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መግቢያ 

የቀብሪ ዯሃር ዩኒቨርሲቲ በ 2010 ዓ.ም አዲዱስ ከተከፈቱ ዩኒቨርሲቲዎች አንደ ከመሆኑ 

አንፃር እስካሁን ባሇዉ ሂዯት 1433 ተማሪዎችን አስተምሮ ያስመረቀ ሲሆን በአሁኑ ወቅት 

በመዯበኛ እና በሳምንቱ መጨረሻ በቅዴመ እና በዴህረ ምረቃ ፕሮግራሞች ከ 5000 በሊይ 

ተማሪዎችን እያስተማረ ይገኛሌ፡፡ ተቋማችን ከተዯራሽነት በተጨማሪ የትምህርት ጥራት ሊይ 

በአበክሮ እንዱሰራ እና ዉጤት እንዱመጣ በፅኑ ያምናሌ፡፡ 

ከዚህም ጋር ተያይዞ የከፍተኛ ትምህርት ምሩቃን የሚጠበቅባቸዉን ብቃት ያሟለ 

መሆናቸዉን ማረጋገጥ አስፈሊጊ ሆኑ በመገኘቱ፤በአገራዊ እና በአሇም አቀፍ ገበያ ተወዲዲሪ 

መሆን የሚችለ ምሩቃንን በሁለም የትምህርት መስኮች ሇማፍራት አንዱቻሌ፤እንዱሁም 

ከአካባባዊ፤አገራዊና አሇም አቀፋዊ ኢኮኖሚ፤የቴክኖልጂ እዴገትና ከማህበረሰቡ ፍሊጎት ጋር 

እያዯገ የሚሄዴ የት/ት ስርአት በዘሊቂነት ሇመዘርጋት፤እጩ ምሩቃን በእዉቀት፤በክህልት እና 

በአመሇካከት በየ ምሩቃን ፕሮፋይሌ የተቀመጠዉን ብቃት ማሟሊታቸዉን ማረጋገጥ 

ስሇሚገባ፤በፈተና አሰጣጥ ሂዯቱ ሊይ የሚመሇከታቸዉን የባሇ ዴርሻ አካሊትን በአግባቡ ማሳተፍ 

አስፈሊጊ በመሆኑ፤እነዚህን መቅዯሞች መነሻ በማዴረግ ት/ት ሚኒስቴር በከፍተኛ ት/ት አዋጅ 

ቁጥር 1152/2011 አንቀፅ 95 ንዑስ አንቀፅ 2 እና አዋጅ ቁጥር 1263/2014 አንቀፅ 34 ንዑስ 

አንቀፅ 2 መሰረት የከፍተኛ ት/ት የመዉጫ ፈተና መመሪያ ቁጥር 919/2014 አዉጥቶ ወዯ 

ከፍተኛ ት/ት ተቋማት በቁጥር 01/256/306/14 ሀምላ 26 ቀን 2014 ዓ.ም የፃፈዉን ዯብዲቤ 

ሺኚ በማዴረግ መሊኩ ይታወቃሌ፡፡ 

በመሆኑም ተቋማችን በአሁኑ ወቅት በመዯበኛ እና በሳምንቱ መጨረሻ በመጀመሪያ ዱግሪ 

ፕሮግራሞች በአዱሱ ካሪኩሇም ያስተማራቸዉ እና የ 2015 ዓ.ም አገራዊ የመዉጫ ፈተና 

የሚወስደ ከ 1095 እጩ ተመራቂ ተማሪዎች ሇትምህርት ሚኒስቴር ሪፖርት እንዲዯረገ 

ይታወቃሌ፡፡በዚህም መሰረት የዩኒቭርሲቲዉን የ 2015 ዓ.ም አገራዊ የመዉጫ ፈተናን ስራ 

ሇማሳሇጥ ሲባሌ የትምህርት ሚኒስቴር አቅጣጫን፤የከፍተኛ ት/ት የመዉጫ ፈተና መመሪያ 

ቁጥር 919/2014 እና ሚኒስቴሩ ያዘጋጃቸዉ የጋራ መዴረኮች ምክረ ሀሳብ መነሻ በማዴረግ 

በዩኒቨርሲቲያችን ፕሬዝዯንት ጽ/ቤት የሚመራ እና በዋናነት ኮሚቴዎች ማቋቋምና ሀሊፊነትን 

ሇይቶ ሇመስጠት የሚያስችሌ ‘‘የ2015 ዓ.ም የመጀመሪያ ዱግሪ መዉጫ ፈተና ማስፈፀምያ 

አጭር መዋቅራዊ መመሪያ’’ እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡፡ 



3 | P a g e  የቀ.ደ.ዩ የመዉጫ ፈተና መመሪያ - ህዳር፤2015 ዓ.ም 

1. ምዕራፍ አንዴ 

1.1 የዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና አብይ ኮሚቴ ሟቋቋም 

መግቢያ፡ ይህ ምዕራፍ በሀገር አቀፍ ዯረጃ በትምህርት ሚኒስቴር መሪነትና አቅጣጫ ሰጪነት 

በትምህርት ሪፎርም ዉስጥ አንደ ሇሆነዉ የ 2015 ዓ.ም የመዉጫ ፈተና ሇመተግበር 

‘’የዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና የሚመራ ኮሚቴ’’ የማቋቋሚያ ክፍሌ ነዉ፡፡ ይህ ምዕራፍ 

ኮሚቴ ከማቋቋም በተጨማሪ ዝርዝር ተግባራት የሚያካትት ይሆናሌ፡፡ 

1.2 የዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና የሚመራ አብይ ኮሚቴ ትርጉም 

ትርጉም፡ የዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና አብይ ኮሚቴ፡- ማሇት በዩኒቨርሲቲዉ በ2015 ዓ.ም 

የት/ት ዘመን መዯበኛና መዯበኛ ባሌሆነ መረሀ ግብር የመጀመሪያ ዱግሪ ፕሮግራሞች 

ሇሚሰጠዉ የመዉጫ ፈተና አጠቃሊይ ቅዴመ ዝግጅትም ሆነ ላልች ከመዉጫ ፈተናዉ ጋር 

ተያያዥነት ያሊቸዉን ስራዎች በግንባር ቀዯምትነት የሚያከናዉን ሆኖ በዩኒቨርሲቲዉ 

ፕሬዝዯንት የሚመራ ይሆናሌ፡፡  

ሰንጠረዥ 1. የዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት እና ሃሊፊነት 

ተ.ቁ  የአብይ ኮሚቴዉ አባሊት ሀሊፊነት 
1.  የዩኒቨርሲቲዉ ፕሬዝዯንት ሰብሳቢ 
2.  የአካዲሚክ ጉዲዮች እና ምርምር ም/ፕሬዝዯንት  ፀሀፊ 
3.  የአስተዲዯርና ሌማት ምክትሌ ፕሬዝዯንት  አባሌ 
4.  የሬጅስትራርና አሌሙናይ ዲ/ዲይሬክተር አባሌ 
5.  ፕሮግራምና ፕሮሞሽን ዲ/ዲይሬክተር አባሌ 
6.  የሊይበራሪ እና ድክመንቴሽን ዲ/ዲይሬክተር አባሌ 
7.  የአይ.ሲ.ቲ. ዲ/ዲይሬክተር አባሌ 
8.  የት/ት ጥራት ማረጋገጥ ዲ/ዲይሬክተር አባሌ 

9.  የርቀት እና ተከታታይ ት/ት ዲ/ዲይሬክተር አባሌ 
10.  የቢዝነስና ኢኮኖሚክስ ኮላጅ ዱን አባሌ 

11.  የማህበራዊና ስነ ሰብ ኮላጅ ዱን አባሌ 

12.  የህፀተ-ዝናብ ኮላጅ ዱን አባሌ 

13.  የተፈጥሮና ቀመር ሳይንስ ኮላጅ ዱን አባሌ 
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1.3 የዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና የሚመራ ኮሚቴ ዋና ዋና ተግባራት 

1. የት/ት ሚኒስቴር የመዉጫ ፈተና ትግበራ የዴርጊት መረሐ ግብርን መነሻ በማዴረግ 

ከዩኒቨርሲቲዉ ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚጣጣም የመዉጫ ፈተናዉን የሚመራበት 

መመሪያና የዴርጊት መረሐ ግብር ያዘጋጃሌ፤በሰኔት ያፀዴቃሌ፡፡ 

 

2. በአይ.ሲ.ቲ፤በሊይብራሪ፤በኮላጅ፤ በት/ት ክፍሌ ዯረጃ የመዉጫ ፈተናዉን ዉጤታማ 

እንዱሆን እና በዋናነት ይህንን ስራ ሉያሳሌጡ የሚችለ የተሇያዩ ኮሚቴዎች 

እንዱቋቋሙ አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፤ እንዱሁም ሇተጠቀሱት እና ሇሚቋቋሙት 

ኮሚቴዎች የመዉጫ ፈተናዉን በተመሇከተ ከት/ት ሚኒስቴር በተሰጠዉ አቅጣጫ 

መሰረት በአተገባበሩ እና በቅዴመ ዝግጅት ስራዎች ዙሪያ ገሇፃ እና ማብራሪ ይሰጣሌ፡፡ 

 
 

3. በመዉጫ ፈተናዉ ዙሪያ በሚኒስተሩ በኩሌ አዲዱስ እና የተሻሻለ ወይም የተሇወጡ 

መመሪያዎች ካጋጠሙ በፍጥነት ሇሚመሇከተዉ ሁለ ያዯርሳሌ፤ተፈፃሚነቱንም 

ያረጋግጣሌ፡፡  

 

4. ሇዩኒቨርሲቲዉ ማህበረሰብ በመዉጫ ፈተናዉ ዙሪያ አጠቃሊይ ግንዛቤ ወይም ኦረንቴሽን 

በሚከተሇዉ አግባብ ከፋፍል ይሰጣሌ፤ 

 

 አጠቃሊይ ሇዩኒቨርሲቲዉ ማህበረሰብ (ሇአካዲሚክ እና አስተዲዯር 

ሰራተኞች በሙለ) 

 ሇመምህራን (በሌዩ ሁኔታ ተማሪ እንዱያበቁ በመዉጫ ፈተና ዙሪያ 

ስሌጠና ነክ ኦረንቴሽን ይሰጣሌ፡፡) 

 ሇተማሪዎች (በ2015 የመዉጫ ፈተናዉን ሇሚወስደ መረሀ ግብር 

ወጥቶሇት በየ ኮላጃቸዉ ኦረንቴሽን ይሰጣሌ፡፡) 

 

5. ሁለንም ኮሚቴዎች በተዋረዴ ያሳተፈ የስራ ክፍፍሌ ይሰጣሌ፤ተፈፃሚነቱን 

ይከታተሊሌ፤ይገመግማሌ፤ይቆጣጠራሌ እንዱሁም ክፍተት ካሇ አፋጣኝ ማስተካከያ እና 

እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ 
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6. መዉጫ ፈተናዉን የሚሰጡ ሁለም የመጀመሪያ ዱግሪ ፕሮግራሞች መዯበኛ እና 

መዯበኛ ባሌሆነ ፕሮግራም ኮር ኮምፒተንሲ ማግኘታቸዉና ሇመምህራንና ተማሪዎች 

ማሰራጨታቸዉ ማረጋገጥ፤ክፍተት ካሇ ገምግሞ ማስተካከያ ማዴረግ፡፡ 

 
7. በ 2015 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የመዉጫ ፈተናዉን የሚወስደ ተማሪዎች ሙለ 

መረጃ በአግባቡ መጠናከሩ እና ሚኒስቴሩ በጠየቀዉ አግባብ መዘጋጀቱ ያረጋግጣሌ፡፡ 

 
8. ሇ 2015 ዓ.ም የትምህርት ዘመን መዉጫ ፈተናዉን በበይነ መረብ ሇመስጠት 

የሚያስችለ እና ሇሚኒስቴሩ ሪፖርት የተዯረጉ ኔትወርክ ኮኔክትዴ ኮምፒዉተሮች 

በተገቢዉ ሊብራቶሪ መዯራጀታቸዉ ምሌከታ ማዴረግ እና ግብረ መሌስ መስጠት፡፡ 

 
9. በሞዳሌ ፈተና ዉጤት መሰረት እንዱሁም በመዉጫ ፈተናዉ ብዙ ተማሪዎችን 

ያሳሇፈ ኮላጅ እና ዱፓርትመንት በአግባቡ በመሇየት በቢሮ እና በግሇሰብ ዯረጃ በአይነቱ 

ሇየት ያሇ ሽሌማት ይሸሌማሌ፡፡ 

 
10. መምህራንን በሚከተሇዉ አግባብ ይሸሌማሌ እንዱሁም ተጠያቂ ያዯርጋሌ፤ 

 

 ተማሪዎቹ በመሇሱት መሌስ በመመርኮዝ ጥያቄዎቹ በአግባቡ የተመሇሱሇት ኮርስ 

ባሇቤት (መምህር) እዉቅና ይሰጣሌ፤ይሸሌማሌ፡፡ 

 ተማሪዎቹ በመሇሱት መሌስ በመመርኮዝ ጥያቄዎቹ በአግባቡ ያሌተመሇሱሇት ኮርስ 

ባሇቤት (መምህር) ያሌመሇሱበትን ምክንያት፤ የት/ት አይነት እና ፀባይ፤የተማሪዎች 

አሇማንበብ፤የማጣቀሻ መፅሀፍት ችግር እና ላልች ነባራዊ ሆኔታዎች ከግምት 

በማስገባት ከተጣራ በኋሊ ችግሩ ከመምህሩ ከሆነ አስፈሊጊዉን የእርምት እርምጃ 

የሚወስዴ ይሆናሌ፡፡ 

 እነዚህና ላልች መዉጫ ፈተናዉን ዉጤታማ የሚያዯርጉ ስራዎች ያከናዉናሌ፡፡ 
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2. ምዕራፍ ሁሇት 

2.1 የኮላጅ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ ማቋቋም 

መግቢያ፡ በትምህርት ሚኒስቴር ሪፎርም ዉስጥ አንደ ሇሆነዉ የ 2015 ዓ.ም የመዉጫ ፈተና 

ሇመተግበር ‘’በኮላጅ ዯረጃ የመዉጫ ፈተና የሚመራ ኮሚቴ’’ የማቋቋሚያ ክፍሌ ነዉ፡፡ ይህ 

ምዕራፍ በኮላጅ ዯረጃ የሚቋቋመዉ ኮሚቴ ምን ምን ዝርዝር ተግባራት እንዯሚያከናዉን 

የሚጠቁምና አቅጣጫ የሚሰጥ መሰረታዊ ክፍሌ ነዉ፡፡ 

2.2 በኮላጅ ዯረጃ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ ትርጉም 

ትርጉም፡ በኮላጅ ዯረጃ የመዉጫ ፈተና አስተባባሪ ኮሚቴ፡- ማሇት በዩኒቨርሲቲዉ በ2015 

ዓ.ም የት/ት ዘመን መዯበኛና መዯበኛ ባሌሆነ ፕሮግራም በመጀመሪያ ዱግሪ ዯረጃ ሇሚሰጠዉ 

የመዉጫ ፈተና በኮላጅ ዯረጃ አጠቃሊይ ቅዴመ ዝግጅትም ሆነ ላልች ኮላጁ ዉስጥ ከመዉጫ 

ፈተናዉ ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉን ስራዎች የሚያከናዉንና በኮላጅ ዱኑ የሚመራ ሆኖ 

ተጠሪነቱ ሇዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና አብይ ኮሚቴ ይሆናሌ፡፡  

ሰንጠረዥ 2. በኮላጅ ዯረጃ የመዉጫ ፈተና አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት እና ሃሊፊነት 

ተ.ቁ  የኮሚቴዉ ተሳታፊ አባሊት ሀሊፊነት 

1. የኮላጁ ዱን ሰብሳቢ 

2. በኮላጅ የተመረጠ 1 የት/ት ክፍሌ ሀሊፊ ፀሀፊ 

3. መዉጫ ፈተናዉን የሚሰጡ ት/ት ክፍሌ ሀሊፊዎች አባሌ 

4. 1 ወንዴ የኮላጁ ተማሪዎች ተወካይ አባሌ 

5. 1 ሴት የኮላጁ ተማሪዎች ተወካይ አባሌ 

2.3 በኮላጅ ዯረጃ የሚቋቋመዉ የመዉጫ ፈተና አስተባባሪ ኮሚቴ ዋና ዋና ተግባራት 

1. የዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና የሚመራ ኮሚቴን መመሪያ እና የት/ት ሚኒስቴር 

የመዉጫ ፈተና ትግበራ የዴርጊት መረሐ ግብርን መነሻ በማዴረግ ከኮላጁ ነባራዊ 

ሁኔታ ጋር የሚጣጣም የመዉጫ ፈተናዉን የሚመራበት መመሪያ እና የዴርጊት 

መረሐ ግብር ያዘጋጃሌ፤በኮላጅ ካዉንስሌ አፀዴቆ ወዯ ስራ ያስገባሌ፡፡ 
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2. የመዉጫ ፈተናዉ በኮላጁ ዯረጃ ዉጤታማ እንዱሆን እና በዋናነት ይህንን ስራ ሉያሳካ 

የሚችሌ ኮሚቴ በት/ት ክፍሌ ዯረጃ እንዱቋቋም ያዯርጋሌ፡፡  

3. በት/ት ክፍሌ ዯረጃ ሇሚቋቋሙት ኮሚቴዎች የመዉጫ ፈተናዉን በተመሇከተ 

ከዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና የሚመራ ኮሚቴ በተሰጠዉ አቅጣጫ መሰረት 

በአተገባበሩ እና በቅዴመ ዝግጅት ስራዎች ዙሪያ ገሇፃ እና ማብራሪያ ይሰጣሌ፡፡ 

 
4. በመዉጫ ፈተናዉ ዙሪያ ከዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና የሚመራ ኮሚቴ  በኩሌ 

አዲዱስ እና የተሻሻለ ወይም የተሇወጡ መመሪያዎች ካጋጠሙ በፍጥነት በት/ት ክፍሌ 

ዯረጃ ሇሚቋቋመዉ ኮሚቴ ያዯርሳሌ፤ተፈፃሚነቱንም ያረጋግጣሌ፡፡  

 
5. በት/ት ክፍሌ ዯረጃ በሁለም መዯበኛ እና መዯበኛ ባሌሆኑ የመጀመሪያ ዱግሪ 

ፕሮግራሞች ስር ፈጣን የሆነ የመረጃ መሇዋወጫ መንገዴ መዘርጋታቸዉን 

ያረጋግጣሌ፤ክፍተት ካሇ በፍጥነት ያርማሌ፡፡ 

 
6. በሁለም መዯበኛ እና መዯበኛ ባሌሆነ ሞዲሉቲ በኮላጁ ስር መዉጫ ፈተናዉን 

የሚሰጡ የመጀመሪያ ዱግሪ ፕሮግራሞች ኮር ኮምፒተንሲ ማግኘታቸዉና 

ሇመምህራንና ተማሪዎች ማሰራጨታቸዉ ማረጋገጥ፤ክፍተት ካሇ ገምግሞ ማስተካከያ 

ማዴረግ፡፡ 

 
7. በኮላጁ ስር በ 2015 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የመዉጫ ፈተናዉን የሚወስደ 

ተማሪዎች ሙለ መረጃ በአግባቡ መጠናከሩ እና ከሬጅስትራር ቢሮ ጋር ተመሳሳይ 

የተማሪዎች መረጃ መኑሩን ያረጋግጣሌ፡፡ 

 
8. በ 2015 ዓ.ም የትምህርት ዘመን መዉጫ ፈተናዉን በብቃት ሇተወጡት ት/ት 

ክፍልች፤መምህራን እና የኮሚቴ አባሊት እንዱሁም የሚቀጡትም ጭምር 

በዩኒቨርሲቲዉ ዯረጃ ሇማሸሇም የሚያስችሇዉን መረጃ አጠናክሮ ሇአብይ ኮሚቴዉ 

በሰዐቱ ሪፖርት ያዯርጋሌ፡፡  

 እነዚህና ላልች በኮላጅ ስር መዉጫ ፈተናዉን ዉጤታማ ሉያዯርጉ የሚችለ 

ስራዎች እንዱሰሩ ያዯርጋሌ፡፡ 
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3. ምዕራፍ ሶስት 

3.1 የት/ት ክፍሌ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ ማቋቋም 

መግቢያ፡ የ 2015 ዓ.ም የመዉጫ ፈተና ሇመተግበር እና ዉጤታማ ሇመሆን ትሌቁን ስራ 

የሚያከናዉነዉ እና የሚያስፈፅመዉ የት/ት ክፍሌ ዯረጃ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ ማቋቋሚያ 

ምዕራፍ ነዉ፡፡ ኮሚቴዉ ከማቋቋም በዘሇሇ ዝርዝር ተግባራትም የሚጠቀሱበት ክፍሌ ነዉ፡፡ 

3.2 በት/ት ክፍሌ ዯረጃ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ ትርጉም 

ትርጉም፡ በት/ት ክፍሌ ዯረጃ የመዉጫ ፈተና አስተባባሪ ኮሚቴ፡- ማሇት በዩኒቨርሲቲዉ 

በ2015 ዓ.ም የት/ት ዘመን መዯበኛና መዯበኛ ባሌሆኑ ፕሮግራሞች በመጀመሪያ ዱግሪ 

ሇሚሰጠዉ የመዉጫ ፈተና በት/ት ክፍሌ ዯረጃ አጠቃሊይ ቅዴመ ዝግጅትም ሆነ ላልች 

ትምህርት ክፍለ ዉስጥ ከመዉጫ ፈተናዉ ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉን በርካታ ስራዎችን 

የሚያከናዉን እና በት/ት ክፍለ ሃሊፊ የሚመራ ሆኖ ተጠሪነቱ በኮላጅ ዯረጃ ሇሚቋቋመዉ 

የመዉጫ ፈተና አስተባባሪ ኮሚቴ ይሆናሌ፡፡  

ሰንጠረዥ 3. በት/ት ክፍሌ ዯረጃ የመዉጫ ፈተና አስተባባሪ ኮሚቴ አባሊት እና ሃሊፊነት 

ተ.ቁ  የኮሚቴዉ ተሳታፊ አባሊት ሀሊፊነት 

1. የትምህርት ክፍለ ሃሊፊ ሰብሳቢ 

2. በት.ት ክፍለ የተመረጠ 1 ነባር መምህር ፀሀፊ 

3. ሌምዴ ያሊቸዉ ነባር መምህራን አባሌ 

4. 1 ወንዴ የክፍሌ ተወካይ ተማሪ አባሌ 

5. 1 ሴት የክፍሌ ተወካይ ተማሪ አባሌ 

3.3 የት/ት ክፍሌ ዯረጃ የመዉጫ ፈተና አስተባባሪ ኮሚቴ ዋና ዋና ተግባራት 

3.2.1 የመዉጫ ፈተናዉን ስራ ሉያሳካ የሚችሌ ኮሚቴ በት/ት ክፍሌ ዯረጃ ከሊይ 

በተቀመጠዉ ሰንጠረዥ መሰረት አቋቁሞ ወዯ ስራ ይገባሌ፡፡ 
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3.2.2 ሀገራዊ የመዉጫ ፈተና የዴርጊት መረሐ ግብርን መነሻ በማዴረግ ከት/ት ክፍለ 

ነባራዊ ሁኔታ ጋር የሚጣጣም የመዉጫ ፈተናዉን የሚመራበት የዴርጊት መረሐ 

ግብር አዘጋጅቶ ወዯ ስራ ይገባሌ፡፡ 

 
3.2.3 በት/ት ክፍሌ ዯረጃ በሁለም መዯበኛ እና መዯበኛ ባሌሆኑ ፕሮግራሞች 

በመጀመሪያ ዱግሪ ተማሪዎች መካከሌ ፈጣን የሆነ የመዉጫ ፈተና መረጃ 

መሇዋወጫ መንገዴ መዘርጋታቸዉን ያረጋግጣሌ፤ክፍተት ካሇ በፍጥነት 

ይዘረጋሌ፡፡ 

 
3.2.4 በት/ት ክፍለ ስር የሚገኙ መምህራን እና ተማሪዎች ኮር ኮምፒተንሲ (ሇፈተናዉ 

የተሇዩ ኮርሶች) በአግባቡ ማግኘታቸዉን ያረጋግጣሌ፡፡ 

 
3.2.5 መዉጫ ፈተናዉን በተመሇከተ በተዋረዴ የሚያገኛቸዉን ህጋዊ መረጃዎች ብቻ 

ሇት/ት ክፍለ መምህራን እና ተማሪዎች በወቅቱ ያዯርሳሌ፡፡ 

 
3.2.6 በት/ት ክፍለ ስር በ 2015 ዓ.ም የትምህርት ዘመን የመዉጫ ፈተናዉን 

የሚወስደ መዯበኛ እና መዯበኛ ያሌሆኑ ተማሪዎች ሙለ መረጃ በአግባቡ 

ያዯራጃሌ እንዱሁም ከሬጅስትራር ቢሮ ጋር ተመሳሳይ የተማሪዎች መረጃ 

መኑሩን ያረጋግጣሌ፡፡ 

 
3.2.7 በኮር ኮምፒተንሲ (ሇፈተናዉ በተሇዩ ኮርሶች) መሰረት ቲቶሪያሌ የሚሰጡ ሌምዴ 

እና ብቃት ያሊቸዉን መምህራንን ይመርጣሌ፡፡ 

 
3.2.8 ከመዯበኛዉ ክፍሇ ጊዜ እንዲይጋጭ አዴርጎ ቲቶሪያሌ የሚሰጥበትን መንገዴ 

ወይም ክፍሇ ጊዜ ያመቻቻሌ፡፡ 

 
3.2.9 ተማሪዎችን ሇዉጤት የሚያበቁ ስታንዲርዴ የንባብ መረጃዎች/ማቴሪያልች ሌምዴ 

እና ብቃት ባሊቸዉ መምህራን ተዘጋጅቶ በተዘረጋዉ መረጃ ቋት በኩሌ 

ሇተማሪዎች በወቅቱ እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፤እንዱሁም ማቴሪያልቹ ሇሊይብረሪ 

ኮሚቴ በወቅቱ ያስረክባሌ፡ 
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3.2.10  ከቲቶሪያሌ ጎን ሇጎን ኮር ኮምፒተንሲ (ሇፈተናዉ የተሇዩ ኮርሶችን) የሚመጥን 

የምርጫ ጥያቄ ወይም የሞዳሌ ጥያቄ ተዘጋጅቶ ተማሪዎቹ እንዱመዘኑ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

 
3.2.11  የሞዳሌ ፈተና ዉጤትን መሰረት በማዴረግ የተማሪዎችን ክፍተት በመሇየት 

በፍጥነት መሙሊት እንዱሁም፤የዉጤቱ ግብረ መሌስ ሇኮላጁ የመዉጫ ፈተና 

አስተባባሪ ኮሚቴ ሪፖርት ያዯርጋሌ፡፡ 

 
3.2.12  ከሚኒስቴር መ/ቤቱ በተሰጠዉ አቅጣጫ መሰረት በት/ክፍለ ሇመመረቅ 

በካሪኩሇም የተዘረዘሩት መስፈርቶች እንዯተጠበቁ ሆነዉ የመዉጫ ፈተናዉ 

እንዯአንዴ መስፈርት ስሇተቀመጠ በአንዴ ገፅ መግሇጫ የመዉጫ ፈተናዉ 

የመመረቂያ ዋንኛ መስፈርት መሆኑ ተፅፎና ስታምፕ በማዴረግ ከት/ክፍለ 

ካሪኩሇም ጋር አብሮ መጠረዙ ያረጋግጣሌ፤ካሌተሰራም በፍጥነት እንዱሰራ 

ያዯርጋሌ፡፡ 

 
3.2.13 ሇሴቶች እና ሌዩ ዴጋፍ ሇሚሹ (በዉጤት፤በአካሌ ጉዲት እና በላልች) ተማሪዎች 

ቲቶሪሌና ላልች ተመሳሳይ ዴጋፍ እንዱያገኙ ያመቻቻሌ፡፡ 

 
3.2.14 በመዉጫ ፈተናዉ ዙሪያ ተከታታይነት ያሇዉ ኦረንቴሽን ሇትምህርት ክፍለ 

ተማሪዎች እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፡፡ 

 
3.2.15 በ 2015 ዓ.ም የትምህርት ዘመን መዉጫ ፈተናዉን በብቃት በመወጣት ከፍተኛ 

ዉጤት ያስመዘገቡ መምህራንና እና የኮሚቴ አባሊት እንዱሁም የሚቀጡትም 

ጭምር በዩኒቨርሲቲዉ ዯረጃ ሇማሸሇም የሚያስችሇዉን መረጃ አጠናክሮ ሇኮላጅ 

እና ሇአብይ ኮሚቴዉ በሰዐቱ ሪፖርት ያዯርጋሌ፡፡  

 
3.2.16 እነዚህና ላልች በት/ት ክፍለ ስር መዉጫ ፈተናዉን ዉጤታማ ሉያዯርጉ 

የሚችለ ስራዎች እንዱሰሩ ያዯርጋሌ፡፡ 
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4. ምዕራፍ አራት 

4.1 የአይ.ሲ.ቲ ክፍሌ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ ማቋቋም 

መግቢያ፡ የ 2015 ዓ.ም የመዉጫ ፈተና ሇመተግበር እና ዉጤታማ ሇመሆን ከፋሲሉቲ 

(ከተማሪዎች አቅም ግንባታ፤ ኮምፒዉተር፤መብራት እና ኔትዎርክ) ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉ 

ስራዎችን የሚያከናዉን እና የሚያስፈፅም የአይ.ሲ.ቲ ክፍሌ ኮሚቴ ማቋቋሚያ ምዕራፍ ነዉ፡፡ 

ኮሚቴዉ ከማቋቋም በዘሇሇ ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራትም የሚገሇፅበት ክፍሌ ነዉ፡፡     

4.2 የአይ.ሲ.ቲ ክፍሌ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ ትርጉም 

ትርጉም፡ የአይ.ሲ.ቲ ክፍሌ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ፡- ማሇት በዩኒቨርሲቲዉ በ2015 ዓ.ም 

የት/ት ዘመን መዯበኛና መዯበኛ ባሌሆኑ ፕሮግራሞች ሇመጀመሪያ ዱግሪ ተማሪዎች 

ሇሚሰጠዉ የመዉጫ ፈተና በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ አጠቃሊይ ከፋሲሉቲ ጋር ተያያዥነነት ያሊቸዉ 

ስራዎች የሚያከናዉን እና በአይ.ሲ.ቲ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር የሚመራ ሆኖ ተጠሪነቱ 

ሇዩኒቨርሲቲዉ ወዉጫ ፈተና አብይ ኮሚቴ ይሆናሌ፡፡  

ሰንጠረዥ 4. የአይ.ሲ.ቲ ክፍሌ ኮሚቴ አባሊት እና ሃሊፊነት 

ተ.ቁ  የኮሚቴዉ ተሳታፊ አባሊት ሀሊፊነት 

1. የአይ.ሲ.ቲ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር ሰብሳቢ 

2. ከፍተኛ ዲታ ቤዝ ባሇሙያ ፀሀፊ 

3. ሁሇት የኔትዎርክ ባሇሙያ አባሌ 

4. ሁሇት የጥገና ባሇሙያ አባሌ 
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4.3 የአይ.ሲ.ቲ ክፍሌ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ ዋና ዋና ተግባራት 

1. በስታንዲርደ መሰረት ሇመዉጫ ፈተናዉ ማስፈፀሚያ የሚዉለ ኮምፒዉተሮች ዝግጁ 

ያዯርጋሌ (ቢያንስ 300 ኮምፒዉተሮች እና 10 ሊብራቶሪ ክፍልች፤ማሇት 1፡30)፡፡ 

 

2. ከሊይ የተጠቀሱት ኮምፒዉተሮች በሊብራቶሪ (ኮምፒዉተር ሊብ) ተዯራጅተዉ እና 

ከኔትዎርክ ጋር በማገናኘት ሇበየነ መረብ ፈተና ዝግጁ መሆናቸዉን ያረጋግጣሌ፡፡ 

 
3. ሇኮምፒዉተር ሊብራቶሪ በቂ የሀይሌ አቅርቦት መኖሩን ከማረጋገጥ ባሇፈ፤ፈተናዉ 

በሚሰጥበት ወቅት የሀይሌ መቆራረጥ ሉያጋጥም ስሇሚችሌ፤ሊብራቶሪዎቹ 

ከአዉቶማቲክ ጄኔሬተሮች ጋር በአስተማማኝ ሁኔታ በገናኘታቸዉን ያረጋግጣሌ፡፡ 

 
4. በመዉጫ ፈተና እና በአጠቃሊይ ሊብራቶሪያ አጠቃቀም ዙሪያ በቂ ግንዛቤ በመፍጠር 

በእያንዲንደ ኮምፒተር ሊብ አንዴ ባሇሙያ በመመዯብ ሁላም ኮምፒዉተር ሊቡ 

ያሇምንም እንከን ዝግጁ እንዱሆን ያዯርጋሌ፡፡ 

 
5. ሌዩ ክፍሇ ጊዜ በማዘጋጀት መዉጫ ፈተናዉን ሇሚወስደ ተማሪዎች በኦንሊይን ፈተና 

አሰጣጥ እና አፈታተን ዙሪያ ተግባር ተኮር ስሌጠና በመስጠት ከዋናዉ ፈተና በፊት 

ተማሪዎችን ዝግጁ ያዯርጋሌ፡፡ 

 

 እነዚህና ላልች በክፍለ ስር መዉጫ ፈተናዉን ዉጤታማ ሉያዯርጉ የሚችለ 

ስራዎች እንዱሰሩ ያዯርጋሌ፡፡ 
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5. ምዕራፍ አምስት 

5.1 የሊይብራሪ እና ድክመንቴሽን ክፍሌ የመዉጫ ፈተና ኮሚቴ ማቋቋም 

መግቢያ፡ የ 2015 ዓ.ም የመዉጫ ፈተና አስመሌክቶ ከተማሪዎች ንባብ እና ዝግጅት ጋር 

ተያያዥነት ያሊቸዉ ስራዎችን የሚሰራ እና የሚያስፈፅም የሊይብራሪ እና ድክመንቴሽን ክፍሌ 

ኮሚቴ ማቋቋሚያ ምዕራፍ ነዉ፡፡ ኮሚቴዉ ከማቋቋም በተጨማሪ ተግባራትም የሚገሇፅበት 

ክፍሌ ነዉ፡፡     

5.2 የሊይብራሪ እና ድክመንቴሽን ክፍሌ የመዉጫ ኮሚቴ ትርጉም 

ትርጉም፡ የሊይብራሪ እና ድክመንቴሽን ክፍሌ ኮሚቴ፡ ማሇት በዩኒቨርሲቲዉ በ2015 ዓ.ም 

የት/ት ዘመን መዯበኛና መዯበኛ ባሌሆኑ ፕሮግራሞች ሇመጀመሪያ ዱግሪ ተማሪዎች 

ሇሚሰጠዉ የመዉጫ ፈተና በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ አጠቃሊይ ከንባብ ጋር ተያያዥነነት ያሊቸዉ 

ስራዎች የሚያከናዉን እና በሊይብራሪ እና ድክመንቴሽን ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር የሚመራ 

ሆኖ ተጠሪነቱ ሇዩኒቨርሲቲዉ ወዉጫ ፈተና አብይ ኮሚቴ ይሆናሌ፡፡  

ሰንጠረዥ 4. የሊይብራሪ እና ድክመንቴሽን ክፍሌ ኮሚቴ አባሊት እና ሃሊፊነት 

ተ.ቁ  የኮሚቴዉ ተሳታፊ አባሊት ሀሊፊነት 

1. የሊይብራሪ እና ድክመንቴሽን  ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተር ሰብሳቢ 

2. የሊይብራሪ እና ድክመንቴሽን  ዲይሬክቶሬት ም/ዲይሬክተር ፀሀፊ 

3. ሁሇት ኮኦርዱኔተሮች አባሌ 

4. አምስት አቴንዲንት (ተቆጣጣሪዎች) አባሌ 
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5.3 የሊይብራሪ እና ድክመንቴሽን ክፍሌ ኮሚቴ ዋና ዋና ተግባራት 

 

1. ሊይብራሪ ዉስጥ የሚገኙ ሇመዉጫ ፈተናዉ ዝግጅት ሉዉለ የሚችለ የንባብ 
ማቴሪያልች ተሇይተዉ በአመቺ ሁኔታ እንዱዯራጁ ያዴርጋሌ፡፡ 
 

2. ሇመዉጫ ፈተናዉ የተሇዩ ኮርሶች ከሁለም ትምህርት ክፍልች በማሰባሰብ እንዱሁም 
በማባዛት እንዱዯራጁ ያዯርጋሌ፡፡ 
 

3. በመዉጫ ፈተናዉ ተማሪዎችን ስኬታማ ሉዯርጉ ይችሊለ ተብሇዉ በየ ትምህርት 
ክፍለ የተዘጋጁ መፅሀፎች፤ሞጁልች፤ሀንዲዉቶች እና ላልች ማቴሪያልች ከት/ት 
ክፍሌ ጋር በመተባበር ተባዝተዉ በተገቢዉ ቦታ እንዱዯራጁ ያዯርጋሌ፡፡ 
 

4. በተቻሇ አቅም የመዉጫ ፈተናዉን የሚወስደ ተማሪዎች የሚያጠኑበት ሌዩ የማንበቢያ 
ቦታ እንዱዘጋጅ ዯርጋሌ፤ንፅህናዉን እና የቦታዉ ወቅታዊ ሁኔታ በየ ጊዜዉ 
ይከታተሊሌ፡፡ 
 

5. የመዉጫ ፈተናዉን የሚወስደ ተማሪዎች በተሇየ ሁኔታ በየትምህርት ክፍለ 
መቆጣጠሪያ አቴንዲንስ ተዘጋጅቶ የንባብ ሂዯታቸዉን በመከታተሌ ቁጥራዊ መረጃ 
ሇዩኒቨርሲቲዉ የመዉጫ ፈተና አብይ ኮሚቴ ያቀርባሌ፡፡ 

 

 እነዚህና ላልች በክፍለ ስር መዉጫ ፈተናዉን ዉጤታማ ሉያዯርጉ የሚችለ ስራዎች 
እንዱሰሩ ያዯርጋሌ፡፡ 
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6. ምዕራፍ ስዴስት 

6.1 ማጠቃሇያ 

የትምህርት ሚኒስቴር በከፍተኛ ት/ት የመዉጫ ፈተና መመሪያ ቁጥር 919/2014 እና 

በተሇያዩ መዴረኮችና ማህበራዊ ሚዱያዎች በትምህርት ዘመኑ ከያዛቸዉ አጀንዲዎች አንደና 

ዋንኛዉ የ 2015 ዓ.ም የመጀመሪያ ዱግሪ የመዉጫ ፈተና መተግበር እና ዉጤታማ መሆን 

እንዯሆነ አሳዉቋሌ፡፡ 

ስሇሆነም ዩኒቨርሲቲያችን ዉስጥ የሚገኝ ከሊይኛ እስከ ታችኛዉ መዋቅር እንዱሁም በአጠቃሊይ 

በአከዲሚክም ሆነ በአስተዲዯር ስር ያሇ ማህበረሰብ በተቋማችን የሚሰጠዉን የ 2015 ዓ.ም 

የመጀመሪያ ዱግሪ የመዉጫ ፈተና ዉጤታማ እንዱኖንና ብዙ ብቁ ምሩቃን እንዴናፈራ ሇነገ 

ሳይሌ የሚሰራዉ ስራ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
------------------------------------    ---------------------------------------- 
ኢ/ር አብዱፈታህ አህመዴ     ረ/ፕሮፌሰር አብዱሰሊም አብዱሊሂ 

     (ፕሬዝዯንት)                         (የአ/ጉ/ም/ም/ፕሬዝዯንት) 

ሌዩ መሌዕክት

 


