥራት ሊይ ይገኛሌ፡፡ ¾}sT© K¨<Ö< ¾�Ÿ<[� ›p×Ý“ ¡”¨<” 

እ”ÅT>Ÿ}K¨< k`vDM::  

3.2.1.1. የትምህርት ሌማት ሠራዊት ግንባታ   

1. መንግስት ያስቀመጠዉን ሌማታዊ አቅጣጨን ተከትል  የእዴገትና ትራንስፍረሜሽን አጀንዲ ዕዉን ሇማዴረግ 

ዩኒቨርሲቲዎች የተሰጣቸዉን ኃሇፌነት እየተወጡ እንዯሆነ ግሌፅ ነዉ፡፡ በዙሁ መሠረት ዩኒቨርሲቲያችን ሇእዴገትና 

ትራንስፍርሜሽን መሰካት ተጨባጭ  መሰሪያ የሆኑትን መንግስት ያስቀመጣቸዉን ስትራቴጅዎች በመጠቀም 

የመማር መስተማር፤ የምርምር እና የህብረተሰብ አገሌግልትን የተሰካ እንዱሆን  የትምህርት ሌማት ሠራዊት 

ግንባታ ማዯረጀት አንደና ዋንኛ መሣሪያ በመሆኑ የትምህርት ሚኒስቴር በሰጠዉ መመረያ መሠረት የ1ሇ5 

አዯረጃጀት ፅንሰ ሏሰብ በዩንቨርሲቲዉ ማህብረሰብ መካከሌ  ሰርፆ እንዱገባ ማዴረግና ማዯረጃቱ ወሳኝ የዙህ 

ግማሽ አመት ስራ ነበረ፡፡ባሇፇው ዓመት ከተዯረገው ጥረት ባሻገር በቅርቡ ከትምህርት ሚኒስቴር 

በተሊከሌን የትምህርት ሌማት ሠራዊት አዯረጃጀት ማንዋሌ መሠረት ሁለንም የትምህርት ክፌልች 

ኃሊፉዎችና ዱኖችን ፤ ዲይሬክተሮች እንዱሁም የተማሪዎች መማክርት አባሊት የተገኙበት፣ በተመሳሳይ 

መሌኩ ሁለንም የሥራ ኃሊፉዎች ያሳተፇ ሁሇት ዘር የግንዚቤ ማስጨበጫ ከተሰጠ በኋሊ ወዯ ትግበራ 

ተገብተዋሌ፡፡በጥቅለ የትምህርት ሌማት ሠራዊት ግንባታ በሚከተሇዉ መሌኩ ተከናዉኗሌ፡፡  

1.1. በመጀመረያ የዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ ስሇ 1 ሇ 5 አዯረጃጀት  ግንቤ እንዴኖራቸዉ   የግንዚቤ 

ማስጨበጥ ሥራ መስራቱ አማራጭ የላሇዉ መንገዴ ስሇነበረ ሁለም የዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ ዯረጃ 

በዯረጃ የ1፡5 ፅንሰ ሀሰብ እንዴቀስሙ ተዯርገዋሌ፡፡ ፅንሰ-ሀሳቡም በሁለም የዩንቫርሲቲ ማህብረሰብ 

መካከሌ ታግባራዊ እንዴሆንና ማህብረሰቡም አምኖ እንዴቀበሌ ማዴረግ ዋንኛ ሥራ ስሇነበረ በዚዉ 

መሌኩ ማህብረሰቡን ከማሳመን በሻገር አመስራረቱም ስር የሰዯዯ እንዱሆን የማያወግብ  ስራ 

ተሰርቷሌ፡፡ በተጨማሪም በሁለም ሴክተሮች በተማሪዎች መካከሌ፤ በመምህራን እና በአስተዲዯር 

ሠራተኞች መካከሌ ስር የሰዯዯ ሇወጣዊ ቡዴን አዯረጃጀት  እንዴኖር ተዯርግዋሌ፡፡  

1.2. ከዙህ በመቀጠሌም ወዯ አዯረጃጀት ተገብቶ አዯረጃጀቱም በሚከተሇዉ መሌኩ ተፇፅሟሌ፡- 
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 መምህንን በሚያስተምሩት የት/ት አይነት (course team) በኬዜ ቲም እንዱዯራጁ የተዯረገ ሲሆን 

በየት/ት ክፌሊቸው ዯግም በሌማት ቡዴን ተዯራጅቷሌ፡፡ በአጠቃሊይ 178 የሌማት ቡዴኖች በአካዯሚክ ርፌ 

ተዯራጅቷሌ፡፡ 

  የየኬዜ ቲሙም ሆነ የሌማት ቡዴኖችን ተግባርና ኃሊፉነት የያው ሙለ ድኩመንት እንዱዯርሳቸው 

ተዯርጓሌ፡፡ 

 የአስተዲዯር ሠራተኞችም በየሥራ ባኀሪያቸው ተፇጥሮአዊ የሥራ ሂዯት ፌሰት መሠረት በ1፡5 የተዯራጁ ሲሆን 

የየግሌና የሌማት ቡዴኑን ዕቅዴ በማጋጀት ሊይ ናቸው፡፡ የዕቅዴ ዜግጅቱም በቅርብ ጊዛ ዉስጥ ተጠናቆ ወዯ 

ሙለ ትግባራ እንዯሚገባ ይተመናሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ 748 የ1፡5 ቡዴኖች በአስተዲዯር ርፌ ሲመሠረት  ሁለም ቡዴኖች የየራሰቸዉን ሱፐርቫይር 

አቋቅሟሌ፡፡ 

 ከዙሁ ጋር ተያይዝ ከበሊይ አመራር አካሌ ጀምሮ እስከ እያንዲንደ ኮላጅ ዴረስ ያሇውን የትምህርት ሌማት 

ሠራዊት ክንውንና ዜርዜር አፇጻጸሙን የሚከታተሌና ዴጋፌ የሚሰጥ የሱፐርቪዥን ቡዴን በየዯረጃው 

ሇማቋቋም ኘሮግራም ወጥቶ እየሄዴንበት ነው፡፡ በዩኒቨርስቲው ኘሬዙዯንት የሚመራ 7 አባሊት የሚገኙበት 

ዩኒቨርስቲ አቀፌ የሱፐርቪዥን ቡዴን ተቋቁሟሌ፡፡ 

 በኮላጅ ዯረጃ እንዱሁም በት/ት ክፌሌ ዯረጃ 3/3 አባሊት የሚገኙበት የሱፐርቪዥን ቡዴን ተቋቁሞ 

አፇጻጸሙን በቅርብ እየተከታተሇው ነው፡፡ 

 በዙሁ መሠረት በየሳምንቱ ዓርብ ሁለም ኮላጆችና ርፍች ኦንሊይን ሪፖርት ሇኘሬዙዯንቱ ይሌካለ፡፡ 

 

 u}SddÃ G<’@ታ }T]‹U u¾ሴክሽና�¨< u1:5 ¾}Å^Ì c=J” ግንባር ቀዯም 

ተማሪዎች ተሇይተው •እ`e u`e ¾STT\”“ ¾SÅÒÑñ” Ø[� ËU[ªM:: 

አማካሪ መምኀራንም ተመዴበውሊቸዋሌ፡፡ በአጠቃሊይ 3300 ቡዴኖች በተማሪዎች ርፌ 

ተቋቀሟሌ፡፡  

 በተማሪዎች (peer learning) አዯረጃጀትና አፇፃፀም ሊይ የሚመሇከታቸው የዩኒቨርሲቲዉ በሊዴርሻ 

አካሇቶች ጋር ዉይይት ተዯርጎ (peer learning ) አዴስ ፅንሰ-ሀሰብ ቢሆንም ይህ ፅንሰ-ሀሰብ በሳይንስ ዯረጃ 

የሚዯገፌና የሚበረታታ ሀሰብ እንዯነበረ በመግሇፅ አሁንም ቢሆን ሇአፇፃፀሙ የሚያስቸግር እንዯማይሆን 

በዉይይቱ ሊይ የጋራ አቋም ተወስድ ተፇፅሟሌ፡፡  

 የተማሪዎችን (peer learning) ፌሬአማ ሇማዴረግ በኮላጆች ዯረጃ ዜርዜር የዴርጊት መርሀ-ግብር 

አውጥተው በየሳምንቱ ሇተማሪዎች የሚዯረገውን የማብቃት ሥራ ጀምረዋሌ፡፡  

 በተመሳሳይ ሁኔታ የተማሪዎች ማኀበራዊ ዴረ ገጽ ተከፌቶ የትምህርት ሌማት ሠራዊት ጠቀሜታ ሊይ 

ተያያዥነት ያሊቸው ሀሳቦች እየተንሸራሸሩበት ተዯርገዋሌ::  
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¾¿’>ቨ`c=+¬ ¾MT� W^©� Ó”vታ በቡዴን የአዯረጃጀት መረጃ 

lØ`  ¾}Å^Ì u<É„‹ w³� U`S^  

 ¾›c}ÇÅ` 

W^}•‹  

¾›ካÇT>¡ 

W^}•‹  

}T]‹   

1 748 178 3300  

     

 

3.2.1.2. በመሌካም አስተዲዯር ¾¿ኒቨ`c=+¬ °pÉ ›ðíìU ]þ`�  

 ¾¿”y`e+¨< ¾uLÃ ›S^` ዩኒቨርስቲው ተሌዕኮውን በሚገባ ሉወጣ የሚችሇው     

የሇውጥ ኘሮግራሙን ቁሌፌ ሥራ አዴርጎ በማከናወንና አሳታፉ በሆነ አመራር SJ’<” }Ñ”´x 

SL¨<” ¾¿’>y`e+¨<” T%u[cw K²=G< Ów uTcKõ }Úvß K¨<Ø 

KTU×� u}KÁ¾ እ`Ÿ” uT>„\ ewcv‹ um Ó”³u? ŸSõÖ` vhÑ`' 

u¾²`ñ }Ñu=¨<” ¡��M“ ÉÒõ uSeÖ�“ uSÑUÑU ›ðéçS<” up`w 

ÃŸታተLM::  

 ¾u<É”“ ¾ÓKcw ðéT>‹” ›pU KTÔMu� ¾}KÁ¿ eMÖ“‹” uSeÖ� 

›pT�¨< •እ”Ç=ÔKw�“ ›ðéçT�¨< ¨<Ö?ታT •እ”Ç=J” uTÉ[Ó LÃ ’¨<:: 

 Ÿ²=IU u}ÚT] W^}•‹U u¾SÉ["�¨< (u¾¢K?Ð‹' �/� ¡õKA‹“ 

u¾Y^ ²`ó�¨<) }SddÃ ¾¨<ÃÃ� SÉ[¢ች •እÁ²ÒÌ uK¨<Ø ›ðéçU 

²<]Á U¡¡`“ ¨<ÃÃ� ÁÅ`ÒK<:: 

 u¾SÉ[¢� ¾T>’c< ›e}Á¾�‹” uSK¾� }Ñu=¨< ¾እ`U� •እ`UÍ 

•እ”Ç=¨cÉ K¾T>SKŸታ�¨< ÃL"K<:: 

 u›ÖnLÃ SL¨< ¾¿’>y`e+¨< T%u[cw uK¨<Ø ›eðLÑ>’� LÃ um Ó”³u? 

ðØa •እ”Ç=”kdke ÁLcKc Ø[� }Å`ÕM:: uSÅ[ÓU LÃ ’¨<:: 

 በ2ዏዏ5 ዓ.ም. የታዩትን የአፇጻጸም ክፌተቶች ነቅሶ በማውጣት በዙህኛው ዓመት ተገቢ እርምት 

እንዱወሰዴባቸው በዜርዜር ቀርበዋሌ፡፡  

 በኃይማኖት አክራሪነትና  በሚያስከትሇው አዯጋ ሊይ፣ እንዱሁም ተቻችል በመኖር ሊይ  የጠራ 

Ó”³u?  ተይዞሌ፡፡ 

 ተመሳሳይ ስሌጠና ሇመሊው የዩኒቨርስቲው ተማሪዎች ተሰጥቷሌ፡፡  

 }T]� uwN?` &uÔd •እ”Ç=G<U uHÃT„� M¿’� •እንዲይፇጥሩና 

በማቀራረብ የወዲጅነት ስሜት እንዴኖራቸዉ  ሀገራዊ የብሔር ብሔረሰብ ቀን በዩንቫርቲ ዯረጃም 
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ኢንዱከበር ተዯርጎ በባዓለ ሊይም የዩንቫርሲቲዉ የበሊይ አመራር ፕሬዙዲንቱን ጨምሮ በአብሮነት ሊይ 

ዩኒቨርሲቲዉ ያሇዉን አቋም በመግሇፅ ተማሪዎቹም ይህንን ሀሰብ በመዉሰዴ ወዯ ታግባር ኢንዱቀይሩት 

የግንዚቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርተዋሌ፡፡ 

በዩኒቨርሲቲዉ ዉሰጥና ዉጭ  በዯህንነት ዘሪያ  የተሰሩ ስራዎች 

በዩኒቨርሲቲዉ  የመማር መስተማር የሥራ ሂዯት በሰሇማዊ መንገዴ እንዴከናወን በዯህንነት ሊይ የተሰሩ ሥራዎች፡-   

1. የተማሪዎችን ዯህንነት ሇማስጠበቅ የተሰሩ ስራዎች 

1.1. እንዯሚተወቀዉ ዩንቫርሲቲያችን  በቅርብ ርቀት  ሊይ ሦስት ከምፓሶች ከዋናዉ ግቢ ዉጭ የሚገኙ ሲሆን 

እነሱም የግብረናና እንስሰት ህክምና ኮላጅ፤ የቴክኖልጅ ኢነስቲትዩትዙህ ዉስጥ የመጀመሪያዎቹ ሁሇቱ 

ከዋናዉ ግቢ በተወሰኑ ክል ሜትር ርቆ የሚገኙ ሲሆን የቢዙነስና ኢኮኖምክስ ኮላጅ ግን ከዋናዉ የግቢ 

አጥር በስተዯቡብ 12 ሜትር ብቻ ርቆ ይጋኛሌ፡፡ ይህ ካምፓስ ካሇዉ የቦታ ጥበትና  እንዱሁም  የተማሪዎች 

መመገቢያ ካፌቴርያና ቤተመጽሏፌት በዋናዉ ግቢ ስሇምገኝ ተማሪዎች በየግዛዉ ወዯ ዋናዉ ግቢ 

ይመሊሇሳለ፡፡ ሆኖም ግን በዋናዉ ግቢና ከምፓሱ መካከሌ ሀገር አቀፌ የመክና መንገዴ አቋርጦ ስሇሚያሌፌ 

በየግዛዉ የትራፌክ መጨናነቅ  ከመታያቱም በሊይ ተማሪዎቹ  ከካምፓሱ ወዯ ዋና ግቢ ሇምግብም ሆነ ሇላሊ 

ጉዯይ ስመሊሇሱ የመክና አዯገና የፆታዊ  ትንኮሳ ሌዯርስባቸዉ ስሇሚችሌ ዩኒቨርሲቲዉ ይህንን ጉዯይ ግንቤ 

ዉስጥ በመስገበት የተማሪዎቹን ዯህንናት ከመጠበቅ በተጨማረ ሥራን ሇማቀሇጠፌ በአየረ ሊይ ተሻጋር 

ዴሌዴይ  (Suspension bridge ) ከዋና ግቢ ወዯ ቢዙነስና ኢኮኖሚክስ ኮላጅ የሚዋስዴ ተገንብቶ በቅርብ 

ግዛ ዉስጥ ስራ ይጀምራሌ፡፡    

1.2. ዩኒቨርሲቲያችን ተማሪዎቹንም ሆነ የግቢዉን ማህበረሰብና ንብረት ከአዯጋ ሇመከሇካሌ ከጂማ ከተማ 

መስተዯዯርና ህብረተሰብ እንዱሁም ከጂማ ዝን መስተዲዯርና ህብረተሰብ ጋር ተቀናጅቶ ማስራት የሇቀ 

ዯህንነት ኢንዯሚኖር በመገንብ አንዴ የጂማ ዩኒቨርሲቲ ኮማንዴ ፖስት 25 አበሊት ያሇዉና በዩንቫርሲቲዉ 

የሚመራ ኮሚቴ ተመስርቶ በአሁኑ ሰዓት በዴህንናት ዘሪያ በየግዛ እየተገነኙ ዉይይት ያዯርጋለ እንዱሁም 

ያገጠሙ ችግሮችም ካለ በወቅቱ መፌትሄ ያፇሊሌጋለ፡፡  

1.3. የዩንቫርሲቲዉ ጥበቃና ዯህንናት ቢሮ በተማሪዎች መካከሌ ምንም አይነት ወከባና አሇመረገጋት እንዲይኖር 

ሇማዴረግ በተማሪዎች መከከሌ ከተማሪዎቹ የተወጣጡ የሰሊም አስከባር ኮሚቴ ተዯረጅቶ ስራ እየተሰራ 

ይጋኛሌ፡፡ ቢሮዉ ከሁለም የተማሪዎች ክባባት ጋር በቅንጂት እየሰራ ይጋኛሌ፡፡  

1.4. ዩኒቨርሲቲዉ ከያዚቸዉ አሊማ ( የመማር መስተማር፤  የጥናትና ምርምር እና  ማህብረሰብ አገሌግልት ) 

ዉጪ ላልች የተማሪን ቀሌብ እና አቋሚ የሚያዉኩ ጉዯዮች ሇምሳላ ሃይማኖታዊ አሇባበሶችን፤ 

አመጋገቦችን፤ ሃይማኖታዊ ጥቅሶችን፤ መዜሙሮችን፤ ፀልትን ወይም ስግዯትን ፤ ሃይማኖታዊ ሰበካዎችን፤ 

ጉባኤዎችን እና የመሰሰለት የዩኒቨርሲቲዉን አሇማ ሉያስቱ የሚያስችለ ዴርግቶችን በዩኒቨርሲቲዉ ቅጥር ግቢ 

ዉስጥ እንዯይከናወንና ተማሪዎች ሇትምህርታቸዉ  ብቻ ትኩረት እንዴሰጡ ሇማዴረግ  በሀገር አቀፌ ዯረጀ 

ሇዩኒቨርሲቲዎች በተሰጠዉ መመሪያ መሠረት አንዯ መመረያ ተገጅቶ በሴኔት ከፀዯቀ ቦኃሊ ቦርደ 

እንዱያፃዴቅ ተዯርጎ ፀዴቀዋሌ፡፡ ሇተፇፃሚነቱ እንዱያመች በየዯረጃ የሚገኙ የዩኒቨርሲቲዉ አመራሮች፤ 

የተሇያዩ የሃይማኖት አባቶችና እናቶች እንዱሁም የተማሪዎች ተወካይ ሊይ የግንቤ ማስጨበጫ ሥራ ተሰርቶ  

የካተቲ 17/ 2006 ዓ.ም.   በዩኒቨርሲቲዉ  ቅጥር ግቢ ዉስጥ ሙለበሙለ ታግባራዊ እንዱሆን ተዯርገዋሌ፡፡  
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1.5. የሴት ተማሪዎቻችን ፆታዊ ትንኮሳ ሇመከሊካሌ  በሁለም ካምፓሶች በፀጥታና ፆታዊ ትንኮሳ  ሊይ ከፌተኛ 

ሥራ እየተስራ ይጋኛሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ  በግብርናና እንስሳት ህክምና ኮላጅና በዋናዉ ግብ ሴት 

ተማሪዎቻችን ከከተማዉ የተሇያዩ  አገሌግልቶችን ሇማግኘት ወዯ ከተማ ስወጡ የሚዯርስባቸዉን ፆታዊ 

ትንኮሳና ላልች የዯህንነት ችግሮች እንዲይዯርስባቸዉ ሇመከሊካሌ ስባሌ  በካምፓሱ ዉስጥ እንዱያገኙ 

ሇማዴረግ  የሴቶች የዉበት ሰልን ተከፌቶ በተመጣጠኝ ዋጋ አገሌግልት እያገኙ ናቸዉ፡፡  

1.6. በግቢ ዉስጥም ቢሆን ፆታዊ ጥቃት በተሇይ ሇሉት ሊይ ሉኖር ይችሊሌ ተብል ግምት ዉስጥ በማስገባት 

በሴት ተማሪዎች መኝታ አከባቢ የቤተመፅሓፌትና የኢነተረኔት አገሌግልት ኢንዱያገኙ ተዯርገዋሌ፡፡  

1.7. የዩኒቨርሲቲዉ መምህራን-ተማሪዎች ግንኙነት፤ የሠራተኞች-ተማሪዎች ግንኘነትና የአመራሮች-ተማሪዎች 

ግንኙነት ጉዲይ ሰሇማዊና ጤናማ እንዱሆን በየግዛዉ የግንቤ ማስጨበጫ ሥራ እየተሰራ  ይጋኛሌ፡፡ 

1.8. ፆታዊ ትንኮሳዉን ሇመከሊከሌ የዩኒቨርሲቲዉ የሴቶች ጉዲይ ቢሮ በተማሪዎቹ መካከሌ ከተማሪዎቹ 

በተወጣጡ የፆታዊ ትንኮሰ ተከሊካይ ኮሚቴ  ከሁሇቱም ፆታ ተቋቅሞ በሰፉዉ እየተሰረበት ይጋኛሌ፡፡  

1.9. በአገሌግልት መስጫ አከባቢም ምንም አይነት አዴልና ተመሳሰይ ችግሮች እንዲይኖር ሇማዴረግ አጋሌግልት 

ሰጪ ሠራተኞቻችን በ1 ሇ5 በቡዴን ተዯራጅቶ አንደ አንደ ሊይ ሂስ በማንሳት የተመጣጠነ አገሌግልት 

እየተሰጠ ይጋኛሌ፡፡ በተሇይ በዩኒቨርሲቲዉ አብያተመጽሏፌት ኮሚቴ ተዋቅሮ ከግዛ ወዯ ግዛ በአገሌግልት 

ሊይ ያለ ችግሮችን ነቅሶ በማዉጣት መፌተዎቻቸዉን እያስቀመጡ እየሰሩ ይጋኛለ፡፡  

1.10. በብሔር፡፤ በጎሳ፤ በሃይማኖት ሌዩነት በዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ ዉስጥ እንዲይፇጠር በሀገረ ዯረጀ 

በተከበረዉ ብሔር ብሔረሰብ ቀን በዩኒቨርሲቲዉ ቅጥር ግቢ ዉስጥም ሁለም የዩኒቨርሲቲዉ ማህብረሰብ 

በተገኙበት  በዯመቀ  ሁኔታ የተከበረ ሲሆን በክብረ በዓለ ሊይም ስሇብዘሃንነትና አንዴነት የግንቤ 

ማስጨበጫ ትምህርት በዩኒቨርሲቲዉ የበሊይ አመራርና በሚመሇከታቸዉ አካሊት ተሰጥቷሌ፡፡  

  

3.2.1.3. ሚዚናዊ ውጤት ተኮር ዕቅዴ ዜግጅትና አፇጻጸም  

ዜርዜር ታግባራት፡- 

 የተገጃዉ ሚዚናዊ ዉጤት ተኮር ዕቅዴ ቤርፈ ሊለ የዩንቫርሲቲ አካሊት እንዱወርዴ ተዲገዋሌ፡፡ 

 በዙሁ መሠረት ሁለም የአካዲሚክም ሆነ የአስተዲዯር ሠራተኞች የየግሌ ዕቅዯቸዉን አጋጅተዉ 

ወዯ ሥራ ተገብቷሌ፡፡ 

 አፇፃፀሙ አዉቶሜሽን የተዯገፇ ሇማዴረግ ¾¿’>y`e+›‹” ¾›Ãc=+ vKS<Á‹ BSC 

fõ�«\” u}d" G<’@ታ• W`}¨< Ú`cªM:: 

 በሶፌትዌሩ አጠቃቀም ሊይ ሇዩንቫርሲቲዉ መህብረሰብ ስሌጣና ሇመስጠት በወጠዉ ፕሮግረም መሠረት 

upÉT>Á Kc?’@� ›vL� ›Óvw ÁK¬ eMÖ“ }cØ�M  

 በመቀጠሌም የሁለም ርፌ ኃሊፉዎች የዩኒቨርስቲው ኘሬዙዯንት ጭምር በተገኙበት ሇሁለም 

የት/ት ክፌሌ ኃሊፉዎች ሁሇት ዘር ስሌጠና እንዱሰጥ ተዯርጓሌ፡፡ 
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 uk×Ã በየኮላጁች ያለ የአይሲቲ አስተባባሪዎች በየኮላጃቸው ሊለ ሇሁለም ሠራተኞች 

ስሌጠናውን በባሇቤትነት እንዱሰጡ ሇማዴረግ እንዱችለ ዜርዜር ስሌጠና የተሰጣቸው 

ሲሆን በቅርቡ ሥራቸውን ያጠቃሌሊለ፡፡ 

 

3.2.1.4. ¾"Ã²” SW[} Gdw ›ðíìU ]þ`�  

´`´` ታÓv^�  

 ¾"Ã²” SW[} Gdw“ ›}Ñvu\” ›eSM¡� ŸG<K<U ¢K?Ð‹' Ÿ}T]‹ 

›MÓKA�“ ¡”w[� ¡õM K}¨<×Ö< W^}•‹ eMÖ“ }cØ� ወዯ ትግበራ 

ተገብቷሌ፡፡  

 u²=G< SW[� uG<K<U ”w[� ¡õKA‹፣ SÒ²„‹ና ወርክሾፖች ¾T>Ñ‡ ”w[� 

G<K< u¯Ã’� u¯Ã’ታ�¨< }KÃ}¨< u›Óvu< }Å^Ï}ªM::´`´` SKÁU 

}²ÒÏ�L�ªM (labelled) }Å`ÑªM:: 

 u²=G< SW[� ›w³•� Lx^�]‹“ ”w[� ¡õKA‹ •እ”Ç=G<U ¾Y^ 

xታ‹ u}hK G<’@ታ• }Å^Ï}ªM:: 

ሇማሳያ ያክሌ 

1. Ów`““ •እ”ed� Q¡U“ ¢K?Ï 

• ¾}Ñ²< °n‹ ¨Ç=Á¨<’< 

K¾ÖÁm� •¾}W^Û 

uSJ’< uÓw`““ •”ed� 

Q¡U“ ¢K?Ï e�` ¨<eØ 

u�`õ’� ¾T>kSØ ”w[� 

¾KU::

 

uK?KA‹ ¢K?Ð‹“ ¾Y^ ¡õKA‹ u}KÃ JeúታM ¾}ðØa cÃ”e ¢K?Í=“ K?KA‹U 

¾}gK ›ðíìU ›dÃ}ªM:: 

¾}Ñ‟ ¨<Ö?� 

 ¾”w[� ›ÁÁ´ Y`¯~ ŸU”Ñ>²?¨<U ¾}hK ’¨<::  
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 ¾›SK"Ÿ� K¨<Ø ÔMw�M:: 

 SS]Á¨< uT>ðpÅ¨< SW[� ›aÑ@ ”w[� KTe¨ÑÉ Ø[� }Å`ÕM 

 

ÁÒÖS ‹Ó`:  

S¨ÑÉ ¾T>Ñv�¨< w[ታ w[�‹“ ›aÑ@ ÔT‹ }KÃ}¨< Ÿ}kSÖ< w²< ¨^� 

¾}qÖ[ u=J”U ¾T>Á’d¨< ›"M }Ñ‡� ”w[��” ›KS[Ÿu< ª“¨< ‹Ó^‹” 

’¨<:: 
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ክፌሌ ሦስት 

3.3. የግማሽ አመት የበጀት አጠቀቀም አፇፃፀም 

በስዴስት ወር ዉስጥ የበጀት አጠቀቀም አፇፃፀሙ በመቶኛ ሲታይ 69.4 በመቶ የካፒታሌ በጀት እና 67 በመቶ ዯግሞ 

በመዯበኛዉ በጀት መጠቀም ተችሎሌ፡፡ ይህ አፇፃፀም ከግመሽ በሊይ የተፇፀመ ቢሆንም በተፇሇገዉ ዯረጃ ሉከናወን 

አሌተቻሇም፡፡ ምክንያቱም በመጀመሪያዉ ሩብ አመት ክንዉን ከግማሽ በታች ስሇተሰራ ነዉ፡፡ ሆኖም ግን የሁሇተኛዉ ሩብ 

አመት ሇብቻዉ ተናጥል ሲታይ የተፇሇገዉ ያህሌ መጠቀም ተችሎሌ፡፡  

 ይህ አፇፃፀም በፕሮግራም ተነፃፅሮ ሲታይ፡- 

የስራ አመራር በካፒታሌ 45.9 በመቶ በመዯበኛዉ በጀት 69.4 በመቶ ዯግሞ ተፇፅሟሌ፡፡   

የመማር መስተማር 78.6 በመቶ  

የጥናትና ምርምር 61.8 በመቶ  

የማህብረሰብ አገሌግልት 65.1 በመቶ ሲሆን በጠቅሊሊ የግማሽ አመቱ አፇፃፀም 69.00 በመቶ ነዉ፡፡ 

ሇአፇፃፀም ማነስ መሠረታዊ ምክንያቶች እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡-  

የነበር ግንባታዎች መጓተት  

የግዥ ወቅቱን ጠብቆ አሇመገት  

የመምህራን የምርምር ፕሮጄክቶች በወቅቱ ተገምግሞ አሇመጠናቀቅ  
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የ2006 ዓ.ም. የግማሽ አመት የበጀት አጠቃቀም  መግሇጫ ( በሺህ ብር)  

                  

የፕሮግራም ስም ሇበጀት አመቱ የታቀዯ ሇ2ኛ ሩብ አመት የታቀዯ 
ወጪ 

የ2ኛ ሩብ አመት ዕቅዴ 
አፇፃፀም  

የግማሽ አመት ዕቅዴ የግማሽ አመት አፇፃፀም  የግማሽ አመት አፇፃፀም 

በመቶኛ  

¾e^ 

›S^`“ 

SM"U 

›e}ÇÅ` 

የከፒታሌ በጀት  
912,427.20 

  
371,287.95 680,217.20 471,985.10 69.4 

347,384.70 
የመዯበኛ በጀት  

185,135.90 
    

85,873.00 39,401.23 45.9 
47,705.30 27,905.89 

ዴምር  
1,097.56 395,090.00 399,193.84 766,090.20 511,386.33 66.75 

የመማርና 
መስተማር  

  - - - - -   

የመዯበኛ በጀት  
352,094.00 86,944.89 57,918.27 160,034.99 125,708.41 78.55 

ዴምር  
352,094.00 86,944.89 57,918.27 160,034.99 125,708.41 78.55 

  የከፒታሌ በጀት  - - - - - - 

የጥናትና 
ምርምር  

የመዯበኛ በጀት  

12,754.00 2,876.26 1,879.39 5,261.55 3,064.39 58.2 
  

  ዴምር  
12,754.00 2,876.26 1,879.39 5,261.55 3,064.39 58.2 

  

  የከፒታሌ በጀት  - - - - - - 

የመማህብረሰብ 
አገሌግልት  

የመዯበኛ  

108,330.50 23,577.77 14,826.52 45,115.82 29,358.55 65.1 

  

  ዴምር  
108,330.50 23,577.77 14,826.52 

  
29,358.55 65.1 

  45,115.82 

  የከፒታሌ በጀት  

912,427.20 347,384.70 371,287.95 680,217.20 471,985.10 69.4 አጠቃሊይ 
ዴምር  

  መዯበኛ  
658,314.40 161,104.22 87,703.55 296,285.36 197,532.58 66.7 

  

  ዴምር  

1,570,741.60 508,488.92 458,991.50 976,502.56 669,517.68 68.56 
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ክፌሌ አራት  

3.2. አጠቃሊይ የዩኒቨርሲቲዉ ተማሪዎች መረጃ  

ፕሮግራም  ቅዴመ  

ምረቃ  

ዴህረምረቃ ዱፕልማ  ዴህረ  

ምረቃ  

ዴምር  

መዯበኛ  19414  286  2378  22078  

ክረምት  6386  949  811  8146  

ማታ  2987  -  229  3216  

ርቀት  12050  -  -  12050  

ዴምር  40837  1235  3418  45490  
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አጠቃላይ የዩኒቨርሲቲዉ የተማሪዎች መረጃ በግራፍ  ( በ2006 የትምህርት ዘመን)  

መዯበኛ ክረምት ማታ ርቀት ዴምር

ቅዴመ ምረቃ 19414 6386 2987 12050 40837

ዴህረምረቃ ዱፕልማ 286 949 0 1235

ዴህረ ምረቃ 2378 811 229 0 3418

ዴምር 22078 8146 3216 12050 45490
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ምስሌ ቁጥር-6 

 

ከምስለ እንዯሚታየዉ መንግስት የትምህረት ፖሉስ ስቀርፅ ሀገራችን ሇወዯፉቱ ኢንዯስተሪን ያማከሇ ኢኮኖሚ ስሇምኖራት 

ከወዱሁ የዩኒቨርሲቲ ቅበሊ ስረዓት የቴክኖልጂና ተፇጥሮ ሰይንስ ሇማህብራዊ ሰይንሰ ያሊቸዉ ቀመረ 70፤30 

መሆን እንዯሇበት መንግስት በፖሉስ ዉስጥ ከማስቀመጥ በሻገር ተፇፃሚም እንዱሆን አዴርጎ በዙሁ መሠረት 

ዩኒቨርሲቲያችንም ስተገብር ቆይተዋሌ፡፡ በዙሁ መሠረት ከግራፈ ኢንዯሚተያዉ 82 በመቶዉ የሳይንስና 

ቴክኖልጂ ተማሪዎች ሲሆኑ ቀሪዉ 18 በመቶዉ ዯግሞ የማህብራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ናቸዉ፡፡ ይህ ቁጥር 

መንግስት ከስቀመጠዉ ቀመረ ጋር ስነፃፀር የሳይንስና ቴክኖልጂ ተማሪዎች  በ12 በመቶ አሌፍ ሲገኝ የማህበራዊ 

ሳይንስ ዯግሞ በ12 በመቶ ዜቅ በሎሌ፡፡ ሆኖም ግን መብሇጡ በበጎ ጎኑ ቢታይም ሇወዯፉቱ የማህብራዉ ሣይንስ 

ተመራቂዎች እየመንመነ ስሊሚመጣ ዩኒቨርሲቲዉ ይህንን ግንቤ ዉስጥ በማስገባት ወዯ ማህብራዊ ሳይንስ 

አከባቢ ተፇሊጊ የሆኑ የትምህርት መስኮችን በመሇየት ካርኩሇም እየቀረፀ በማክፇት ተማሪዎችን እየተቀበሇ ነዉ፡፡ 
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የሴት ተማሪዎች ቅባሊ ከመጨመር አንፃር አሁን ያሇዉ የሴት ተማሪዎች ዴርሻ ሲታይ እንዯሚከተሇዉ ይሆናሌ፡፡ 

ምስሌ ቁጥር-7 

 

የክንዉኑ ዜርዜር መግሇጫ፡- 

በምስሌ ቁጥር-7 እንዯሚንመሇከተዉ ዩኒቨርሲቲያችን በሴት ተማሪዎች ተሳትፍ ምን እንዯምመስሌ ሇመወቅ በተዯረገዉ 

ጥናት ከዋናዉ ሬጂስትራር በተገኘዉ የዙህ ዓመት መረጃ በመዯበኛዉ መረሀ-ግብረ ትምህርታቸዉን እየተከታተለ የሚገኙ 

ሴት ተማሪዎች 22 በመቶ ሲሆኑ ቀሪዉ 78 በመቶዉ ወንዴ ተማሪዎች ናቸዉ፡፡ ይህ ቁጥር ከ2005 የትምህርት መን 22-

18= በ4 በመቶ ጨምሯሌ፡፡ ሆኖም ግን ዩኒቨርሲቲዉ ካሇዉ የሴት ተማሪዎች ተሳትፍ ማሳዯግ ጋር ተያይዝ ይህ ቁጥር ትንሽ 

መሆኑን ያሳያሌ፡፡ ይሁን እንጂ ዩኒቨርሲቲያችን የሴት ተማሪዎች የመመረቂያ ምጣኔ በእጅጉ ሇመጨማርና በዩኒቨርሲቲ 

ዉስጥ ቆይታቸዉንም ሇማሰዯግ የሚያዯርገቸዉ ጥረቶች ይህ ነዉ የማይባሌ ነዉ፡፡ ከዙህ ዉስጥ በጥቂቱ የኢኮኖሚ ችግር 

ያሇባቸዉ ሴት ተማሪዎች በመሇየት ፡- የኢኮኖሚ ዴገፉ ማዴረግ፤ አገሌግልቶችን ወዯ መኝታ ቤታቸዉ አከባቢ እንዱቀርብ 

በማዴረግ፤ የፆታ ትንኮሳ እንዲይዯርስበቸዉ የፀና ክትትሌ በማዴረግ፤ የማጠናከሪያ ትምህርት በማስጠትና ላልችም 

ናቸዉ፡፡ የተማሪዎቹ ቁጥር በተፇሇገዉ ዯረጃ መጨማር ያሌቻሇበቸዉ ምክንያቶች አንዯኛ ዩኒቨርሲቲዉ የተሸሇ አፇፃፀም 

ስሇምያሳይ፤ ሇተማሪዎቹ ጥሩ አገሌግልት ስሇምሰጥ፤ ጥራቱንና አግባብነቱን የጠበቀ የትምህረት አሰጣጥ ስረዓት ስሇረጋና 

በላልች ምክንያቶች የሀገር አቀፌ ፇተና ያሇፈ ተማሪዎች በአብኛዉ ይህን ዩኒቨርሲቲ በመጀመረያ ዯረጃ ስሇምመርጡና 

ከፌተኛ ዉጤት ያሇቸዉ ተማሪዎች በቅዱሚያ የማግኘት ዕዴሊቸዉ ካፌ ይሊሌ፡፡ በሀገራችን አሁን ባሇዉ ሁኔታ ሲታይ 

ዯግሞ በአብኛዉ ወንዴ ተማሪዎች ከፌተኛ ዉጤት እንዯሚያስመግቡ ግሌፅ ነዉ፡፡ ስሇሆነም የጂማ ዩኒቨርሲቲ የማግኘት 

ዕዴሊቸዉ ካፌ ይሊሌ፡፡ በዙህና በላልች ምክንያቶች የሴት ተማሪዎች ወዯ ዩኒቨርሲቲያችን የመምጣት ዕዴሊቸዉ በጣም 

ያነሰ ስሇምሆን ቀዴሞዉኑ ወዯ ዩኒቨርሲቲያችን  የሚገቡ የሴት ተማሪዎች ቁጥር በጣም ትንሽ ነዉ ማሇት ነዉ፡፡ 
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ክፍል አምስት  

3.3. የነባር ካፒታሌ ፕሮጄክቶች ግንባታ ዕቅዴ አፇፃፀም ሪፖርት  

ምስሌ ቁጥር -8፡ የዋና ግብ የካፒታሌ ፒሮጄክቶች ግንባታ ዕቅዴ አፇፃፀም  
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በቴክኖሎጂ ካምፓስ ( ክቶ ፉርዱሳ ካምፓስ ) እና በግብሪናና እንስሳት ህክምና ኮሌጅ 

የሚገኙ የካፒታል ፕሮጄክቶች ግንባታ አፈፃፀም በመቶኛ ስሌት  

ምስሌ ቁጥር-9 የክቶ ፈርዱሳና ግብርናና እንስሰት ህክምና ኮላጅየፕሮጄክቶች ግንባታ  
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ክፌሌ ስዴስት   

3.4.  ሇዕቅዴ አፇፃፀሙ መሳካት የተዯረጉ የክትትሌና ግምገማ ስርዓቶች 

በየዯረጃው ያለ የዩኒቨርሲቲው አካላት ሇዕቅደ ተፈፃሚነት የተሇያዩ ጥረቶችን አድርገዋል፡፡ 

 ¾e^ ¡õKA‹ ¾¾^d�¨<” °pÉ“ ›ðíìU ¾T>ÑSÓS< c=J” ¾¿’>y`c=+¨< "¨<”eMም 

ዩኒቨርሲቲ አቀፍ ግምገማ አድርል፡፡ 

 የዩኒቨርሲቲው የበላይ አመራርም  Å[Í uÅ[ÍU  x`Æ: ¾}¨"Ä‹ U¡` u?�: ¾�UI`� 

T>/`“ ScM }sT� uT>k`wL�¨< °pÉ“ ]þ`�‹ LÃ uSSe[� ¾T>cÖ<� Ów[ 

SMe“ ÖgT> ›e}Á¾�‹ K¿’>y`c=+¨< TIu[cw •እ”Ç=Å`c¨< }Å`ÒM::  
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ምዕራፌ አራት 

4. የግማሽ ዓመት አፇፃፀም ማጠቃሇያና የዩኒቨርሲቲው ቦርዴና ካዉንስሌ  ግምገማ 

የ2006 ዓም የዩኒቨርሲቲው ዕቅዴ ባሇፈት ዓመታት የተገኙ ሌምድችን መሰረት በማዴረግ የተጋጀ ሲሆን ሇአተገባበርና 

ክትትሌ አመችነት ሲባሌ በዜግጅት፡ ትግበራ እና ማጠቃሇያ ምዕራፍች የተከፊፇሇ መሆኑ ይታወሳሌ፡፡  

የዜግጅት ምዕራፌ ከሏምላ እስከ መስከረም መጨረሻ ባለት የበጀት አመቱ የመጀመሪያ ሶስት ወራት የሚከናወን ሲሆን ይህ 

ምዕራፌ የትምህርት አመቱ አግባብ ባሇዉ መሌክ ይከናወን ንዴ የሚያስችለ የተሇያዩ አስተዲዯር ነክና ከመማር ማስተማር 

ጋር የተያያዘ የዜግጅት ስራዎች የተከናወኑበት ወቅት ነበር፡፡ በመሆኑም በዙህኛዉ ሩብ ዓመት ግን አብኛዉ የመማር 

መስተምርም ሆነ ላልች ቁሌፌ ታግባራት የተከናወኑበት የትግበራ ምዕራፌ ነዉ፡፡ ስሇዙህ በዙህ ምዕራፌ ተገቢዉ የአፇፃፀም 

ስራዎች የተሰሩበት በመሆኑ ሇቀጠዩ የትግባራ ምዕራፌም መሠረት የጠሇ ምዕራፌ መሆኑን የዩንቨርሲቲዉ አመራር 

ያምናሌ፡፡ ይህም ማሇት የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ የዩኒቨርሲቲው አመራር ቦርዴን ጨምሮ ያሇፇው ዓመት አፇፃፀምን 

በመገምገም ሇበሇጠ አፇፃፀም በጋራ መግባባት በመነሳት ሇመስራት ቃሌ ተግባብተው የተንቀሳቀሱበትና ሇውጤት የበቁበት 

ምዕራፌ ነዉ፡፡   

ይህ ማሇት ግን የታቀደት ስራዎች ሙለ በሙለ ተተግብረዋሌ ወይም ምንም ችግር አሌተፇጠረም ማሇት አይዯሇም፡፡ 

በሁለም ፕሮግራሞች ማሇት ይቻሊሌ  ከዕቅደ አንሰተው የተፇፀሙ፡ ሙለ ሇሙለ ያሌተከናወኑ ተግባራት እንዲለና 

ሇእነዙህም ውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታዎች አስተዋፅዎ ማዴረጋቸውን አመራሩ ይረዲሌ፡፡ ዋናዋዎቹም ሚከተለት ነበሩ፡፡  

 የቲቺንግ ሪፇራሌ ሆስፒታለ ግንባታ የመጠናቀቂያ ምዕራፌ ሊይ ቢሆንም ስራ ሉያስጀምር የዯረሰበት ዯረጃ 

አይዯሇም፡፡  

 በተማሪዎች የምግብ ግብዓቶች ዋጋ ንረት ምክንያት  ሇነብስወከፌ የተመዯበዉ በጃት በቂ አሇመሆን እስከሁን 

ዴረስ የሚታዩ ችግሮች ናቸዉ  

 የከፌተኛ ዯረጃ መምህንንን ከሃገር ውስጥ ገበያ መሟሊት አሇመቻለ በተሇይ በቴክኖልጅ ኢንስቲትዩትና 

በቢዙናስና ኢኮኖምክስ ኮላጅ  

 የዉሃ ዕጥረት በሰፉዉ ስሇመተየቱና በዕቅዴ አፇፃፀማችን ሊይ ተፅዕኖ በማሰዯሩ 

 በግዥ መግየት ምክንያት አንዲንዴ በወቅቱ ሉከረናወኑ የሚገባቸው ሥራናዎች መጓተታቸው 

 የአቅራቢዎችና ተቋራጮች በገቡት ውሌ መሰረት ግዯታቸውን አሇመወጣት 

 ሆኖም ግነ በቀጣዮቹ ሩብ አመታት በክፌተቶቻችን ሊይ የእርምት እርምጃ በመውሰዴና ከተሇያዩ አካሊት ጋር 

በተጠናከረ ሁኔታ አብሮ በመስራት ችግሮቹን ቀርፇን ወዯሊቀ አፇፃፀም እንዯምንሸጋገር እምነት አሇን፡፡ 
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