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Executive Summary
የ2014 ትምህርት ዘመን የኢትዮጵያ ሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ (12ኛ ክፍሌ) ፈተና
የሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ከፍተኛ የአመራር ቁርጠኝነት የታየበት፣ ያሌተጠቀምነውን የውስጥ
አቅም በአግባቡ የተጠቀምንበት፣ ባሇዴረሻ አካሊት በቅንጅት የሠሩበት ስኬታማ ስራ ነው ብል
መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ የፈተና ስርቆትን ከዝግጅት እስከ ስርጭትና አሰጣጥ ዴረስ በከፍተኛ ዯረጃ
መቆጣጠር በመቻለ ሉሰርቁ የሚፈሌጉ አካሊት ያዯረጉት ሙከራ ሁለ ከሽፎ ፈተናው አሌተሰረቀም፡
፡ በመፈተኛ ክፍሌ ውስጥ የሚካሄዯውን ኩረጃም ቢሆን በከፍተኛ ዯረጃ መቀነስ ተችሎሌ፡፡
በአሰጣጡ ሂዯት የተሇያየ ተፈጥሮአዊና ሰው ሰራሽ ችግሮች ያጋጠሙ ቢሆንም ከባሇዴርሻ አካሊት
ጋር በነበረው ቅንጅት የከፋ ጉዲት ሳያዯርሱ መቆጣጠርና ፈተናውን በስኬት ማጠናቀቅ ተችሎሌ፡፡
በፈተናው ሂዯት ውስጥ ከፈተናው ባሻገር በርካታ ሇሀገር ግምባታ፣ ሇህዝቦች እርስ በእርስ ትስስር፣
ሇከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሇእርስ በእርስ ትስስር፣ ሇባህሌ ግምባታ… ወዘተ እጅግ ጠቃሚ
መሌካም ተሞክሮዎች የተወሰደበትና ትምህርትም የተገኘበት ነው። ከሁለ በሊይ ሁለም ማሇት
በሚቻሌ ዯረጃ አብዛኛው ተፈታኝ፣ የተፈታኝ ቤተሰቦችና በሂዯቱ የተሳተፉ ባሇዴርሻ አካሊት
በመሌካም ጎኑ የተቀበለትና ያበረታቱት የፈተና ሰርዓት ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡
በሂዯቱ የተሇያዩ የተከሇከለ ተግባራት በመፈጸማቸው በህግ ቁጥጥር ስር የዋለ ተፈታኞችና
ፈታኞች በፌዳራሌ ፖሉስና በፌዳራሌ የፍትህ ተቋማት ተገቢው ህጋዊ እርምጃዎች የሚወሰዴ
ይሆናሌ፡፡ በተፈታኞች ሊይ አስተዲዯራዊ እርምጃዎችን በቀረበው ማስረጃ መሠረት የትምህርት
ምዘናና ፈተናዎች አገሌግልት እያወጣ የሚወስዴ ሲሆን በፈታኞችና በፖሉሶች የታየውን ጉዴሇት
ተቋማቱ የሚወስደ ይሆናሌ፡፡ በቡዴን በራሳቸው ፈቃዴ አንፈተንም ብሇው የወጡ ተፈታኞች ሇነሱ
ብቻ የሚመቻች ሌዩ የፈተና ፕሮግራም በቀጣይ ጊዜ አይኖርም፡፡ ነገር ግን በህመም፣ በተፈጥሮ
አዯጋ፣

በወሉዴ፣

በቤተሰብ

ውስጥ

የቤተሰብ

አባሌን

በሞት

በማጣትና

በመሰሌ

ችግሮች

ያሌተፈተኑት ተፈታኞች በቀጣይ በአጭር ጊዜ በሚሰጥ ፈተና የሚፈተኑ ይሆናሌ፡፡ በተሇይም
በሏዋሳ ዩኒቨርሲቲ በዴሌዴይ መዯርመስ ምክንያት ያሌተፈተኑ ተፈታኞች እና በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ
ዋናው ግቢ የፈተና ቡኩላት በማነሱ ምክንያት ዘግይተው የተፈተኑ ተፈታኞች ፍቃዯኛ ከሆኑ
በቅርቡ የሚሰጠውን ፈተና መፈተን የምችለ ይሆናሌ፡፡
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1. መግቢያ
ምንም እንኳን ችግሩ ውል ያዯረ ቢሆንም በ2014 ዓ.ም የ12ኛ ክፍሌ የ2013 ዓ.ም ፈተና ሂዯትና
ውጤት ማሳወቅን ተከትል የተከሰተው ውዝግብ የ12ኛ ክፍሌ ፈተናን ከአጠቃሊይ ትምህርት
መውጫ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ መመዘኛነት ወጥቶ የፖሇቲካ አጀንዲ ማራመጃና የማህበራዊ ሚዱያ
የንግዴ ማዕከሌ መሆኑን በግሌጽ የተረዲው ሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ይህን ሂዯት መስበር
እንዯሚያስፈሌግ ቁርጥ ውሳኔ ወስነ፡፡ ውሳኔውን ወዯ ተግባር ሇመቀየር የተጀመሩ ሂዯቶችን
ከመፈተሽ ጀምሮ ሁለንም አማራጮች ተንትኖ የ2014 ዓ.ም ፈተናን በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ
በዩኒቨርሲቲ መምህራን መፈተን እንዲሇበት ወስኖ ወዯ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲገባ ሂዯቱ ብዙ
አካሊትን የሚያሳትፍ፣ ብዙ ልጅስትክስ እንዯሚያስፍሌግ በግሌጽ የሳየ ነበር፡፡ ይህንንም በሙለ
ቁርጠኝነት በመያዝ ከመንግስት ከፍተኛ አመራሮችና ከሚመሇከታቸው ተቋማት ጋር የተዯረጉ
ውይይቶችን በመከተሌ የውሳኔውን ትክክሇኛነት ብቻ ማረጋገጥ ሳይሆን የሚጠይቀውን ሀብት ካሇው
ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መሌክ እንዱመዯብ ተዯረጓሌ፡፡
ይህ ውሳኔ አገሪቱ የውጭ ዴጋፍ በተነፈገችበት እና የውስጥ ሀብቷን ህሌውናዋን ሇማረጋገጥ
በከፍተኛ ዯረጃ ባዋሇችበት ሁኔታ ሇመወሰን ያስፈሇገበት ምክንያት ትምህርት የሁሇመናችን
መሠረት እና የሇውጥ መዲረሻ መጀመሪያ መሆኑን በመረዲት ነው፡፡ ዝግጅታችን የፀጥታ፣
የዯህንነት፣

የክሌሌ/የከተማ

አስተዲዯር

መንግስታት፣

የትምህርት

አመራርና

ሁለንም

ዩኒቨርሲቲዎች ተከታታይነት ያሇው ግንኙነትና ውይይቶች አሌፏሌ፡፡
በፈተናው

መጀመሪያ

ወቅት

በተሰጠው

ጋዜጣዊ

መግሇጫ

እንዯተገሇጸው

ፈተናውን

ሌዩ

የሚያዯርገው ከተሇመዯው በተሇየ መሌኩ ሇመፈተን መዘጋጀታችን ብቻ ሳይሆን በአገራችን ታሪክ
ተፈትኖ የማያውቅ ግዙፍ ቁጥር ማሇትም 976፣018 ተመዝጋቢዎችን ነው ሇመፈተን የተዘጋጀነው፡
፡ ይህ ቁጥር በአፍሪካ ውስጥ ብዙ ከተሞችን እንዱሁም የዯሴት አገራትን ካሊቸው ጠቅሊሊ ህዝብ
በሊይ ቁጥር መሆኑን ማስተዋሌ እጅግ ተገቢ ነው፡፡
በዚህም ምክንያት ዩኒቨርሲቲዎቻችን ያሊቸውን አቅም አሟጠው እንዱሰጡ ተዯርጎ ተፈታኞችን
በሁሇት ዙር መፈተን የሚቻሌበት ዝግጅት ተዯርጓሌ፡፡
ይህ የአፈታተን ስርዓት የፈተና ስርቆትንና ኩረጃን በከፍተኛ ዯረጃ ሇመቆጣጠርና ሇመቀነስ፣ የፈተና
ዯንብ ጥሰቶችን በብቃት ሇመከሊከሌና ተመጣጣኝ እርምጃዎችን ሇመወሰዴ የሚያስችሌ ምቹ ሁኔታ
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ሇመፍጠር፣ የፈተና ሂዯቱና ውጤቱም ተገቢ ካሌሆነ ወገንተኝነት ሇማሊቀቅ፣ ፈተናንና የፈተና
ውጤትን ካሌተገባ የፖሇቲካ መጠቀሚያነት ሇማሊቀቅ… ወዘተ በዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ፈተና
መስጠት አሁን ካለት የተሻሇ አመራጭ ተዯርጎ ተወስዶሌ፡፡ ይህም ተፈታኞቹ በተወሰነ ዯረጃ
ስሇዩኒቨርሲቲ

አካባቢ

መረጃ

እንዱኖራቸው፣

ዩኒቨርሲቲዎቹም

ስሇተፈታኞቹ

የተሻሇ

መረጃ

እንዱኖራቸው፣ የፈተና አስተዲዯር ሥራው ሇቁጥጥር ምቹ እንዱሆን ከማዴረግ አንጻር የጎሊ ጥቅም
አስገኝቷሌ፡፡ በተጨማሪም ወዯፊት ዩኒቨርሲቲዎች ራሳቸውን ችሇው ተማሪዎቻቸውን የመግቢያ
ፈተና

ፈትነው

መስዋዕትነት

ሇመቀበሌ

እያስከፈሇ

ሌምዴ

ያሇውን

እንዱያካብቱ፣

የፈተና

ስርቆትንና

ከንብረት
ኩረጃን

ውዴመት
ሇመቀነስ፣

አሌፎ

እስከህይወት

የተበታተነ

የፈተና

አስተዲዯርን ሰብሰብ ሇማዴረግ፣ ሇፈተናው በቂ ዝግጅት ያዯረጉትን እና ጎበዝ ተማሪዎችንና
ቤተሰቦቻቸውን ሇማበረታታት፣ እንዱሁም ከተዛባ የማህበራዊ ሚዱያ መረጃዎች እና ከሚፈጥሩት
አለታዊ ስነ ሌቦና ጫና ሇመከሊከሌ በዩኒቨርሲተው ውስጥ ፈተናውን መስጠቱ ጠቅሟሌ፡፡
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ክፍሌ አንዴ
2. መሠረታዊ መረጃዎች
የኢትዮጵያ ሁሇተኛ ዯረጃ ማጠናቀቂያ (12ኛ ክፍሌ) ፈተና ሊይ የነበሩ መሠረታዊ መረጃዎች
እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡
2.1.

የተፈታኞች መረጃ
የተፈታኞ

የተፈተኑ (አፈጻጸም)

(ዕቅዴ)

ዘርፍ (Stream)

ያሌተፈተኑ

ዴምር

ዴምር

ማህበራዊ ሳይንስ

595,700

586,541 (98.5%)

9,159 1.54

የተፈጥሮ ሳይንስ

352,622

350,505 (99.4%)

2,117 0.60

ጠቅሊሊ ዴምር 948,322

937,046 (98.8%)

11,276 1.19

2.2.

በ%

የፈተና አስፈጻሚዎች መረጃ

ተቁ
ኃሊፊነት
1 ማዕከሌ ኃሊፊ
2 የጉዴኝት ማዕከሌ አስተባባሪ
3
4
5
6
7
8

ብዛት

የተመዯቡ
133
133

ጣቢያ ኃሊፊ
ሱፐርቫይዘር
ፈታኝ
አንባቢ
ፖሉስ
ቆጣሪ
ጠቅሊሊ ዴምር

ምርመራ

2,567
3,538
18,490
567
7,128 ፈተና አጃቢ=708፣ ከክሌሌ ሴት ፈታሽ 692)
417
32,973

3. የፈተና አስተዲዯር ሥራዎች አዯረጃጀት
በበሀገር አቀፍ ዯረጃ በትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር የሚመራ ሀገራዊ ግብረ ሓይሌ የነበረ ሲሆን
ቴክኒካዊ

ሥራዎች

ዯግሞ

በትምህርት

ምዘናና

ፈተናዎች

አገሌግልት

ሲመሩ

ቆይተዋሌ፡፡

በተመሳሳይ መሌኩ በክሌሌ/በከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ ኃሊፊዎች የሚመራ ግብረ ኃይሌ
ሁለንም ክሌሊዊ ሥራዎች ሲመራ የቆየ ሲሆን በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ የነበረው ግብረይሌ ዯግሞ
በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ የሚሰሩ የአስተዲዯር ሥራዎችን ሲመራ ነበር፡፡
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በሁለም መዋቅር ዯረጃ የተቋማቱ የበሊይ ኃሊፊዎች የሚመሩት ሆኖ ቋሚ አባሊቱም በየዯረጃው
ያለ የጸጥታ አካሊት፣ የመንገዴ ዯህንነት፣ ትራንፖርትና ልጅስቲክስን የሚመሩ አካሊት፣ የአካባቢ
መስተዲዴር አካሊት በዋናነት አባሊት ሆነው ሰርተዋሌ፡፡በፌዳራሌ ዯረጃ የነበረው የፈተና ሥራውን
ሇሚመሩና ሇሚያስተባብሩ አካሊት የተሰጠው አመራር ሥራው የተሳሇጠ እንዱሆንና ወጥ የሆነ
የመረጃ ሌውውጥ እንዱኖር አዴርጓሌ፡፡ በተሇይም ክቡር ጠቅሊይ ሚኒስትር ድ/ር አብይ አህመዴ
ሇሁለም ፈታኞችና የፈተና አስፈጻሚዎች መሌዕክት እንዱያስተሊሌፉ መዯረጉ በፈታኞችና በፈተና
አስፈጻሚዎች ዘንዴ ትሌቅ መነቃቃትንና የኃሊፊነት ስሜትን ፈጥሯሌ፡፡
4. የሰው ኃይሌ ምሌመሊ፣ ምዯባና ስምሪት
4.1.

የሰው ኃይሌ ምሌመሊ

ፈተናውን ከትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገሌግልት በኃሊፊነት ተቀብሇው የሚያስተዲዯሩ 133
የማዕከሌ

ኃሊፊዎች

ከትምህርትና

በትምህርት

ስሌጠና

ባሇስሌጣን

ሚኒስቴር፣
ተቋማት

ከትምህርት

በተቀመጠው

ምዛናና

ፈተናዎች

መስፈርት መሰረት

አገሌግሌትና

የተሻሇ

የሥራ

ተነሳሽነት፣ ዝግጁነትና ብቃት ያሇቸው ተመሌምሇዋሌ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ የፈተናውን ቴክኒካሌ
የማስተዲዯር ሥራን የሚመሩና የሚያስተባብሩ የጉዴኝት ማዕከሌ ኃሊፊዎች (133)፣ የጣቢያ
ኃሊፊዎች (2,567)ና ሱፐርቫይዘሮች (3,538) ከክሌሌና የከተማ አስተዲዯር የትምህርት ቢሮዎችና
ከሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ቤቶች ቀዴሞ በነበራቸው አፈጻጸም፣ አሁን ባሊቸው የሥራ ተነሳሽነትና
ዝግጁነት እንዱሁም ዝርዝር የምሌመሊ መስፈርት መሠረት ተመሌምሇዋሌ፡፡
በላሊው

በኩሌ

ፈታኞችና

የአይን

ስውር

ተፈታኞች

አንባቢዎች

ከዩኒቨርሲቲ

መምህራን

በፈቃዯኝነት፣ በሥራ ተነሳሽነት፤ ዝግጁነትና በላልች ዝርዝር የምሌመሊ መስፈርቶች መሠረት
ተመሌምሇዋሌ፡፡

በተመሳሳይ

የመሌስ

ወረቀት

አዯራጆችም

ከዩኒቨርሲቲ

ማህበረሰብ

አባሊት

ተመሌምሇው የፈተና ሥራውን ሠርተዋሌ፡፡
4.2.

የሰው ኃይሌ ምዯባና ስምሪት

መሠረታዊ መርሆ፡- ማንኛውም ፈታኝና የፈተና አስፈጻሚ የሚሰራበት ተቋም ካሇበት ክሌሌ፣
የትውሌዴ ቦታ (ብሔሩ) ከሚገኝበት ክሌሌ እና ተመሳሳይ ብሔር ያሊቸው ተፈታኞች ከተመዯቡበት
መፈተኛ ማዕከሌ ውጪ ተመዴበዋሌ፡፡ በዚሁም መሠረት ፈታኞች የሆኑ የዩኒቨርሲቲ መምህራን
የሚሰሩበት ዩኒቨርሲቲ ካሇበት ክሌሌ፣ ከተወሇደበት ክሌሌ እና የተወሇደበት አካባቢ ተፈታኞች
ካለበት መፈተኛ ማዕከሌ ውጪ ተመዴበው ሠርተዋሌ፡፡ የምዯባ ሂዯቱም ሇዚሁ አግሌግልት
በተቋማችን

በሇማ

ሶፍትዌር

ተሠርቷሌ፡፡

የምዯባ

7

መሌዕክቱም

በ9010

በቀጥታ

ስሌካቸው

እንዱዯርስ ተዯርጓሌ፡፡ በተመሳሳይ መሌኩ ፈተናውን አጅበው የሄደ የፌዳራሌ ፖሉስ አባሊት
ከተሇያየ ምዯብ የመጡትን በመበወዝ ምዯባ ተሰጥቷቸዋሌ፡፡
የሰው ኃይሌ ስምሪቱም በየፈተና ማዕከለ የፈተናውን ሥራ ሇሚመሩ የማዕከሌ ኃሊፊዎችና
የጉዴኝት ማዕከሌ አስተባባሪዎች በፌዳራሌ ዯረጃ በቂ ገሇጻ በስሌጠና መሌክ የተሰጣቸው ሲሆን
በተዋረዴ ሇሁለም በፈተና ማዕከሊት ገሇጻ እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡በተጨማሪም ሁለም ፈታኝና
የፈተና አስፈጻሚ ማንኛውንም ሊለበት ሁኔታ የሚመች የአየርና የየብስ ትራንስፖርት እንዱጠቀሙ
ተፈቅዶሌ።
5. የፈተና ዝግጅት፣ ስርጭትና ክዘና
5.1.

የፈተና ዝግጅት

የፈተናው ዝግጅት በተቋሙ የተሰራ ሲሆን ከስርጭት በፊት የፈተና ስርቆት እንዲይኖር ሇመከሊከሌ
የ24 ሰዓት አካሊዊ ጥበቃ ከመዯረጉም ባሻገር የሳይበር ጥቃት እንዲይፈጸም ከኢንተርኔት ጋር ምንም
ዓይነት

ግንኙነት

የላሊቸው

ኮምፒውተሮችን

ተጠቅመናሌ፡፡

በተጨማሪም

ሇፈተና

ዝግጅት

የሚያገሇግለ ሶፍትዌሮች ሥራ ከመጀመሩ ቀዴሞ የዯህንነት ፍተሻ በኢንፎርሜሽን መረብ ዯህንነት
አስተዲዯር ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡ ተያይዞም የፈተና ማዘጋጃ የ24 ሰዓት በዯህንነት ካሜራ ክትትሌና
ቁጥጥር ሥራም ታግዞ ተሠርቷሌ፡፡
5.2.

የህትመት ሥራ

ፈተና ሉሰረቅ ከሚችሌባቸው ቦታዎች አንደ የፈተና ህትመት ቦታ በመሆኑ የህትመት ቦታው
ህትመት ከመጀመሩ በፊት ማተሚያ ክፍልቹና ግቢው ሙለ አካሊዊ የዯህንነት ፍተሻ ተዯርጓሌ፡፡
በተያያዘም ሇህትመት አገሌግልት የሚውለ ማሽኖችና ኮምፒውተሮች ከኢንቴርኔት ጋር ግንኘነት
እንዲይኖራቸው የተዯረገ ሲሆን የሚጠቀሙባቸው ሶፍትዌሮችም የዯህንንት ፍተሻ ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡
ከዚህ ባሻገር በህትምት ክፍሌ ሥራ የሚሰማሩ ሠራተኞች ምሌመሊ በጥንቃቄ የተካሄዯ ሲሆን የ24
ሰዓት አካሊዊ ጥበቃ በፌዳራሌ ፖሉስ በከፍተኛ ጥንቃቄ ተዯርጓሌ፡፡ በተጨማሪም የ24 ሰዓት
የዯህንነት ካሜራ ክትትሌ ተዯርጓሌ፡፡

ከዚህም ባሻገር ሇህትመት ሥራዉ በቂ የሰው ኃይሌ

በመመዯብ እና 24 ሰዓት በመጠቀም ሁለም ፈተና ባጠረ ጊዜ ውስጥ ፖስታ ውስጥ ገብቶ
እንዱታሸግ ተዯርጓሌ፡፡
5.3.

የፈተና ስርጭትና ክዘና
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እስካሁን ባሇው ሪፖርትና ግንዛቤ በጣም ትሌቁ የፈተና ስርቆት የሚካሄዯው በስርጭት ጉዞ ወቅትና
በክዘና ማዕከሊት ነው፡፡ ይህንን ስጋት ሇመቅረፍ የፈተና ማዕከሊቱ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ መሆኑ
በከፍተኛ ዯረጃ ጠቅሟሌ፡፡ በዚሁ መሠረት አብዛኛውን የስርጭት ጉዞ በአየር መንገዴ ማዴረግ
የተቻሇ ሲሆን የዯህንነት ስጋት ያሇባቸው አካባቢዎች ሊይ በሄላኮፕተር ጭምር በመታገዝ
ተሠርቷሌ፡፡
በአጭርም ይሁን በረጅም የየብስ ጉዞ ባሇባቸው ቦታዎች ሁለ ከፍተኛ ጥንቃቄ የተዯረገበት
በፌዳራሌ ፖሉስ እጀባ ተዯረጓሌ፡፡ በክዘና ቦታዎችም ክፍልቹ የዯህንነት ፍተሻ የተዯረገሊቸው
ከመሆኑም በተጨማሪ አጅቦ መውሰዴና የ24 ሰዓት ጥበቃ የማዴረግ ሥራ የሚሰሩ የፌዳራሌ
ፖሉስ አባሊትን ከፍተሻና ከላልች የጸጥታ ሥራዎች ሇይቶ በቋሚነት ምዯባ በማዴረግ ተሠርቷሌ፡፡
በተጨማሪም ፈተናውን በየመፈተኛ ማዕከለ አንዴ ሰው ብቻ በኃሊፊነት እንዱረከብ ተዯርጓሌ፡፡
6. የተፈታኞች ወዯ መፈተኛ ማዕከሊት ምዯባና ትራንስፖርት
መሠረታዊ

መርሆ፡-

ሁለም

ተፈታኝ

ባሇበት

ክሌሌ

ውስጥ

ባለ

መፈተኛ

ማዕከሊት

(ዩኒቨርሲቲዎች/ከምፓሶች) ውስጥ መመዯብ ቀዲሚ ትኩረት ነበር፡፡ ይህም ሇትራንስፖርት የሚውለ
መኪናዎችን ከፍተኛ እጥረትና የሚያስፈሌገውን ከፍተኛ ወጪ ሇመቆጠብ እንዱያግዝ የታሰበ
ከመሆኑም ባሻገር የተፈታኞችን የጉዞ ሊይ ዯህንንት ከማረጋገጥ አንጻርም ሇክሌልች ምቹ ሁኔታ
ሇመፍጠር አግዟሌ፡፡
በዚሁ መሠረት የተፈታኞቹ ቁጥር በክሌልቹ ካለ የመፈተኛ ማዕከሊት የመያዝ አቅም ጋር
ባሇመመጣጠኑ ከኦሮሚያ ወዯ ሲዲማ፣ ቤ/ጉ፣ ሶማላ፣ ዯብብህክ ክሌልች ሊይ እና ከሲዲማ ወዯ
ዯብብህክ ሊይ የተወሰኑ ተማሪዎች ምዯባ የተዯረጉ ሲሆን ርቀት ከመቀነስ አንጻር ከሶማላ ወዯ
ሲዲማ እና ከጋምቤሊ ወዯ ዯምኢህ የተወሰኑ ተፈታኞች በክሌሌ ትምህርት ቢሮዎች ይሁንታና
ኃሊፊነት ተመዴበው ተፈትነዋሌ፡፡

በክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር ትምህርት ቢሮ አመራርና ሠራተኞች

ተፈታኞችን ከወረዲና ከዞን ማዕከሊት ወዯ መፈተኛ ማዕከሊት የማጓጓዝና የማስፈተሽ እንዱሁም
በተዘጋጀው የፈተና ማስፈጻሚያ ማንዋሌ ሊይ ገሇጻ የመስጠት ሥራ ተሠርቷሌ፡፡
7. የፈተና አሰጣጥና የጊዜ ሰላዲ
7.1. የፈተና አሰጣጥ
ከሁለ በሊይ የዩኒቨርሲቲዎች የበሊይ አመራሮች የፈተናውን ሥራ በባሇቤትነት ይዘው እንዱመሩት
ማዴረግ መቻለ እና በቅርበትም ክትትሌና ዴጋፍ መዯረጉ የፈተና አሰጣጥ ሂዯቱ የገጠሙትን
መሰናክልች ማሇፍ እንዱችሌና አለታዊ ተጽኖዎችን የመቋቋም አቅሙ እንዱጎሇብት አዴርጎታሌ፡፡
የፈተና አሰጣጥ ሂዯቱ የተሳሇጠ እንዱሆን የፈተና አሰጣጡ ሊይ በቂ ቅንጅት እንዱኖር የማዕከሌ
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ኃሊፊዎቹ ከ15 ቀን በፊት በየፈተና ማዕከሊት በመገኘት ከተቋማቱና ከመሠረተ ሌማቶቹ ጋር በቂ
ትውውቅ

ማዴረጋቸው

የሰው

ኃይሌን

ስምሪቱንና

አጠቃሊይ

ልጂስትኩን

በተሳሇጠ

መሌኩ

እንዱመሩ አግዟሌ፡፡
7.2.

የፈተና የጊዜ ሰላዲ

የፈተና የጊዜ ሰላዲው ቀዴሞ በዯንብ የታሰበበት፣ በማህበራዊና በተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኞች
መካከሌ ያሇው ቅንጅት የተፈጠረበት፣ ጠዋትና ከሰዓት ፈተና መጀመሪያ ሰዓቶች የተቃኙበት
መንገዴ ነባራዊውን ሁኔታ ያገናዘቡ በመሆናቸው ውጤታማ የፈተና አሰጣት ሂዯት እንዱኖር
አግዘዋሌ፡፡
8. የፈተና ኩረጃና ስርቆት
8.1.

የፈተና ስርቆት

በባሇፉት አመታት በተሇይም ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ የፈተና ስርዓቱን ከተፈታተኑ ጉዲዮች ዋንኛው
የፈተና ስርቆት እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡ ነገር ግን በ2014 ዓ.ም የፈተና አፈጻጸም አስካሁን ባሇን ሁለ
አቀፍ

ተቋማዊ

ክትትሌ

በተገኘው መረጃ

መሠረት

የፈተና

ስርቆት

አሌተፈጻመም፡፡

ፈተና

አሌተሠረቀም፡፡
ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ የዕሇቱ ፈተና ከተጀመረ በኃሊ በተሇያዩ የማጭበርበሪያ መንገድች ተንቀሳቃሽ
ስሌክን ወዯመፈተኛ ክፍሌ ይዘው በገቡ ተፈታኞች የአንደን ኮዴ የተወሰኑ የፈተና ገጾች
በቴላግራም ሲሊሊኩ ታይቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሊኪውም ሆነ ተቀባዩ ምንም ዓይነት አለታዊ ተጽዕኖ
በፈተና ስርዓቱ ሊይ መፍጠር አሌቻለም፡፡ ምክንያቱም ተፈታኞቹ ጥብቅ ቁጥጥር በሚዯረግበት
ፈተና ክፍሌ ውስጥ ባለበት ወቅት የተዯረገ ከመሆኑም ባሻገር ስሌክ ይዘው ያሌገቡ በመሆኑ እና
በፈተና ወቅት ቴሌግራም ዝግ የነበረ በመሆኑ ከሽፏሌ፡፡
የፈተና ስርቆት ጥረቶቹ ፈተናውን ሰርቆ ከመስራት በዘሇሇ የፈተና ስርዓቱን ሇማዯናቀፍ የተዯረገ
ያሌተሳከ ጥረት ሲሆን ብሔራዊ መረጃ መረብ ዯህንንት አስተዲዯር የሇያቸውን እና በፌዳራሌ
ፖሉስ ክትትሌ ስር 33 ግሌሰቦች ይገኛለ፡፡

8.2.

የፈተና ኩረጃ
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ኩረጃን ሇመከሊከሌ የፈተና ኮድችን መጨመር፣ የተፈታኞችን ቁጥር በአንዴ መፈተኛ ክፍሌ 36 እና
ከዚህ በታች እንዱሆኑ የማዴረግ፣ የተፈታኞች የክፍሌ ውስጥ አቀማመጥን ሇኩረጃ እንዲይመች
የማዴረግ፣ ጥብቅ ቁጥጥር ማዴረግ፣ ወዘተ ሥራዎች ተሠርተዋሌ፡፡
ሆኖም በጉሌበትና በዏመጻ በግሌም ይሁን በቡዴን የኮረጁትን የመሇየት ሥራ የተሰራ ሲሆን
በሁለም ሊይ ከአንዴ ፈተና እስከ ሙለ በሙለ እስከመሠረዝ የሚዯርስ እርምጃ የሚወሰዴ
ይሆናሌ፡፡

11

ክፍሌ ሁሇት

ከፈተና ባሻገር
ትምህርት ሚኒስቴር አንዯ አገር ከተቋቋመበት ከ1923 ዓ.ም ጀምሮ የአገራችንን የፖሇቲካ ሇውጥና
የማህበራዊ እዴገት ተከትል ብዙ ጉዲዮችን አስተናግዶሌ፡፡ በአገራችን የፖሇቲካ ሇውጦች እንዱከሰቱ
ምክንያት ሆኗሌ ወይም በሇውጦችም ምክንያት በብዙ ተሇውጧሌ፡፡ በቅርብ አመታት ትምህርት
ሇፖሇቲካ ትግሌ መሳሪያ ሇመጠቀም በተዯረገ ባሌተገባ እንቅስቃሴ በትምህርት ተቋማት ዯህንነትና
በፈተና አስተዲዯር ሊይ ብዙ ጉዲት ዯርሷሌ፡፡ አገራዊ ሇውጡ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ያጋጠመን
ፈተና በዘሊቂነት ሇመፍታት የተሇያዩ እርምጃዎች ሲወሰደ የቆዩ ሲሆን የመንግስት ከፍተኛ
ትምህርት ተቋማት ዯህንነት ሇማስጠበቅ ሁለም የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎችን በፌዳራሌ ፖሉስ
ጥበቃ ስር እንዱሆኑ ተወስኖ ሇዚሁ አዯረጃጀት ተፍጥሮ ስራ ጀምሯሌ፡፡ በዚህም ከ2013 ጀምሮ
በዩኒቨርሲቲዎች

እንዯዚህ

ነው

የሚባሌ

የዯህንነት

ስጋትና

የተቋማት

የመዯበኛ

ተግባር

የሚያስተጓጉሌ ወይም እንዱቆራረጥ የሚያዯርጉ ክስተቶች አሊጋጠሙንም፡፡

የፈተና አስተዲዯር ስርዓታችን በተሇይም የሁሇተኛ ዯረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ /የዩኒቨርሲቲ
መግቢያ ፈተናዎችን በሂዯት እያጋጠሙ የመጣው ችግር ቀዴሞውኑ ስርዓቱ ከነዚሁ ተጋሊጭነት
ጋር ተዯምሮ ፈተና አዘጋጅቶ ሰጥቶ ማጠናቀቅ አስቸጋሪ ፈተና ውስጥ ወዴቆ ቆይቷሌ፡፡ በባሇፉት
ሶስት አመታት የፈተና ዝግጅቱን አሰጣጡንና እርማቱን በቴክኖልጂ ሙለ በሙለ ሇመስራት
እንቅስቃሴዎች

የነበሩ

ቢሆንም

ሇዚሁ

የሚያስፈሌገውን

በመቶ

ሺዎች

የሚቆጠር

ታብላት

ኮምፒዮተር በወቅቱ ማግኘት ባሇመቻለ የ2013 ፈተና ዘግይቶ በ2014 ጥቅምትና ጥር እንዱሰጥ
ተዯርጓሌ፡፡ በ2013 ፈተና አሰጣጥ ወቅት ያጋጠሙን ችግሮች የፈተና ውጤት መገሇጽን ተከትል
የተፈጠሩ ውዥንብሮች፣ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ውጤት ሇመጀመሪያ ጊዜ በፖሉሲው መሰረት
ሃምሳና ከዚያ በሊይ እንዱሆን መወሰኑ ወዘተ ሇተጨማሪ የፖሇቲካ ነጥብ ማሰባሰቢያ ስራ ሊይ
ውል ህመሙን በመቻሌ የቆየውን ስርዓት ወዯ ተሟሊ ቀውስ ያዯረሰው መስል ነበር፡፡ እንግዱህ
ይህ በእንዱህ እንዲሇ ነው የ2014 ፈተና እንዳት መሰጠት እንዲሇበትና በምን መሌኩ ጥያቄ ውስጥ
የገባውን ስርዓትና ያሇውን ስብራት እናክም የሚሇው ውይይት የተጀመረው፡፡ ከክሌልች ትምህርት
ቢሮዎችና ላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በተዯረጉ በርካታ ተዯጋጋሚ ውይይቶች በትምህርት ስርዓቱ
ውስጥ

የሚሰሩ

ላልች

ውጤታማ

ስራዎች

ሳይቀሩ

ቅቡሌነታቸውን

ያጡት

የትምህርት

ማህበረሰቡና መሊው ህዝብ በሃሰተኛ የትምህርት ማስረጃ እና በፈተና አስተዯዯር ሊይ ባሇን ሰፊ
ክፍተት በተፈጠረበት እምነት ማጣት መሆኑ ግሌጽ ሆኖ ወጥቷሌ፡፡
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ስሇሆነም በሁሇቱ ሊይ ፈጣን እርምጃ መውሰዴ የቅዴሚያ ቅዴሚያ ማዴረግ እንዯሚገባና ሇዚህም
ተጨባጭ የአመራርና የአሰራር ሇውጥ ማዴረግ እንዯሚያስፈሌግ ነበር የተወሰነው፡፡ ፈተናውን የት
እንስጥ፤ ተማሪዎችን እንዳት እናጓጉዝ እና እነ ማንን በፈተና አስፈፃሚነት እንጠቀም የሚሇው ሊይ
መስማማት የመጀመሪያው ፈተና ነበር፡፡ በሁሇተኛ ዯረጃ ዘጠኝ መቶ ሺህ ተማሪዎችን እንዳት
አዴርገን በአንዴ ወቅት ፈተና እንስጥ የሚሇውን መመሇስ በተመሳሳይ በርካታ አማራጮችን ማየት
የሚጠይቅ ውስብስብ ጉዲይ ነበር፡፡ በመጨረሻም ፈተናውን በሁሇት ዙር (የማህበራዊ ሳይንስ እና
የተፈጥሮ ሳይንስ) በመንግስት ከፍተኛ ትምህር ተቋማት ተማሪዎችን ወዯሚቀርባቸው ከፍተኛ
ትምህርት ተቋማት በመውሰዴ እዛው አዴረውና ተመግበው ፈተናውን እንዱወስደ ማዴረግ ፣
ተማሪዎች ወዯ ግቢዎች ሲመጡ በትምህርት ተቋማት የተከሇከለ ቁሶች እንዲይዙ ማዴረግ
እንዯተጠበቀ ሆኖ

ኤላክትሮኒክስ መሳሪያዎች መከሌከሌ፣ ፈተና አስፈፃሚዎችን ከተወሇደበትና

ከሚሰሩበት አካባቢ ውጭ አሰባጥሮ መመዯብ፣ የፈተናውን ዯህንነት ሙለ በሙለ በፌዯራሌ ፖሉስ
ኃሊፊነት እንዱመራ ማዴረግ፣ የፀጥታ ችግር ወዲሇባቸው አካባቢዎች የፈተና ወረቀትን በከፍተኛ
ጥንቃቄና ዯህንነቱ ተጠብቆ መውሰዴ፤ በተናጠሌ የየራሳቸውን ፈተና የሚዯቅኑ ነበሩ፡፡ በዚህ አጭር
መግሇጫ የነበሩ አንኳር ተግዲሮቶች እና የታሇፈበት መንገዴ እንዯዚሁም ከፈተናው ባሻገር የተገኙ
ትሩፋቶች ቀርበዋሌ፡፡ ከሁለ በሊይ የተማርነው እንዯሀገር ተቀናጅተን ከሰራን ትሊሌቅ ጉዲዮች
መከወን እንዯምንችሌ ያየንበት ስሇሆነ ሰንድ ማስቀመጥ ተገቢ ነው፡፡ ስሇዚህም ት/ሚኒስቴር ይህንን
ሇመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረውን የፈተና አሰጣጥ ሂዯት በዝርዝር ሪፖርት ሰንድ አዘጋጅቷሌ። ባጭሩ
ኢትዮጵያ የአንዲንዴ አፍሪካ አገራት ሙለ ህዝብ በጥቂት ቀናት አጓጉዛ፣ በተቋማት መግባ፣
አሳዴራ ፈተና መስጠት የሚያስችሌ አቅም ባሇቤት መሆኗን በሂዯቱ አረጋግጠናሌ።

I.

ተግዲሮቶችና የተፈቱበት ስሌት

ተግዲሮት አንዴ ፡- የመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች ማስተናገዴ አቅም እና የማህበራዊ ሳይንስ
ተፈታኞች ቁጥር መሇያየት
ተጠሪነታቸው ሇትምህርት ሚኒስቴር በሆኑ 43 ዩኒቨርሲቲዎች፣ በፖሉስ ዩኒቨርሲቲ እና በፌዯራሌ
ቴክኒክና ሙያ ኢንስቲቲዩት የነበረው የቅበሊ /የማስተናገዴ/ አቅም በማህበራዊ ሳይንስ መስክ ፈተና
ይወስዲለ ተብል ከሚጠበቁ ተፈታኞች ቁጥር በብዙ አስር ሺዎች ያንስ ነበር፡፡ በተጨማሪም
ሇሌዩነቱ ፍራሽ ገዝቶ ድርሞችን አጣቦ ተማሪ ማስተኛት ቢቻሌም ተቋማት የመማሪያ ክፍልችን
እና አዲራሾችን ሇፈተና አዲራሽ በማዋሌ ብቻ የተመዯበሊቸውን ተማሪ በአንዴ ጊዜ መፈተን
አይችለም፡፡ ከሁለ የባሰው በየእሇቱ ሶሶት ጊዜ ምግብ አዘጋጅቶ በነበረው መሰረተ ሌማት እና
ቁሳቁስ መመገብ ፈተናውን በጊዜው መጀመር ሊይ ላሊ የራስ ምታት ነበር፡፡ ከሚገጥሙን
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ተግዲሮቶች ሁለ ሇዚህ ውስብስብ ጉዲይ መሌስ መስጠት አዲጋች ነበር፡፡ በዚህ ጉዲይ ሊይ ካሇው
ተግዲሮት አሌፈን ፈተናውን መስጠት እንችሊሇን የሚሇው ስምምነት ሊይ መዴረስ ትሌቅ ዴሌ
ነበር። ሇዚሁ ሲባሌ እያንዲንደ ዩኒቨርሲቲ አሇኝ የሚሇውን የማስተናገዴ አቅም (ሇማሳዯር ፣
ሇመመገብ ፣ ሇመፈተን) በዝርዝር እንዱፈትሽና ወዯ ስራ ያሌገቡ አቅሞችን (ዎርክሾፖች፣ ምርምር
ፖርኮችን፣ መመገቢያ አዲራሾትን… ወዘተ) በአጭር ጊዜ አጠናቆ ስራ ማስጀመር፣ መሇጠጥ
የሚችለ አቅሞችን መፈተሽ በዚህም የቴላቪዥን አዲራሾችን እንዯ ማዯሪያ፣ የመማሪያ ክፍሌ
ኮሪዯሮች እንዯ መፈተኛ መጠቀም ወዘተ በጥሌቀት ማየት የሚጠይቅ ነበር፡፡ ሇጎዯለን ጉዲዮች
አቅሞችን መዋስና ጊዜያዊ መፍትሄዎች በስራ ሊይ በማዋሌ ሌዩነቱን ማጥበብ ስሇሚገባ በአንዲንዴ
ቦታዎች ከእዴሮች ዴንኳን በመከራየት፣ ሳህን በመዋስ የተመዯበውን ተማሪ ቁጥር ሇማስተናገዴ
ላሊ

ተጨማሪ

መፍትሄ

ተቀምጦሇታሌ፡፡

በመጨረሻም

የዚህን

ተግዲሮት

ጫና

ሇማስታገስ

የመመገቢያ እና የፈተና ማስጀመሪያ ሰዓት ሊይ ማስተካከያ ማዴረግ ጭምር የውሳኔው አካሌ
እንዱሆን ተዯርጓሌ፡፡

ተግዲሮት ሁሇት ፡- ተማሪዎችን ፣ ፈተና አስፈፃሚዎችንና የፀጥታ ኃይሌ ማጓጓዝ
የ2014

ፈተና

በዩኒቨርሲቲ

ግቢዎችና

ካምፖሶች

ሇመስጠት

ከ30

ሺህ

በሊይ

ፈታኞች፣

ሱፐርቫይዘሮች፣ ጣቢያ ኃሊፊዎች፣ አስተባባሪዎች እንዯዚሁም 937 ሺህ በሊይ ተፈታኞች ማጓጓዝ
ይጠይቅ ነበር፡፡ ፈተናው እንዱሰጥ የታቀዯበት ወቅት መስከረም መጨረሻ ትሊሌቅ አገራዊ በአሊት
የሚከበሩበት ሲሆን በተጨማሪም የአገር መከሊከያ ሰራዊታችን የአገር ለዓሊዊነትና የአገር አንዴነት
ሇማስከበር ሰራዊት ማንቀሳቀስ ያሇበት ወቅት ጋር ተዯምሮ ጫናውን ግዙፍ ያዯርገዋሌ፡፡ ይህ ብቻ
ሳይሆን ወዯ ተወሰኑ አካባቢዎች መዯበኛ ትራንስፖርት በተሇመዯው አግባብ ማሰማራት ከባዴ ነበር፡
፡ ጤነኛ አዕምሮ ያሇው ሰው ይህንን ሁለ ተግዲሮት መኖሩን እያወቀ እንዳት ወሰነ ብል
የሚያዯንቅ የሚጠይቅና የሚወቅስ አይጠፋም፡፡ ይህን የሚያክሌ ተግዲሮት ተጋፍጦ በጣም ውስን
ጉዴሇቶች

አስተናግድ

መጨረስ

አስዯማሚ

መሆኑ

አይቀርም።

የኢትዮጵያን

ትሌቅነት

ገና

ባያክሌም፤ በየትኛውም መመዘኛና መስፈርት ይህን የሚያክሌ ተግዲሮት አውቆ የሚጋፈጥ ትሌቅ
ስራንና ውሳኔ የሚገኘው ኢትዮጵያ ብቻ ነው ብል ሇመዯምዯም የሚያስዯፍር ነው፡፡

ተግዲሮት ሶስት፡- በቂና ትክክሇኛ ፈተና ወረቀት ሇሁሇቱም ዙር መሰራጨቱን ማረጋገጥ
በአገራችን ታሪክ የተፈጥሮ ሳይንስና የማህበራዊ ሳይንስ ፈተናዎች ተሇያይተው ተዘጋጅተው፣
ታትመውና ተሰጥተው አያውቅም፣፣ ይህ ብቻ ሳይሆን በዚህ ቁጥር ሌክ ተፈታኝ ኖሮ ስሇማያውቅ
በ10ሺዎች ሇሚቆጠሩ የፈተና ክፍልች እና ሰባት ፈተናዎች ተጠንቅቆ በኮረጆ መዯሌዯሌና
ማሰራጨት ቅዯም ተከተለን ጠብቆ መከዘንና በፈተናው እሇት ማሰራጨት የተፈታኙ ቁጥር በዚህ
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ሌክ ባሌበዛባቸው ጊዜያት ጭምር ብዙ ጉዴሇት ያሇበት ነበር፡፡ በዚህኛው ሊይ የሚያጋጥመን
ክፍተት የሴራ ትንተና በገነነበት በዚህ ወቅት ላልች ሌፋቶችን ሁለ የሚያኮስስ ሉሆን ስሇሚችሌ
እጅግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማዴረግ ያስፈሌግ ነበር፡፡ በአንዴ ፈተና ማዕከሌ ሁሇት የትምህርት ዓይነት
ሊይ አጋጥሞን መፍትሄ ከተሰጠው ችግር ባሻገር እንዱህ ነው የሚባሌ ሳያጋጥም መታሇፉ
የሚያስዯንቅ ነበር፡፡

ተግዲሮት አራት፡ ቁጥሩ ጥቂት የማይባሌ አመራር ቀዴሞ በተያዘ መርሃግብር የማይኖር መሆኑ
እንዯ አገርም ይሁን በሴክተሩ ሁላም የሚነሳ ግን በቂ መሌስ ያሊገኘው አንዴ ጉዲይ ተቋም ግንባታ
ነው፡፡ ተቋማት ተገንብተው በሥርዓት ከተመሩ የግሇሰቦች ሚና የመሪዎችን ጨምሮ ሁለንም
የሚወስን ብቸኛ ጉዲይ መሆኑን ያስቀራሌ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ ቀዴሞ በወጣ ፕሮግራም ዘጠኝ
ፕሬዚዯንቶችና አስራ ስዴስት ምክትሌ ፕረዚዯንቶች ከፈተናው አንዴ ሳምንት ቀዯም ብሇው
ጀምረው እስከ ፈተናው ማጠናቀቂያ እሇት ሇአመራር አቅም ግንባታ ሥሌጠና ወዯ አሜሪካ
የሚሄደ መሆኑ ላሊ ክፍተት

ፈጥሮ ችግር ሊይ እንዲይጥሇን ማዴረግ ያስፈሌግ ነበር፡፡

በተጨማሪም የተወሰኑ አመራሮች የማህበራዊ ሳይንስ ሲካሄዴ ሇአራት ቀናት በተመሳሳይ ሥሌጠና
ምክንያት አይኖሩም፡፡ በሁሇቱም ሊይ ጨክኖ መወሰን ይፈሌግ ነበር፤ ፕሮግራሞች መሰረዝ ወይም
አመራሩን ሇሥሌጠና ሌኮ ባሇው አመራር ሥራዎችን ማስኬዴ፡፡ የተወሰነው ውሳኔ ፕሮግራሞችን
መሰረዝ ሳያስፈሌግ ተኪ አመራሮችን በቅርበት መዯገፍ መሆኑ ስጋታችንን ከፍ ያዯረገው ነበር፡፡
ከእነኚህና ላልች በርካታ ካጋጣሙን ተግዲሮቶች ሇወዯፊቱ ስራዎቻችን የሚያግዙ ብዙ ትምህርት
የቀሰምንባቸው ሲሆን ላልች ያሊሰብናቸው ብዙ ትሩፋቶች ጭምር አግኝተን አሌፈናሌ፡፡

II.

የተገኘው ትምህርትና ትሩፋት

የ2014 ፈተና አሰጣጥ በተሇየ አግባብ መስጠታችን በትምህርት ሥርዓቱ ሊይ የዯረሰውን ስብራት
ሇማረም የመጀመርያው እርምጃ

መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ ላልች በርካታ ትምህርት ሰጥቶናሌ

ካሰብነውም ውጭ ትሩፋቶች አግኝተንበታሌ፡፡ በቀጣይ ሇምናስባቸው ላልች የሪፎርም እርምጃዎችና
መተግበር ሇምንፈሌጋቸው ጉዲዮች ሌዩ እዴሌ ፈጥሮሌናሌ ማሇት ይቻሊሌ፡፡

ትምህርት አንዴ ፡ ትሌቅ አቅም ያሇን መሆኑን በጥቂቱ እንዴናይ ረዴቶናሌ፡፡
ከፍተኛ ትምህርት ተቋሞቻችን በአግባቡ ከተመሩ፣ ከቆረጡና ጥረት ካከለበት ሇየትኛውም ተሌዕኮ
ስኬት ያሊቸው እምቅ አቅም ከፍ ያሇ መሆኑን አሳይቶናሌ፡፡ በአጭር ጊዜ ውስጥ አቅም ማስፋት
ትሊሌቅ ጉዲዮችን መፈጸም የሚቻሌ መሆኑን ተረዴተንበታሌ፡፡
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ትምህርት ሁሇት፡ መሊው ህዝባችን ሲያማርርባቸው የነበሩትን ጉዲዮች መንግስት ሇማረም ሲነሳ፤
ጥረት ሲያዯርግ ዴጋፍ እንዯሚያገኝ በተጨባጭ አሳይቶናሌ፡፡ ማህበረሰቡ በባሇፉት ዓመታት በፈተና
አስተዲዯር ያጋጠሙ ችግሮች መታረም እንዲሇባቸው መጠየቅ ብቻ ሳይሆን ችግር የሚፈታ
ተጨባጭ እንቅስቃሴ ከተዯረገ በቻሇው ሁለ እንዯሚዯግፍ ተገንዝበናሌ። ስሇሆነም በቀጣይ እንዯ
አገር ህዝቡ በሚያማርርባቸው የተዯራጀ ላብነት፣ መሌካም አስተዲዯርና ፍትህ እጦት፣ የመንግስት
አገሌግልት በእጅ መንሻ ማግኘት… ወዘተ ቁሌፍ ችግሮች እንዯዚሁም በትምህርት ሴክተር ሃሰተኛ
ትምህርት ማስረጃና በትምህርት ሊይ የሚዯረግ ወንጀሌ ሇማስተካከሌ ህዝቡን ከጎናችን ካሰሇፍን
እሩቅ በማይባሌ ጊዜ ውስጥ ትርጉም ባሇው ዯረጃ ውጤት ማስመዝገብ እንችሊሇን፡፡ ይህ ብቻም
ሳይሆን በፈተናው ወቅት የፈተናውን ሂዯት ሇማወክና እንዲይሳካ ሇማዴረግ የሞከሩትን ሉተባበር
ቀርቶ በሚገባ ታግል አስቁሟቸዋሌ።

ትሌቁ ትምህርት ከጥረት ውጭ ውጤት ማግኘትን

የሚጠየፍ ማህበረሰብ አሇ። መንግሥት ይህን ሇማዴረግ ጠንክሮ ከሰራ ከማህበረሰቡ ከፍተኛ
ትብብር እንዯሚያገኝ አሳይቶናሌ።
ትምህርት ሶስት ፡ አገራችን ኢትዮጵያ የተከፈተባትን ጦርነት፣ መጋፈጥና ማሇፍ ያሇባት ፈተና
የአንዴ ግንባር ብቻ አይዯሇም፡፡ አሁን ባሇንበት ዘመን ሁለንም ትኩረታችን በአንዴ ነጠሊ ጉዲይ ሊይ
ብቻ በማዴረግ የተሻሇ ነገን መፍጠር አንችሌም፡፡ ያለትን ውስብስብ ችግሮች ሁለም ባሇበት
መፍታት እንጂ ጠሊቶቻችን በሚሰጡን አጀንዲ ሊይ ብቻ ሁለንም አቅማችንን በማዋሌ ጠንካራ አገር
መገንባት አይታሰብም፡፡ ኢትዮጵያ ለአሊዊነቷንና የግዛት አንዴነቷን እያስከበረችም በላልች ዘርፎች
የሊቁ ስኬቶች ማስመዝገብ ትችሊሇች፡፡
ትምህርት አራት፡ በመጨረሻም ይህ የ2014 ፈተና አስተዲዯር ተግዲሮትን ወዯ አቅም በመቀየር
ትምህርት የሰጠን ብቻ አይዯሇም።ይሌቅስ ካስቀምጥነው ፍትሃዊ የፈተና አስተዲዯር ሥርዓት
መፍጠር ግብ የተሻገሩ ትሩፋቶች አስገኝቷሌ፡፡

ትሩፋት አንዴ፡ ኢትዮጵያዊያኖች አሁንም የተሳሰርንበትና የተጋመዴንበት ጠንካራ ሶሻሌ ፋብሪክ
ያሇን መሆኑን
የዩኒቨርስቲ መምህራኖቻችንና

ላልች ፈተና

አስፈፃሚዎች

ከተቋማቸውና

ከሚሰሩበት

ክሌሌ

ወጥተው ሥምሪት ሲሰጣቸው እንዳት ይቀበለታሌ በቅርብ ዓመታት ያየናቸው አንዲንዴ ክስተቶች
ምን ዓይነት ጫና ያሳዴራለ ብል መጨነቅ የሚጠበቅ ነው፡፡ በተቃራኒው ያጋመዯን እና አብሮ
ያቆየን ኢትዮጵያዊ ማንነታችን ችግርን መቋቋም ብቻ ሳይሆን ጠሊቶቻችን ከሚመኙሌን በተቃራኒው
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አሁንም ጠንካራ መሆኑን በተጨባጭ ማየት ተችሎሌ፡፡ የመቱ ዩኒቨርስቲ መምህር ዯባረቅ
ዩኒቨርስቲ ሂድ ሰሜን ተራራን ጎብኝቶ የሰጠው ምስክርነት፣ የጎንዯር ዩኒቨርስቲው መምህር ወሇጋ
ዩኒቨርስቲ ሲዯርስ ተሰማኝ

ያሇውና ግን ያጋጠመውን የገሇፀበት እንዯዚሁም በበርካታ ላልች

አከባቢዎች በነበሩ የፈተና አስፈፃሚዎች ጉብኝት ወቅት የተሰሙ አስተያዬቶች ብዙ ትርጉም ያሇው
መሌእክት የያዙ ናቸው፡፡

ከመቱ ዯባርቅ የሄዯው ፡ ዯባርቅ ሲዯርሰኝ ተጨንቄ ነበር፤ ብዝሃነት(ፑለሊሪት) ችግር ያሇበት ነው
ተብየ የመጣሁት፣ ትሌቅ መስጊዴ አይቻሇሁ፣ በቋንቋዬ ብናገር የከፋው የሇም እንግዲ ወዲዴ ናችሁ
…ፍቅር ናችሁ..

ከጎንዯር ወዯ ወሇጋ የሄዯው 1 ፡ ወሇጋ ፈታኝነት ዯረሰኝ ስሊቸው ነብስህ በሰሊም ትረፍ ተባሌኩ
፡ ቀናት አሇፉ የሞት መዴር የተባሇሌሽ ወሇጋ የት ነሽ እሊሇሁ

ከጎንዯር ወዯ ወሇጋ የሄዯው 2 ፡ ወሇጋ አሌሄዴም እዛው ሞቶ አሌቆ ሇምን እሄዲሇሁ ብየ
ነበር…. አሞኝ ክሉኒክ በነፃ ታከምኩ.. የትም ህገወጥ አሇ ህዝብን ግን አይወክሌም…አየር ሊይ
ያሇው ፖሇቲካ ግን ብዙ አሇያይቶናሌ.. የወሇጋ ህዝብ ወርቅ ነው፤

ትሩፋት ሁሇት፡ የሚኒስቴር መሥርያ ቤቱን ቅቡሌነት መሌሶ ሇማግኘት የእዴሌ በር የተከፈተበት
ትሩፋት
እንዯ አገር የመንግስት ተቋማት ቅቡሌነት መውረዴና አሰራራቸውን መጠራጠር እያዯገ መምጣት
ተቋማትም ተገማች ካሇመሆናቸው ጋር ተዲምሮ ትምህርት ሚኒስቴር በባሇፉት ዓመታት ከፈተና
አስተዲዯር ጋር ተገናኝቶ ባጋጠሙት ችግሮች ተማሪና ወሊጅ ዘንዴ የነበረው ቅቡሌነት በእጅጉ
ወርድ ነበር ሇማሇት ያስዯፍራሌ፡፡ የሚታሰቡ ሪፎርሞችን መጠራጠርና ከወሬ ባሇፈ አትፈፅሙትም
የሚሇው ዴምጽ እየጎሊ መጥቶ ነበር፡፡ በዚህ በ2014 ፈተና አስተዲዯር ትምህርት ሚኒስቴር፣ ክሌሌ
ትምህርት ቢሮዎችና ዩኒቨርስቲዎች በከፍተኛ ዯረጃ ተቀናጅተው ከላልች በርካታ የመንግስት
ተቋማት በተሰጠ ዴጋፍ መንግስት የተናገረውን የሚያዯርግና በከፍተኛ ብቃት መፈፀም እንዯሚችሌ
ያሳየበት

ስሇሆነ

በቀጣይ

የህዝቡን

ዴጋፍ

ሇሚሹ

ሥራዎችና

ቅቡሌነት

የትምህርት ሥርዓት ሇመገንባት ወርቃማ እዴሌና ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯሌ፡፡
//////=====////////
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ያሇው

የሚታመን

ክፍሌ ሶስት
ሪፖርት የተዯረጉ የፈተና ዯንብ ጥሰቶችና እርምጃዎች
ፈተናው ከመሰጣቱ ቀዴሞ በመፈተኛ ማዕከሊት እና ፈተናው በሚሰጥበት ወቅት የተሇያዩ የዯንብ
ጥሰቶች ሪፖርት ተዯርገዋሌ፡፡ በዚሁ መሠረት ዋና ዋናዎቹ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡
1. ተንቀሳቃሽ ስሌክ ይዞ በመፈተኛ ክፍሌ ወይም በመፈተኛ ማዕከሌ ግቢ ውስጥ መገኘት
ወይም መጠቀም
ተቁ
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.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

የመፈተኛ ማዕከሌ
ጂማ ዋናው ግቢ
ወራቤ
ጅማ ቴክኖልጂ ካምፓስ
አርሲ ዩኒቨርሲቲ አሰሊ ካምፓስ
አምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሉሶ ካምፓስ

ቦንጋ
AASTU
ወል ዩኒቨርሲቲ ኮምቦሌቻ ካምፓስ
ዯባርቅ የኒቨርሲቲ
ቦረና ዩኒቨርሲርሲቲ
ጅማ የግብርና ከምፓስ
መዲወሊቡ
አምቦ ጉዲር ከምፓስ
አምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሉሶ
ወሇጋ ግምቢ ካምፓስ
ኦዲ ቡሌቱም
አርሲ ዩኒቨርሲቲ
ወሌቂጤ ዩኒቨርሲቲ
ወሊይታ ሶድ ዋና ግቢ
ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ
(ሆስፒታሌ)
ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ
ጂንካ ዩኒቨርሲቲ
ዱሊ
ሏዋሳ ዩኒቨርሲቲ
አዱስ አበባ አርክቴክቸር ካምፓስ
ወል ኮምቦሌቻ
ሰመራ ዩኒቨርሲቲ
ባህር ዲር ጥበበ ጊዮን
ጅማ ዋና ግቢ
በ40ምንጭ ኩሌፎ ካምፓስ
ወሊይታ ዋናው ዩኒቨርስቲ
ወሊይታ ጦና ካምፓስ
በ10/02/2015 ዓ/ም ዱሊ ኦዲያ

ሞባይሌ ይዞ የተገኘ
ተፈታኝ ብዛት
03
01
01
01
01

ምርመራ

አንዴ ተማሪ ሁሇት ሞባይሌ
እህቱ ብር አምጥታሇት ወዯ በር
ሄድ የተያዘ፡፡ በፖሉስ ድርሙ
ሲፈተሽ የተገኘ

02
05
02
01
01
02
01
01
01
03
01
05
01
01
01
05
04
02
02
01
01
01
01
01
03
01
01
01

መሌስ ከውጪ ስሊክሊቸው ነበር

መኝታ ክፍሌ የተገኘ

18

ካምፓስ ውስጥ 01
ጂግጅጋ ዩኒቨርሲቲ

34.

04

ሌዩ ማስታወሻ (ሞባይልች የተገኘባቸው ቦታዎችና መንገድች)፡

በጫማ ሶሌ ውስጥ ወይም ጎን ሊይ በመስፋት



በተሇያዩ የሰውነት ክፍልች በመዯበቅ



በዲቦ፣ በቆል፣ በሌብስ መካከሌ፣ ፀጉር ውስጥ አብሮ በመሠራት፣



በፌስታሌ ቋጥሮ ወዯ ጊቢ ውስጥ አርቆ በመወርወር ሲም ካርደን ብቻ ይዞ በመግባት

2. ጫት እና ላልች አዯንዛዥ እጾችን እንዱሁም አሌኮሌ/አረቄ ይዞ መገኘት
በተሇያየ መፈተኛ ማዕከሊት ጫት፣ አዯንዛዥ ዕጽና አዯንዛዥ መዴኃኒቶችን ይዘው የተገኙ አለ፡፡
ሇምሳላ የፌዳራሌ ቴክኒክና ሙያ ማሰሌጠኛ ተቋም ያሇ ተፈታኝ በአጥር ሀሺሽ ሲቀበሌ፤ ወል
ዩኒቨርሲቲ ኮምቦሌቻ ከምፓስ ጫት ይዘው መጥተው፣ በ05/02/2015 ዓ/ም ባህር ዲር ፖሉ
ካምፓስ 02 ተማሪዎች 02 ግማሽ ሉትር አረቄ ይዘው ወዯ ዩኒቨርስቲው ሲገቡ ተይዘዋሌ፡፡
ስሇሆነም ጫት እና ላልች አዯንዛዥ እጾችን እንዱሁም አሌኮሌ/አረቄ ይዞ የተገኙ ተፈታኞች
ከፈተና

የተሰረዙ

ከመሆኑ

ባሻገር

የፌዳራሌ

ፖሉስ

ይዞ

መገኘት/መጠቀም

በወንጀሌነት

በሚያስጠይቁ ጉዲዮች ሊይ ህጋዊ እርምጃዎችን በመውሰዴ ሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡
3. የጦር መሣሪያ እና ስሇቶችን/ደሊ ይዞ መገኘት
በተሇያየ ተቋማት የጦር መሣሪያ፣ ጥይት በቦርሳቸው ውስጥ የያዙ፣ ስሇት/ደሊ ይዘው በመፈተኛ
ማዕከሌ ሊይ የተገኙ ተፈታኞች ተይዘው በፌዳራሌ ፖሉስ ህጋዊ ሂዯት ሊይ ይገኛለ፡፡
ይህ እንዯተጠበቀ ሆኖ በመፈተኛ ማዕከሌ ውስጥ የጦር መሣሪያ፣ ስሇት/ደሊ ይዘው የተገኙ ሁለ
ከፈተና ታግዯዋሌ፡፡ ሇምሳላ ዴሬዲዋ 01 ተፈታኝ ስሇት ይዞ በመገኘት፣ በመቅዯሊ አምባ ዩኒቨርስቲ
ቱለ አወሉያ ከምፓስ ደሊ የዯበቁ ተፈታኞች፣
4. ፈታኞችን ወይም ላልች ተፈታኞችን በግሌ ወይም በቡዴን ሆኖ የማስፈራራት
ፈታኝንም ይሁን ተፈታኝን በግሌም ይሁን በቡዴን በስነ ሌቦና ጫና ውስጥ በመክተት ሇመረበሽ
በማሰብ የተዯረገ ሪፖርትን መሠረት በማዴረግ ከፈተና የመሰረዝ እርምጃ የሚወሰዴ ይሆናሌ፡፡
 በ08/02/2015 ዓ/ም ባህር ዲር ዩኒቨርሲቲ ጊሽ አባይ ካምፓስ ውስጥ 02 ተፈታኝ ተማሪዎች
ከጎናቸው የተቀመጠችን 01 ሴት ተፈታኝ ተማሪ እንገሌሻሇን ብሇው በማስፈራራታቸው
በፖሉስ ተይዘው ከሁለም ፈተና ተሰርዘዋሌ፡፡
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 በ09/02/2015 ዓ/ም ወሇጋ ሸምቡ ካምፓስ ውስጥ የተፈጥሮ ሳይንስ የጠዋት ተፈታኝ
ተማሪዎች

ሲኮራረጁ

የተያዙ

ሲሆን

የያዘቸውን

መምህር

‹‹እናገኝሃሇን

02

በማሇት

ማስፈራራታቸው
 በ11/02/2015 በአዱስ አባባ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከነበሩ ተፈታኞች በቡዴን
ሆነው ላልች ተፈታኞችን ማስፈራራት
5. ፈታኞችን አባረው ወይም አስፈራርተው በቡዴን መኮረጅ
በማንኛውም ዯረጃ በቡዴን ሆነው ኩረጃ የፈጸሙ ተፈታኞች ፈተናቸው የሚሰረዝ ይሆናሌ፡፡
ሇምሳላ፡

አርባ ምንጭ የኒቨርሲቲ ነጭ ሳር ከምፓስ
o

ከጎፋ ዞን የመጡ የሳውሊ ት/ት ቤት 295 የጅኦግራፊ ፈተና እና 99 የታሪክ ፈተና ፣
97 የስነ ዜጋ ፈተና በዴምሩ 491 በቡዴን ኮርጀዋሌ፡፡ ፈተናቸው የሚሰረዝ
ይሆናሌ፡፡

o

ጎፋ ዞን ሳውሊ ከተማ አስተዲዯር ደዛ መሇስ ዜናዊ ት/ቤት 08 ተፈታኞች የታሪክ
ፈተና፣ 22 ተፈታኞች የስነዜጋ ፈተና፣ በቡዴን ኮርጀዋሌ፡፡

ፈተናቸው የሚሰረዝ

ይሆናሌ፡፡



ባህር ዲር ዩኒቨርሲቲ ጥበበ ጊዮን ከምፓስ
o

በማህበራዊ ሳይንስ ምዕራብ ጎጃም ዯጋ ዲሞት ወረዲ የመጡ የፈረስ ቤት ትምህርት
ቤት 1155 መዯበኛ ተፈታኞች ታሪክ፣ ጂኦግራፊ፣ ስነ ዜጋና አፕቲትዩዴ ፈተናዎችን
ፈታኞች ሊይ በማመጽ፣ የጸጥታ አካሊትን ጭምር እምቢ ብሇው በክፍሌ ውስጥ በቡዴን
ከአንዴ መፈተኛ ክፍሌ ወዯ ላሊ መፈተኛ ክፍሌ ሁለ እየሄደ ፈተና ኮርጀዋሌ፡፡
ስሇሆነም ፈተናቸው የሚሰረዝ ይሆናሌ፡፡

o

በማህበራዊ ሳይንስ

ምዕራብ ጎጃም ዞን የፈረስ ቤት ትምህርት ቤት የግሌ 04 እና

የማታ 84 ተፈታኞች ያሇ ምንም የፈተና ዯንብ ጥሰት የተፈተኑ በመሆናቸው
ፈተናቸው በአግባቡ የሚታረምና ውጤት የሚገሇጽ ይሆናሌ፡፡
o

ምዕራብ ጎጃም ዞን ወግዲዴ ት/ቤት ከ93 መዯበኛ ተፈታኞች 53 ተፈታኞች የታሪክ
ፈተና፣

01 ተፈታኝ በስነ ዜጋ

የግሌ ኩረጃ አዴርገዋሌ፡፡ ውጤታቸው የሚሰረዝ

ይሆናሌ፡፡
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o

ምዕራብ ጎጃም አሹዲ ትምህርት ቤት ከተፈተኑት 255 ተፈታኞች 23 ተፈታኝ የታሪክ
ፈተና፣ 19 ተፈታኝ የጅኦግራፊ የቡዴን ኩረጃ ፈጽመዋሌ፡፡ ፈተናቸው የሚሰረዝ
ይሆናሌ፡፡

o

ምዕራብ ጎጃም ዞን ጣዕመ ትምህርት ቤት ከ323 መዯበኛና 39 የማታ ከተፈተኑት
መካከሌ 133 ተፈታኞች የአፕቲትዩዴ፣ የታሪክ፣ የጂኦግራፊና የሲቪክስ ፈተናዎችን
በቡዴን ኮርጀዋሌ፡፡ ፈተናቸው የሚሰረዝ ይሆናሌ፡፡

o

ምዕራብ ጎጃም ዞን ኮኪ ትምህርት ቤት 38 መዯበኛ ተማሪዎች መካካሌ 08 ተፈታኞች
የሲቪክስ ፈተና በቡዴን ኮርጀዋሌ፡፡ ፈተናቸው የሚሰረዝ ይሆናሌ፡፡

o

ምዕራብ ጎጃም ዞን መኮንን ሽንዱ ትምህርት ቤት ከ589 ተፈታኞች መካከሌ የሒሳብ
01፣ የታሪክ 434፣ የሲቪክስ 468 ተፈታኞች የቡዴን ኩረጃ ፈጽመዋሌ፡፡ ፈተናቸው
የሚሰረዝ ይሆናሌ፡፡

o

ምዕራብ ጎጃም ዞን ሽንዱ ትምህርት ቤት ከ613 መዯበኛ፣ የማታ 39 የግሌ 02 መካከሌ
በታሪክ እና ስነ ዜጋ ሊይ 23 መዯበኛ የማታ 39 በቡዴን ኮርጀዋሌ፡፡ ፈተናቸው
የሚሰረዝ ይሆናሌ፡፡



ዱሊ ዩኒቨርሲቲ ሀሴ ዳሊ ከምፓስ ከቡላ ወረዲ የመጡ ከቡላ ት/ቤት 06 በቡዴን ሲኮርጁ
ተይዘዋሌ፡፡ ፈተናቸው የሚሰረዝ ይሆናሌ፡፡



ባህር ዲር ዩኒቨርሲቲ ይባብ (ግሸ አባይ) ከምፓስ፡- ምስራቅ ጎጃም ዞን ቲሉሉ ት/ት ቤት 826
መዯበኛ ተፈታኞች ታሪክና ስነ ዜጋ ፈተና ሲካሄዴ በቡዴን የኮረጁ ከመሆኑም ባሻገር
መምህራንን ማስፈራራት፣ አቴንዲንስ በመቅዯዴ፣ መጠባባቂያ መሌስ ወረቀቶችን መቅዯዴ፣
የጸጥታ ኃይሌን አሇመታዘዝና ሇግጭት መገፋፋት፣ ፈታኞችን ከመፈተኛ ክፍሌ የማባረር
ተግባር ፈጽመዋሌ፡፡ አባረዋሌ፡፡ ውጤታቸው የሚሰረዝ ይሆናሌ፡፡



በ08/02/2015 ዓ/ም ወል ኮምቦሌቻ ካምፓስ የከሰዓት የተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኝ የሆኑ 02
ተማሪዎች ሲኮርጁ ተይዘዋሌ፡፡



በ02/02/2015 ዓ/ም ጀጅጋ ዩኒቨርስቲ ውስጥ ፈታኞችን እያስገዯደ ሇማሰራት ሲሞክሩ
ፖሉስ በመፈተኛ በር ሊይ ተመዴቦ ፈተናው እንዱካሄዴ አዴርገዋሌ፡፡

6. አንፈተንም ብል በኃይሌ በማመጽ ፈተናውን ትቶ ከመፈተኛ ማዕከሌ በራስ ፈቃዴ መሄዴ
6.1. መቅዯሊ አምባ የኒቨርሲቲ መካነ ሰሊም ማዕከሌ - በ30/01/2015 ዓ.ም ከምስራቅ
ጎጃም ዞን የመጡ የዯብረ ወርቅ ት/ቤት፣ የፈሇገ ብርሃን ት/ት ቤት እና የታንጉማ
ት/ቤት ተፈታኞች ማህበራዊ ሳይንስ ፈተና ከተመዘገቡ 2640 ተፈታኞች (ወ 1077
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ሴ 1563) መካከሌ 928ቱ ሇፈተና የተቀመጡ (ወንዴ 386 ሴት 542) ሲሆን
1711ደ (ወንዴ 691 ሴት 1021) በፈቃዲቸው ፈተናውን ጥሇው ሄዯዋሌ፡፡

6.2.

ዯብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ዯብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች
ሇመፈተን
የመጡ

የተመዯቡ
ዯብረ ታቦር 1
ዯብረ ታቦር 2
ዴምር

6.3.

9,027
8,089
17,116

ሳይመጡ
የቀሩ

8,040
7,401
15,441

987
688
1,675

በፈቃዲቸው
አንፈተንም ብሇው
የወጡ
4,107
3,249
7,356

በፈቃዲቸው ቀርተው
የተፈተኑ
3,933
4,207
8,140

ዯብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ከምፓስ ከተመዯቡ 4334 ተፈታኞች መካከሌ
3887 ተፈታኞች የመጡ ሲሆን ከእነብሴ ሳር ምዴር እና ከሁሇት እጁ ይነሴ
ወረዲዎች የመጡ 1211 ተፈታኞች አንፈተንም ብሇው ወዯ ቤተሰቦቻቸው ሄዯዋሌ፡፡
በፈቃዲቸው ቀርተው የተፈተኑት 2676 ናቸው፡፡

6.4.

ባህር ዲር ዩኒቨርሲቲ ፖሉ ከምፓስ ፈተና አንፈተንም በማሇት 613 ተማሪዎች
ከፈተና

ውጭ

ሆነዋሌ፡፡

በፕሬዝዲንቱ

ምክር

ቢዯረግሊቸውም

ግቢውን

ሇቀው

ወጥተዋሌ፡
7. አርፍድ ወዯ መፈተኛ ክፍሌ ሇመግባት መሞከር
7.1. በፈተና ዯንብ መሠረት ማንኛውም ተፈታኝ በማንኛውም ምክንያት ፈተናው ከተጀመራ
ከ30 ዯቂቃ በኃሊ ወዯ መፈተኛ ክፍሌ መግባት አይችሌም፡፡ በ01/02/2015 ዓ/ም ከጠዋቱ
3፡47 ሰዓት ዱሊ ዩኒቨርሲቲ አስ ዳሊ ከምፓስ የሚፈተኑ 11 ተማሪዎች 47 ዯቂቃ
አሳሌፈው ወዯ ፈተና ክፍሌ ሉገቡ ሲለ ሲፈተሹ 4ቱ ተማሪዎች የፈተና መሌስ ይዘው
የተገኙ ሲሆን ሲጣራ ከድርማቸው ውስጥ 2ቱ ተማሪዎች 2 ሞባይሌ የተገኘ ሲሆን
3ኛው ተማሪ ሲም ካርደን በሞባይሊቸው ውስጥ አስገብቶ ስሇነበር ሞባይለ ሲፈተሽ
ከኦሮሚያ ክሌሌ አምቦ ዩኒቨርሲቲ 1ኛ ዓመት ተማሪ የሆነው ሙሴ ወሌዳ የተባሇ
ግሇሰብ በሞባይለ ሇ3ቱ ተማሪዎች መሌስ ሌኮሊቸው ተገኝቷሌ፡፡ የተሊከሊቸው መሌስ
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ይትክክሇኛው የ2014 ፈተና ሳይሆን ያሇፈ ፈተና ነበር። የፈተና ውጤታቸው የሚሰረዝ
ይሆናሌ፡፡
7.2. በ09/02/2015 ዓ/ም አ/አበባ ሳይንስ እና ቴክኖልጅ ዩኒቨርሲቲ የከሰዓት የተፈጥሮ ሳይንስ
ተፈታኝ

የሆኑ

02

ተማሪዎች

በመኝታ

ክፍሊቸው

ውስጥ

ተኝተው

ፈተናው

ከተጀመረበት ሰዓት 45 ዯቂቃ አሳሌፈው በመምጣታቸው ፈተናው አሌፏቸዋሌ፡፡

8. ከመፈተኛ ማዕከሌ አጥር ዘል መውጣት/መሞከር ወይም ተዯብቆ ወጥቶ መጠጥ ጠጥቶ
ሇመግባት መሞከር
8.1.

በ30/01/2015 ዓ/ም ጅግጅጋ ዩኒቨርስቲ ውስጥ ፈተናው በአግባቡ እንዲይከናወን
ሲቀሰቅሱ የነበሩ በጥቆማ 11 ተማሪዎች ተሇይተው ከፈተና ውጭ እንዱሆኑ
ተወስኗሌ፡፡

8.2.

ጎንዯር ጠዲ ካምፓስ የሚፈተኑ 07 ተማሪዎች ፈተናውን 45 ዯቂቃ ጨርሰው
በመውጣት በአጥር ዘሇው ሲወጡ በፖሉስ ተይዘዋሌ

8.3.

ወል ኮምቦሌቻ - 01 ተማሪ አጥር ዘል ሲወጣ ተይዞ ሳይፈተን ቀርቷሌ

8.4.

ዯብረ ማርቆስ ቡሬ ዩኒቨርስቲ ውስጥ በ01/02/2015 ዓ/ም በነበረው ረብሻ ምክንያት
በአጥር

ዘሇው

ከግቢው

የወጡ
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ተማሪዎች

ወዯ

ቤተሰቦቻቸው

ሄዯዋሌ፡፡

በ02/02/2015 ዓ/ም ሲረብሹ የተያዙ 04 ተፈታኝ ተማሪዎች በፖሉስ ተይዘው ፖሉስ
ጣቢያ ታስረዋሌ፡፡ በዴምሩ 99 ተማሪዎች የእሇቱን ፈተና አሌተፈተኑም፡፡
8.5.

ዯብረ ማርቆስ ቡሬ ዩኒቨርስቲ ውስጥ በ01/02/2015 ዓ/ም በነበረው ረብሻ ምክንያት
በአጥር

ዘሇው

ከግቢው

የወጡ
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ተማሪዎች

ወዯ

ቤተሰቦቻቸው

ሄዯዋሌ፡፡

በ02/02/2015 ዓ/ም ሲረብሹ የተያዙ 04 ተፈታኝ ተማሪዎች በፖሉስ ተይዘው ፖሉስ
ጣቢያ ታስረዋሌ፡፡ በዴምሩ 99 ተማሪዎች የእሇቱን ፈተና አሌተፈተኑም፡፡
8.6.

ዯባርቅ ዩኒቨርስቲ ከሚፈተኑ ተማሪዎች ውስጥ 02 ተፈታኝ ተማሪዎች ከጊቢው
ወጥተው መጠጥ ጠጥተው ሉገቡ ሲለ በፖሉስ ተይዘው ጣቢያ ታስረዋሌ፡፡

9. ወዯ መፈተኛ ክፍሌ ሲገቡ አንፈተሽም ብል ከፈታሾች ጋር መጋጨት
30/01/2015 ዓ.ም ጅግጅጋ ዩኒቨርስቲ የከሰዓት በኃሊ ፈተና ተፈታኝ ተማሪዎች እየተፈተሹ ሲገቡ
አንፈተሽም ዝም ብሇን መግባት አሇብን በማሇት በቡዴን የጮሁ ቢሆንም በፀጥታው ኃይሌ
ተፈትሸው እንዱገቡ ተዯርጓሌ፡፡
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10. ሇላልች መፈተን
10.1. ጅግጅጋ 1 ግሇሰብ -ሇአባቱ ሇመፈተን - 01/0215
10.2. ጅግጅጋ፡- 05 ተማሪዎች ተማሪ ያሌሆኑ ተይዘዋሌ፣ 02 ግሇሰቦች በላሊ ሰው ባጅ ሲገቡ
ተይዘዋሌ፣
10.3. በ08/02/2015 ዓ/ም ጅጅጋ ዩኒቨርስቲ ውስጥ 01 ግሇሰብ አዴሚሽን ካርዴ አመሳስል
በማሰራት ሇአባቱ ፈተና ሲፈተን ተይዞ በፖሉስ ቁጥጥር ስር ውል ወዯ ፖሉስ ጣቢያ
ተሌኳሌ፡፡
10.4. በ09/02/2015 ዓ/ም ጅጅጋ ዩኒቨርስቲ ውስጥ ሇዘመድቻቸው ሉፈተኑ የነበሩ 10 ተማሪ
የፈዘዘ ፎቶግራፍ ያሇበት አዴሚሽን ካርዴ ይዘው ሲገቡ ተይዘዋሌ፡፡
11. ፌዳራሌ ፖሉስ ከግቢ ይውጣሌን ብል ብል መረበሽ
ጅግጅጋ ዩኒቨርሲቲ ፌዯራሌ ፖሉስ ከግቢው ይውጣሌን ሌዩ ሃይሌ ነው መፈተሽ ያሇበት በሚሌ
ረብሻ የፈጠሩ ሲሆን ዋነኞቹ ተይዘው በህግ እንዱጠየቁ በሂዯት ሊይ ይገኛለ፡፡
12. ተሰብስቦ ከፍተኛ ዴምጽ እያሰሙ መጮህ/መጨፈር አሌፎ አሌፎም ሲጋራ ማጨስ
12.1. አዲማ

ሳይንስና

ቴክኖልጂ

ዩኒቨርስቲ

ተማሪዎች

ማታ

ሲጨፍሩ

02

የመስኮት

መስታወት ሰብረዋሌ፡፡
12.2. በ03/02/15 አዱስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አራት ኪል ከምፓስ/ኮላጅ ተፈታኞች ማታ ማታ
መጮህና ሲጋራ ሲያጬሱ ተይዘዋሌ፡፡
12.3. በ03/02/15 አአዩ ሰፈረ ሰሊም ከምፓስ - ተማሪዎች የመጮህ እና ጎበዝ ተማሪዎችን
የመረበሽ ሁኔታ ነበር፡፡
12.4. በ06/02/2015 ዓ/ም ስቪሌ ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ ውስጥ በ02 ብልክ ውስጥ የተመዯቡ
ተማሪዎች ማታ ሊይ ባሌታወቀ ሁኔታ ጩሀት አሰምተዋሌ፡፡
12.5. በ06/02/2015 ዓ/ም ወሌዱያ ዩኒቨርስቲ ውስጥ የሚፈተኑ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች
ማታ ሊይ በከፍተኛ ዴምጽ አየተሳዯቡና እየጮሁ ነበር፡፡
12.6. በ10/02/2015 ዓ/ም ወሇጋ ዩኒቨርሲቲ ነቀምት ከምፓስ 02 ክፍሌ ውስጥ ሲፈተኑ የነበሩ
ተማሪዎች አመመን በሚሌ ጩኸት ያሰሙ ነበር፡፡ ፈተናውን በሰሊም ጨርሰዋሌ፡፡
13. የመሌስ ወረቀት ሳያሰረክቡ ይዞ ሇመውጣት መሞከር
ዱሊ ዩኒቨርሲቲ 04 ተማሪዎች የመሌስ ወረቀት በካሌሲያቸው ይዘው ሉወጡ ሲለ ተይዘዋሌ፡፡
14. ፈታኞችን እና ፖሉስን በአስጸያፊ ስዴብ መሳዯብ
14.1. በ10/02/2015 ዓ/ም ባህርዲር ፖሉ ካምፓስ 03 ተማሪዎች መምህር መሳዯባቸው
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14.2. በ10/02/2015 ዓ/ም ቀብሪዯሃር ዩኒቨርስቲ 01 ተማሪ የጥበቃ ሰራተኛን ሲሰዴበው
ጥበቃው ተማሪውን በመምታቱ በጊቢው ውስጥ የነበሩ ተማሪዎች ሇምን ትመታዋሇህ
በማሇት ዴንጋይ በመወርወር ጥበቃውን ሲፈነክቱት የክሌለ አዴማ ብተና ፖሉስ አባልች
በቦታው ዯርሰው ሇማረጋጋት ቢሞክሩም የፖሉስ አባልችን በመስዯብ ሲረብሹ ፖሉስ 01
አስሇቃሽ ጭስ ወዯ ተማሪዎች በመተኮስ ረብሻውን አረጋግተው ሇጊዜው 04 ተማሪዎች
በቁጥጥር ስር አውሇዋሌ፡፡
15. የፈተና ወይም የመሌስ ወረቀት ቀዴድ ጥል መውጣት/መረበሽ
በ01/02/2015 ዓ/ም እንጅባራ ዩኒቨርስቲ ውስጥ የከሰዓት ፈተና ሊይ 01 ተማሪ የፈተና ወረቀት
በመቅዯዴ ሇረብሻ ሇማነሳሳት ሲሞክር በፖሉስ ቁጥጥር ስር ውሎሌ፡፡
16. በዩኒቨርሲቲ ንብረት ሊይ ጉዲት ማዴረስ
16.1. ባህር ዲር ዩኒቨርሲቲ የመኝታ ቤቶች መስተዎት መስበር፣ ወንበሮችን መስበርና ፍራሾች
መቅዯዴ እንዱሁም ወንበሮችና የመጸዲጃ ቤት ዕቃዎች ሊይ የመሰባበር ጉዲት የዯረሰ
መሆኑ
16.2. በ08/02/2015 ዓ/ም ባህር ዲር ጥበበ ጊዮን ካምፓስ የተማሪዎች ክፍሌ ውስጥ 01
የመስኮት መስታወት የሰበረ 01 ተማሪ በፖሉስ ተይዟሌ፡፡
16.3. በ10/02/2015

ዓ/ም

ከምሽቱ

1፡00

በአዱስ

አበባ

ሳይንስና

የሚፈተኑ ከግንጪ፣ ከቡራዩና ከሚኒሉክ ትምህርት ቤቶች

ቴክኖልጅ

ዩኒቨርሲቲ

የመጡ ተማሪዎች ጭፈራ

ሲጨፍሩ ከቆዩ በኋሊ ባሌታወቀ ምክንያት ዴንጋይ መወራወር ጀምረው የካፌ የበር እና
የመስኮት መስታወት፣ ወንበር እና ጠረጴዛ መስበራቸው፣ የድርም ፍራሽ መቅዯዴ፣
ረብሻው እስከ ምሽቱ 4፡00 ሰዓት ቀጥል የፌዯራሌ ፖሉስ እና የአዱስ አበባ ፖሉስ
አባልች

በጋራ

በመሆን

እንዱረጋጉ

አዴርገዋሌ፡፡

አራት

ፖሉስ

አባሊት

በዴንጋይ

ተመተው ቆስሇዋሌ፡፡ አንዴ ተፈታኝ በዴንጋይ ተመቷሌ፡፡ በ11/02/2015 ሊይ አንዴ
ተፈታኝ ጭንቅሊቱ ተፈንክቷሌ፡፡
በዚህ ሂዯት የተሳተፉ በተሇይም ፈተና ካጠናቀቁ በኃሊ የረበሹ 160 ተፈታኞች በፖሉስ
ቁጥጥር ስር ውሇዋሌ፡፡
17. አለባሌታዎችን ማውራት


እንጅባራ ዩኒቨርስቲ 01 ተፈታኝ የሙስሉም እምነት ተከታይ የሆነ ሙስሉሞች በመርፌ
እየተወጉ እየተገዯለ ነው እያሇ ሲያወራ ተይዟሌ፡፡



መንግስት ከፈተና በኃሊ ወዯ ጦርነት በግዴ ሉወስዯን ነው የሚሌ አለባሌታ ማውራት
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18. በፈታኞች የተፈጸመ
18.1. ሳያስፈቅደ መቅረት
በ10/02/2015 ዓ/ም 6 ኪል ዋናው ዩኒቨርስቲ የከሰዓት ፈተና ሊይ 01 መምህር
ሳያስፈቅዴ

አመመኝ

ብል

ከጊቢው

ወጥቶ

ከሄዯ

በኋሊ

የመጨረሻው

ፈተና

እስከሚያበቃ ዴረስ አሌተመሇሰም፡፡
18.2. አርፍድ መምጣት
18.3. የመሌስ ወረቀት ከተማሪ ከተረከቡ በኃሊ መጣሌ
o በ08/02/2015 ዓ/ም በአ/አበባ ኮተቤ ኮላጅ በአንዴ ክፍሌ ውስጥ 37 ተማሪዎች
ተፈትነው እንዯጨረሱ ፈታኙ ሇሱፐርቫይዘሩ ሇማስረከብ የፈተና ወረቀቱ ሲቆጠር የ08
ተማሪዎች የፈተና ወረቀት የጠፋ ሲሆን እስከ ምሽቱ 5፡00 ሰዓት ቢፈሌጉም ሉያገኙት
ባሇመቻሊቸው መምህር አሌሰን ይሁን አንዶሇም የተባሇው ፈታኝ ጥፋተኛ በመሆኑ
ቃሇ ጉባኤ ተይዞ ከፈታኝነት ውጭ ሆኖ ፖሉስ ጣቢያ እንዱታሰር ተዯርጓሌ፡፡ እነኝህ 8
የፈተና መሌስ መስጭያ ወረቀቶቹ በተዯረገው ጥብቅ ፍተሻ በቆሻሻ ማስቀመጫ ውስጥ
ተጥሇው ተገኝተዋሌ።
o በአዱስ ምሌስ ወረቀት ሊይ የተማሪን ምሌስ መሙሊት፡- ባህር ዲር ፖሉ ዩኒቨርስቲ
ውስጥ ድ/ር መኳንት ሽፈራው የተባለ የጅማ ዩኒቨርስቲ መምህር የሆነ ፈተናውን
ከፈተነ በኋሊ ሇአንዴ ተማሪ ፈተና ሰርቶ ሇተማሪው የተሰጠውን የፈተና ወረቀት
ወንበር 3 ስር ጥል፤ በርክክብ ወቅት 01 የፈተና ወረቀት በመጥፋቱ የጠፋውን
ወረቀት ከፖሉስ ጋር ሲፈሌጉት ቆይተው እንዳት ሉጠፋ ቻሇ በማሇት ድክተሩ ዯብቆ
ይዞት የነበረው ሪዘርቭ መሌስ መስጫ ወረቀት ሊይ መሌስ የተሰራበትን ወረቀት ከኪሱ
ውስጥ አውጥቶ ሲሰጥ እጅ ከፈንጅ በፖሉስ ተይዞ እየተጣራ ይገኛሌ፡፡ 30/01/2015
18.4. የፈተና መሌስ መስጫ ወረቀቶችን ያሇ ሰዓት ቀዴሞ መውሰዴ
o ባህር ዲር ዩኒቨርሲቲ ሰሊም ከምፓስ ከ18 መፈተኛ ክፍልች ሊይ
o በ01/02/2015 ዓ/ም 6 ኪል ዋናው ካምፓስ ሊይ ፈተናው ሉያሌቅ 15 ዯቂቃ ሲቀረው
ፈታኙ አስገዴድ ፈተናችን ቀምቶናሌ በሚሌ ቅሬታ እያቀረቡ ይገኛለ፡፡
19. በፖሉስ አባሊት የተፈጸሙ
19.1. አዱሰ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቢሾፍቱ ካምፓስ፡- ፈተና አጅበው ወዯ ቢሾቱ ካምፓስ ከሄደት
የፌዯራሌ ፖሉስ አባልች መካከሌ FP 29858 ሳጅን ብሩክ ሇማ ሽፈራው የተባሇ የፀረሽብር ፖሉስ መምሪያ አባሌ የሆነው በ03/02/2015 ዓ/ም ከቀኑ 8፡00 ሰዓት አካባቢ
ከተመዯበበት ቢሾፍቱ ካምፓስ ካሌሲ ሌግዛ ብል ወጥቶ በ04/02/2015 ዓ/ም ከረፋደ 5፡
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30 ወዯ ስራው የተመሇሰ ሲሆን አባለ ሇምን አዴሮ እንዯመጣ ተጠይቆ ቤተሰቦቼ
ተጣሌተው አዯጋ ሉዯርስ ይችሊሌ ብዬ ሇማስማማት ሄጀ ነው ብሎሌ፡፡
19.2. በ06/02/2015 ዓ/ም አምቦ ዋናው ዩኒቨርስቲ ውስጥ፡

FP 44050 ም/ሳጅን አዱሱ አዲምነው አመደ የተባሇ የአዴማ ብተና ፖሉስ መምሪያ
አባሌ የሆነ ከአዱስ አበባ ፈተና አጅቦ የሄዯ እና አስተባባሪ ተብል የተመዯበ አባሌ እና



FP 64349 ኮንስታብሌ ሃይላ መብራቱ ሃይለ የፀረ-ሽብር አባሌ እነዚህ 2ቱ አባልች
ሇተማሪዎች ስሌክ ሰጥተው ሲያስዯውለ በዙሪያ በተመዯቡ ፈታሽ የፌ/ፖሉስ አባልች
ተይዘዋሌ፡፡



በ09/02/2015 ዓ/ም ከቀኑ 11፡00 ሰዓት አርባ ምንጭ ነጭ ሳር ካምፓስ ውስጥ ከአዱስ
አበባ ፈተና አጅቦ የሄዯ FP 57978 ረ/ሳጅን ብርሃኑ ገ/ማሪያም ቀሌባሪ የተባሇ የአዴማ
ብተና መቆጣጠሪያ ፖሉስ መምሪያ አባሌ እቃ ገዝቼ ሌምጣ ብል አስተባባሪው ፈቅድ
ሳይመጣ በመዘግየቱ ስሌክ ተዯውል ሲጠራ አሌመጣም አዴሬ ነው ምመጣው ብል በራሱ
ፈቃዴ አዴሮ በ10/02/2015 መምጣቱ



በ10/02/2015 ዓ/ም ጅማ እርሻ ካምፓስ ፈተና አጅቦ የሄዯ FP 29676 ዋ/ሳጅን ታዯሰ
ተሾመ ሚኖታ የተባሇ የአዴማ መቆጣጠሪያ መምሪያ አባሌ የሆነው ያሇቅርብ አመራሩ
ፈቃዴ ጥርናፌ ስቶ አዴሯሌ በ11/02/2015 ዓ/ም ከጠዋቱ 2፡00 ሰዓት ገብቷሌ፡፡



በ10/02/2015 ዓ/ም ጅማ ዋናው ካምፓስ ውስጥ ፈተና ከአዱስ አበባ አጅቦ የሄዯ FP
44104 ሳጅን አባይነህ ጭናሾ ቱመአ የአዴማ መከሊከሌ ፖሉስ መምሪያ አባሌ የሆነው፡-ሳያስፈቅዴ ከቀኑ 9፡30 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1፡00 ሰዓት ዴረስ ጥርናፌ ስቶ አምሽቶ
መጥቷሌ፡፡
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ክፍሌ አራት
ያጋጠሙ ችግሮች ቀጣይ አቅጣጫዎች
በፈተናው ሂዯት ሊይ የተሇያየ ችግሮች አጋጥመዋሌ፡፡ ዋና ዋናዎቹ እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡

1. የመሻገሪያ ዴሌዴይ መዯርመስ
ሏዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከዋናው ግቢ ወዯ ቴክኖልጂ ግቢ መሻገሪያ ዴሌዴይ ተፈታኞች ወዯ መፈተኛ
ክፍሌ ተሻግረው ሇመግባት ሇፍተሻ በዴሌዴዩ ሊይ እያለ ተዯርምሷሌ፡፡ በአጠቃሊይ 451 ተፈታኞች
ሊይ ጉዲት ዯርሷሌ (ህክምና ማዕከሌ የገቡ)፡፡ ከነዚህም መካከሌ 412 ቀሊሌ ጉዲት ዯርሶባቸው
የህምና እርዲታ ተዯርጎሊቸዋሌ፡፡ 38 ተፈታኞች ከመካከሇኛ እስከ ከባዴ ጉዲት ዯርሶባቸው እስከሁን
ህክምና ሊይ ይገኛለ፤ 01 የህይወት መጥፋት አዯጋ አጋጥሟሌ፡፡
በዚህም ምክንያት ዋናው ግቢ የተመዯቡ 14,415 ተፈታኞች መካከሌ ሇፈተና የመጡት 13,665
(750

የቀሩ)

ሲሆኑ

13,665

የማህበራዊ

ሳይንስ

ተፈታኞች

በተፈጠረው

አዯጋ

ምክንያት

እንግሉዘኛና ሂሳብ ፈተና አሌተፈተኑም፡፡ ሏዋሳ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖልጂ ከምፓስ ከተመዯቡ 7350
ተፈታኞች መካከሌ የቀሩ 382 ሲሆኑ ሇፈተና የመጡ 6,968 ተፈታኞች በተፈጠረው አዯጋ
ምክንያት እንግሉዘኛ ብቻ አሌተፈተኑም፡፡ ስሇሆነም በአጭር ጊዜ የምሰጠውን ፈተና የሚፈተኑ
ይሆናሌ፡፡

2. የመንገዴ ጉዞ ሊይ ያጋጠሙ የትራፊክ አዯጋዎች


ኦሮሚያ ሊይ ከምስራቅ አርሲ ሲሬ ወረዲ ወዯ ኦዲ ቡሌቱም መፈተኛ ጣቢያ ሲጓዙ 06
ተፈታኞች የመቁሰሌ አዯጋ ዯርሶባቸዋሌ፡፡



ከምዕራብ ሀራርጌ ከሸኔ ደጎ ወረዲ ወዯ ዴሬዲዋ ዩኒቨርሲቲ ሲጓዙ በዯረሰው የመኪና
መገሌበጥ አዯጋ 03 ቀሊሌና 03 ከባዴ በዴመሩ 06 አዯጋ በተፈታኞች ሊይ ዯርሷሌ፡፡



ከዴሬዲዋ ዩኒቨርሲቲ ወዯ ምዕራብ ሀራርጌ ገሇምሶ ወረዲ ሲጓዝ የነበረ መኪና ተገሌብጦ
3 ተፈታኞች ሊይ ከባዴ እና የ01 ተፈታኝ የህይት መጥፋት አዯጋ ዯርሷሌ፡፡



ሁሇት የመኪና አዯጋ በጅማ ዞን የተከሰተ ቢሆንም በተፈታኞች ሊይ ጉዲት አሊዯረሰም፡፡



ከምዕራብ አርሲ ከናንሰቦ ወረዲ ወዯ መዲወሊቡ ዩኒቨርሲቲ ሲጓዝ የነበረ መኪና ተገሌብጦ
በ03 ተፈታኞች ሊይ ቀሊሌ ጉዲት ዯርሷሌ፡፡
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ሌዩ መስተወሻ፡- በ04/02/2015 ዓ/ም ዯባርቅ ዩኒቨርስቲ ውስጥ የተፈጥሮ ሳይንስ ተፈታኝ የሆኑ
16 ተማሪዎች መኪና ከማይገባበት ቦታ በእግራቸው ተጉዘው ጠዋት ሊይ ወዯ ዩኒቨርስቲው
ገብተዋሌ፡፡

3. የተፈታኞችና የፈተና አስፈጻሚዎች መታመም
 ጅንካ ዩኒቨርስቲ ውስጥ 01 ሴት ተማሪ በውርጃ ምክንያት 01 ተማሪ በከፍተኛ
የጨጓራ ህመም ምክንያት ፈተናውን አሌተፈተኑም
 በ01/02/15 እራስን ስቶ መውዯቅ - ባህዲር ዘንዘሌማ 01 ተፈታኝ
 አአዩ

ጥቁር አንበሳ

01 ተማሪ በትርፍ አንጀት ህመም አሌተፈተነም

 ዯባርቅ ዩኒቨርሲቲ ታመምን በሚሌ በቡዴን ሆኖ የመጮህ
 ቦረና ዩኒቨርሲቲ በጭንቀት መንፈስ በመታመም የመውዯቅና የመጮህ
 አምቦ ጉዯር ካምፓስ አንዴ ተፈታኝ በሌብ ህመም ምክንያት በፈተና ሊይ እያሇ ታሞ
ሏኪም ቤት ሄድ ህይወቱ አሌፏሌ፡፡
 ወሌዱያ 02 ተፈታኞች በጭንቀት ምንፈስ ታመው ሲጮሁ ከፈተና ወጥተዋሌ
 በ10/02/2015 ዓ/ም አ/አበባ 5 ኪል ካምፓስ የከሰዓት ተፈታኝ ተማሪ የሆኑ 05
ተማሪዎች በጭንቀት ምክንያት ታመው አሌተፈተኑም፡፡
 ዯምቢ ድል ዩኒቨርሲቲ ከጎንዯር ዩኒቨርሲቲ የመጣ ፈታኝ መምህር በአንጀት
መታጠፍ ታሞ ኦፕራሲዮን ሆኖ ህክምና ሊይ ይገኛሌ፡፡
 በ10/02/2015 ዓ/ም አ/አበባ 5 ኪል ካምፓስ የሚፈተኑ አንዲንዴ ተማሪዎች
በጭንቀት መንፈስ በመታመማቸው ወዯ ህክምና ተሌከዋሌ፡፡
 ጅማ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ 20 የሚሆኑ ተማሪዎች በጭንቀት ህመም ምክንያት
መጮሃቸው
 በ11/02/2015 ዓ/ም አርሲ አሰሊ ጤና ካምፓስ ውስጥ 08 ተማሪዎች በጭንቀት
መንፈስ እየጮሁ ከፈተና ክፍሌ እየወጡ እየገቡ ፈተናውን ተፈትነዋሌ፡፡ •
 በ11/02/2015 ዓ/ም ጅማ ቴክኖልጅ ካምፓስ 10 ተማሪዎች በፈተና ጭንቀት
ታመው ከመፈተኛ ክፍሌ ውስጥ እየወጡ እየገቡ 09 ተማሪዎች ሲፈተኑ 01 ተማሪ
አሌተፈተነም፡፡
ስሇሆነም በህመም ምክንያት ያሌተፈተኑትን ተፈታኞች በአጭር ጊዜ በቀጣይ ዙር እንዱፈተኑ
ይዯረጋሌ፡፡
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4. ወዯ መፈተኛ ማዕከሌ ከገቡ በኃሊ የወሇደ ተፈታኞች (ወሉዴ)
ተቁ

የተፈታኝ ስም እስከ አያት

አዴሚሽን ካርዴ ቁጥር

1

ማርታ ገብሬ ሚዯቅሶ

1045467

AASTU

2

ሳምራዊት ያጉ

0787047

AASTU

3

ፋሲካ በሊይ

0565817

Adama STU

4

ዛሉካ ሻዮቾ ሱላ

Adama STU

5

ብርሃኔ ባሌቻ አብዱ

0560492
0580674

6

ብርቱኳን ተመስገን ዯምሴ

0460978

Ambo - Hachalu

7

ገነት ኩመሳ ጀመማ

5531977

Ambo - Woliso

8

Seida Hasan Beriso

0892857

Arsi - Agricultur

9

Sadiya Kassim Muhammed

0892846

Arsi - Agricultur

10

ሀና አዲቻ በየነ

0568601

Arsi - Bussines

11

ሰፊያ ቱፋ ዋሾ

0313776

Arsi - Health

12

9795521
0343293

Arsi - Health

13

ጌጤ ጌቱ ፈሇቀ
Kabale Konso Galgalo

14

Daki Doyo Halake

0344837

Borana University

15

Kabale Bonaya Jllo

1125627

Borana University

16

ትዕግስት ኢሳያስ ጎባሮ

0832087

Dilla - Hasdelela

17

Tigst Esayas Gobaro

0832087

Dilla - Hasdelela

18

0831102
0796191

Dilla - Odayyaa

19

ማርእሼት ማሞ ቦኤ
ነፃነት ገ/ህይወት

20

ቃሌኪዲን ታዯሰ

0796119

ECSU

21

ፈሇግ በሬ ማሇዲ

0216954

Gondar - CHMS

22

አስቴር ኤፍሬም ግሰሙ

0279145

Gondar - CHMS

23

ፈሇግ በሬ ማሇዲ

0276954

Gondar - CHMS

24

ኒማን ሹግሪ እስማኤሌ

0609871

Jgjiga

25

ኒማ

0609871

Jgjiga

26

1084008
0869957

TVTI

27

Gutame Beyene Adal
Mulunesh Abate Ababo

28

Aselefech Kapo Bolie

1092317

Wolayta Sodo - Dawuro

29

ነጃት ከዴር

0236272

Wollo - Kombolcha

30

አህመዴ ሰይዴ ይመር

0247076

Wollo - Kombolcha

31

ለባባ አህመዴ ሙሀሙዴ

0237812

Wollo - Kombolcha

32

ዘሇቀው አያላው ጀማሌ

0237998

Wollo - Kombolcha

33

ዯራርቱ ሙሳ ሀጂ

0180577

Wollo - Kombolcha

30

መፈተኛማዕከሌ (ዩኒቨ/ከምፓስ)

Ambo - Hachalu

Borana University

ECSU

Wolayta Sodo - Dawuro

ተቁ

የተፈታኝ ስም እስከ አያት

አዴሚሽን ካርዴ ቁጥር

34

ሶፍያ ቱፋ ዋሾ

0313776

35

ጌጤ በቀሇ

0453792

36
37
38
39
40
41

ጫሌቱ ታዯሰ አያና
ሮቤሌ ገሰሰ አያና
Bereket Abera
Getnesh Landero Gorema
Muale Keru Kedir
Amarech Asfaw Chemero

0995694
0994895
1189959
0703419
0751414
1087752

መፈተኛማዕከሌ (ዩኒቨ/ከምፓስ)
ሜራሮ

Wachamo - Hospital
Wachamo - Hosana
Worabe
Hawassa - CHMS

ስሇሆነም በወሉዴ ምክንያት ሊሌተፈተኑት በአጭር ጊዜ እንዱፈተኑ ይዯረገሌ፡፡

5. በተፈታኞችና በፖሉስ መካከሌ ግጭት
በዯብረ ታቦርዮኖቨርሲቲ 05 ፈታኝ መምህራን ሊይ ጉዯት የዯረሰ ሲሆን በአብዛኞቹ ፈታኝ
መምህራን ሊይ ከፍተኛ የመረበሽና የስነ ሌቦና ጫና ዯርሷሌ፡፡ የአንዴ ተፈታኝ ህይወት አሌፏሌ፡፡
AASTU በ11/02/2015 ዓ/ም ከግንጪ እና ቡራዩ አካባቢ ተፈታኞች አካባቢ የመጡ ተፈታኞች
በመንፈስ ጭንቀት እየወዯቁ እየጮሁ ከክፍሌ እየወጡ እየገቡ ፈተናውን ከጨረሱ በኋሊ ማታ
የጀመሩትን ረብሻ እንዯገና ቅስቀሳ በማዴረግ ‹‹የፈተና መሌስ ሇአዱስ አበባ ነዋሪ ተማሪዎች
ተሰጥቷሌ›› በሚሌ እርስ በእር ግጭት ፈጥረው ሲረብሹ የአዴማ ብተና አባልች አስሇቃሽ ጭስ
በመተኮስ እንዱበተኑ ተዯርጓሌ፡፡ ፖሉስ በሁከቱ ሊይ እጃቸው አሇባቸው ያሊቸውን 162 ተጠርጣሪ
ተማሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሇው ምርመራውን በማጣራት ሊይ ይገኛለ፡፡

6. በተፈታኞች መካከሌ የቡዴን ፀብ
i. ቀብሪዯሃር ዩኒቨርስቲ ተማሪዎች እርስ በርስ ዴንጋይ የመወራወር እና መስታወት
ሇመስበር ሙከራ ነበር፡፡ 01/02/15
ii. በ10/02/2015 ዓ/ም ቀብሪዯሃር ዩኒቨርስቲ 02 ተማሪዎች ተጣሌተው ግርግር ሉፈጥሩ
ሲለ ፖሉስ አረጋግቶታሌ፡፡

7. የተሳሳተ መረጃ (የገሇጻ ችግር)
i.

ጂንካ

ዩኒቨርሲቲ

ወዯ

ዩኒቨርሲቲ

ሇፈተና

አትሂደ

ሉያስገባችሁ ነው የሚሌ አለባሌታ ወሬ ማውራት
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መንግስት

ወዯ

ውትዴርና

ii.

በ11/02/2015 ዓ/ም ዋቻሞ ደራሜ ካምፓስ ውስጥ 01 ተማሪ የፈተና ጥያቄው
ሳይሰጠው

በመሌስ

መስጫው

ወረቀት

መሌስ

ሲሰራ

ላልች

ተማሪዎች

መሌስ

የተሰጠው መስሎቸው ተማሪዎች በመንጫጫታቸው መምህራን አረጋግተው ተማሪውን
ሇብቻው እንዱፈተን አዴርገውታሌ፡፡
8. የፈተና ሸራ ሊይ መግሇጫና የውስጥ የታሸገ ፖስታ መግሇጫ መሇያየት
i.

ዯብረ ብርሃን አንዴ ጣቢያ - እንግሉዘኛና ባዮልጂ

ii.

ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ዋና 16 ጣቢዎች - ፊዝክስና ሲቪክስ

iii.

ዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሌ ከምፓስ - አንዴ ጣቢያ - እንግሉዘኛና ባዮልጂ

iv.

አምቦ ጉዲር ከምፓስ - እንግሉዘኛና ስነ ዜጋ

በዋቸሞ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ተፈታኞቹ ዘግይተው የተፈተኑ በመሆኑ በተዋረዴ ያሇው
የትምህርት መዋቅር በሚያመጠው የውሳኔ ሏሳብ መሠረት ከፊዝክስ ፈተና ጋር ያሇው ጉዲይ
የሚታይ ይሆናሌ፡፡
9. ከፈተና ጥያቄ ዝግጅት አንጻር
ከተዘጋጁ 13 ፈተናዎች እና 312 ቡክላት ኮድች መካከሌ
i.

የታሪክ ፈተና ሊይ በአንዴ ኮዴ ሊይ አንዴ ቁጥር ተዯግሟሌ - 39/39

ii.

የኬምስትሪ ፈተና ሊይ በአንዴ ኮዴ ሊይ (ኮዴ 112) አራት ጥያቄዎች ተዯግመዋሌ -

እነዚህ ችግሮች በወቅቱ ተፈተዋሌ፡፡
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ክፍሌ አምስት
ምስጋናና ማጠቃሇያ
10. ምስጋና
ፈተናውን በማዘጋጀትና በማስፈተን ሂዯት ሊይ የተሳተፉትን የተሇያዩ አካሊትን ከሌብ ማመስገን
የሚገባ መሆኑ እሙን ነው፡፡ በዚሁ መነሻ
b. ተፈታኞች
c. የተፈታኞች ቤተሰቦች፣
d. ፈታኝ መምህራንንና የፈተና አስፈጻሚዎችን
e. የክሌሌ/ከተማ አስተዲዯር ት/ት ቢሮዎች አመራርና ባሇሙያዎችን፣
f. የክሌሌ የፌዳራሌ የጸጥታ አካሊትን በተሇይም የፌዳራሌ ፖሉስ፤ የክሌሌ ፖሉስና ሌዩ
ኃይሌን አመራርና አባሊትን
g. -የዩኒቨርሲቲ አመራርና ማህበረሰብ፣
h. -የኢትዮጵያ አየር መንገዴ፣
i. -የኢትዮጵያ ቴላኮሙኒኬሽን፣
j. የሚዱያ አካሊት፣
k.

የትራንስፖርትና ልጅስቲክ ሚ/ርና በመዋቅሩ ሊይ ያለ አመራርና ባሇሙያዎችን፣

l.

የኢንፎርሜሽን መረብ ዯህነት አስተዲዯር አመራርና ባሇሙያዎችን፣

m. ብሔረዊ መረጃና ዯህንነት አገሌግልት አመራርና ባሇሙያዎችን፣
n. መከሊከያ ሚኒስቴር አመራርና ባሇሙያዎችን፣
o. የፌዳራሌና የክሌሌ የፈተና አስስፈጻሚ ግብረ ኃይሌ አባሊትን
p. አርቲፊሻሌ ኢንተሇጀንስ ተቋም አመራርና ባሇሙያዎችን፣
q. በዴጋፍና

ክትትሌ

እንዱሁም

በጀት

በመመዯብ

ያስተባበሩ

የመሩ

አካሊትን

ከሌብ

እናመሰግናሇን።
በመጨረሻም የትምህርት ሚኒስቴርና የትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገሌግልት አመራርና
ሠራተኞች ያሇ እረፍትና ያሇ በቂ እንቅሌፍ በከፍተኛ መነሳሳትና ቁርጠኝነት ከፈተና ዝግጅት
እስከ መፈተን ሊዯርጉት በጎ አስተዋጽኦ ምስጋና ይገባቸዋሌ።
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11. ማጠቃሇያ
የ2014 የትምህርት ዘመን የ12ኛ ክፍሌ ፈተና ከፍተኛ የትምህርት ሚኒስቴር የአመራር
ቁርጠኝነት የታያበት እና ውጤታማ የባሇዴርሻ አካሊት ቅንጅት የተስተዋሇበት ነው፡፡ ስሇሆነም
በአጠቃሊይ የተሳከ ነው ብል መውሰዴ ይቻሊሌ፡፡ ከሁለ በሊይ በርካታ ከንቱ ጥረቶች ቢዯረጉም
ፈተናው አሌተሰረቀም፡፡ የአፈታተን ሂዯቱም ቢሆን በከፍተኛ አመራሩ በቅርበት የተመራና
ከጥቃቅን ጉዲዮች በቀር ያሇ መሠረታዊ ችግር ተጠናቋሌ፡፡ ከሁለ በሊይ የፈተናው ሂዯትና
የተወሰደት እርምጃዎች በባሇዴርሻ አካሊትና በአብዛኛው ህብረተሰብ ዘንዴ ተቀባይነት ማግኘቱ
በቀጣይ ያሇምንም እንከን ፈተና አዘጋጅቶ በመፈተን የትምህርት ጥራትን ሇማረጋገጥና ሇማሻሻሌ
የሚዯረገውን ጥረት በእጅጉ የሚያግዝ እንዱሆን በማስቻሌና አጠቃሊይ ሂዯቱን የበሇጠ የማዘመን
ሥራ ተጠናክሮ የሚቀጥሌ ይሆናሌ፡፡
ጠንካራ የምዘና ስርአት ሇትምህርት ጥራት!!
////=====///====///
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