
 
 

ለቅድመ-ምረቃ ትምህርት ቅበላ የአስተያየት ቅጽ 

ማስተርካርድ ስኮላርስ ፕሮግራም - ጎንደር ዩኒቨርሲቲ  

በመሰናዶ መምህራን የሚሞላ(ቅጽ፡ MCSP.02) 

 
እባክዎን በግልፅ በሚታይ መልኩ ይፃፍ/ይተየብ/ይታተም  

        
የአመልካቹ ሙሉ ስም. ___________________________________________________ 
        
መማር የሚፈልጉት የዲግሪ ፐሮግራም (በምርጫዎ ቅደም ተከተል እስከ ሶስት ድረስ) _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
        

ለአመልካቾች መመሪያ፡ እባክዎ ከላይ ያለዉን መረጃ በመሙላት ስለእርስዎ ምስክርነት ለሚሰጠዉ አካል ይህንን ቅጽ 
ይስጡት፡፡ 
        
ለአስተያየት ሰጪዉ መመሪያ.  እባክዎ ስለአመልካቹ አጠር ያለ ምዘናዎን ከዚህ በታች ይፃፉ፡፡ የዚህ ቅጽ ዓላማ  ለመልማይና 
መራጭ ኮሚቴዉ አመልካቹ በትምህርት ፕሮግራሙ ዉጤታማ ለመሆን ያለዉን ብቃትና አቅም ለመገምገምና የአመልካቹን 
ጥንካሬ፤ ድክመትና ባህሪያትን  ማወቅ ነዉ፡፡   ተጨማሪ ምስክርነት መስጠት ከፈለጉ በግልዎ የደብዳቤ ቅጽ በመፃፍ ከዚህ ቅጽ 
ጋር ማያያዝ ይችላሉ፡፡ በተጨማሪም ከዚህ በታች ያሉት ሳጥኖች ዉስጥ አመልካችን እና/ ወይም ቤተሰብን በደንብ ይገልጸል 

ብለዉ የሚያስቡት ሳጥን የ(√) ምልክት በማድረግ አስተያትዎን ይስጡን፡፡ ምዘናዎ ከሞሉ በኋላ በፖስታ በማሸግ ለአመልካቹ 
በእጅ ይስጡ፡፡  
             

መለኪያ መስፈርቶች(በእርሰዎ እይታ አመልካቹ እነዚህን መስፈርቶች ምን ያህል ያሟላል) 
    

 እጅግ 
በጣም ጥሩ 

 ከመካከለኛ 
በላይ 

  መካከለኛ  ከመካከለኛ 
በታች 

  ደካማ  መመዘን 
አልችልም 

  

ትንተናዊ ብቃት                
                

የእዉቀት ስፋት                
                

የመግለፅ ክህሎት                
                

ትጋት                
                

ብስለት                
                

እንደ ተማሪ ያለዉ/ት ብቃት                
                

ጠቅላላ የትምህርት አቅም                
             
        

የአስተያየት ሰጪዉ ስም፤ 
ማዕረግ 

      _________________________________________________ 

   

የተቋሙ ስም ___________________________________________  
        

ኢ-ሜል ___________________________________________  
        

ስልክ ___________________________________________  
        

ፋክስ ___________________________________________  
        

ቀን ___________________________________________  
        

ፊርማ ___________________________________________  
        

ህጋዊ ማህተም 
 
 
 

      

 
 
 



 
 

ለቅድመ-ምረቃ ትምህርት ቅበላ የአስተያየት ቅጽ 
ማስተርካርድ ስኮላርስ ፕሮግራም - ጎንደር ዩኒቨርሲቲ  

 
በመሰናዶ ትምህረት ቤት ዳይሬክተር የሚሞላ(ቅጽ፡: MCSP.03) 

 
እባክዎን በግልፅ በሚታይ መልኩ ይፃፍ/ይተየብ/ይታተም  

        
የአመልካቹ ሙሉ ስም. ___________________________________________________ 
        
መማር የሚፈልጉት የዲግሪ ፐሮግራም (በምርጫዎ ቅደም ተከተል እስከ ሶስት ድረስ) _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 
        
ለአመልካቾች መመሪያ፡ እባክዎ ከላይ ያለዉን መረጃ በመሙላት ስለእርስዎ ምስክርነት ለሚሰጠዉ አካል ይህንን ቅጽ ይስጡት፡፡ 
        
ለአስተያየት ሰጪዉ መመሪያ.  እባክዎ ስለአመልካቹ አጠር ያለ ምዘናዎን ከዚህ በታች ይፃፉ፡፡ የዚህ ቅጽ ዓላማ መልማይና መራጭ 
ኮሚቴዉ አመልካቹ በትምህርት ፕሮግራሙ ዉጤታማ ለመሆን ያለዉን ብቃትና አቅም ለመገምገም የአመልካቹን ጥንካሬ፤ ድክመትና 
ባህሪያትን  ለማወቅ ነዉ፡፡   ተጨማሪ ምስክርነት መስጠት ከፈለጉ በግልዎ የደብዳቤ ቅጽ በመፃፍ ከዚህ ቅጽ ጋር ማያያዝ ይችላሉ፡፡ 

በተጨማሪም ከዚህ በታች ያሉት ሳጥኖች ዉስጥ አመልካችን እና/ ወይም ቤተሰብን በደንብ ይገልጸል ብለዉ የሚያስቡት ሳጥን የ (√) 
ምልክት በማድረግ አስተያየትዎን ይስጡን፡፡ ምዘናዎ ከሞሉ በኋላ በፖስታ በማሸግ ለአመልካቹ በእጅ ይስጡ፡፡ 
 

መለኪያ መስፈርቶች (በእርሰዎ እይታ አመልካቹ እነዚህን መስፈርቶች ምን ያህል ያሟላል) 
    

 እጅግ 
በጣም ጥሩ 

 ከመካከለኛ 
በላይ 

  መካከለኛ  ከመካከለኛ 
በታች 

  ደካማ  መመዘን 
አልችልም 

  

ትንተናዊ ብቃት                
                

የአመራር ችሎታ                
                

የመግለፅ ክህሎት                
                

የተጓዳኝ እንቅስቃሴዎች ተሳትፎ                
                

ብስለት                
                

እንደ መሪ ያለዉ/ ያላት ተስፋ                
                

ጠቅላላ የትምህርት አቅም                
             

 
የአስተያየት ሰጪዉ ስም፤ 
ማዕረግ 

      
 _________________________________________________ 

  

የተቋሙ ስም ___________________________________________ 
    

ኢ-ሜል ___________________________________________ 
    

ስልክ ___________________________________________ 
    

ፋክስ ___________________________________________ 
    

ቀን ___________________________________________ 
    

ፊርማ ___________________________________________ 
    

ህጋዊ ማህተም 
 
 
 

  

 
 
 

 
 
                                                     
 

 



 
 

                                                  ለቅድመ-ምረቃ ትምህርት ቅበላ የአስተያየት ቅጽ 
ማስተርካርድ ስኮላርስ ፕሮግራም - ጎንደር ዩኒቨርሲቲ  

 
በቀበሌ/ወረዳ/ክፍለ ከተማ/ እድር ሊቀመንበር የሚሞላ(ቅጽ፡: MCSP.04) 

   

 እባክዎን በግልፅ በሚታይ መልኩ ይፃፍ/ይተየብ/ይታተም  
          

 የአመልካቹ ሙሉ ስም. ___________________________________________________  
          

 መማር የሚፈልጉት የዲግሪ ፐሮግራም (በምርጫዎ ቅደም ተከተል እስከ ሶስት ድረስ) _______________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

          

 ለአመልካቾች መመሪያ፡ እባክዎ ከላይ ያለዉን መረጃ በመሙላት ስለእርስዎ ምስክርነት ለሚሰጠዉ አካል ይህንን ቅጽ ይስጡት፡፡  
          

 ለአስተያየት ሰጪዉ መመሪያ.  እባክዎ ስለአመልካቹ አጠር ያለ ምዘናዎን ከዚህ በታች ይፃፉ፡፡ የዚህ ቅጽ አላማ ለመልማይና መራጭ 
ኮሚቴዉ አመልካቹ በትምህርት ፕሮግራሙ ዉጤታማ ለመሆን ያለዉን ብቃትና አቅም ለመገምገም የአመልካቹን ጥንካሬ፤ ድክመትና 
ባህሪያትን  ማወቅ ነዉ፡፡   ተጨማሪ ምስክርነት መስጠት ከፈለጉ በግልዎ የደብዳቤ ቅጽ በመፃፍ ከዚህ ቅጽ ጋር ማያያዝ ይችላሉ፡፡ 

በተጨማሪም ከዚህ በታች ያሉት ሳጥኖች ዉስጥ አመልካችን እና/ ወይም ቤተሰብን በደንብ ይገልጸል ብለዉ የሚያስቡት ሳጥን የ (√) 
ምልክት በማድረግ አስተያየትዎን ይስጡ፡፡ ምዘናዎ ከሞሉ በኋላ በፖስታ በማሸግ ለአመልካቹ በእጅ ይስጡ፡፡ 

 

   
 መለኪያ መስፈርቶች (በእርሰዎ እይታ አመልካቹ እነዚህን መስፈርቶች ምን ያህል ያሟላል)  
   

 ባለፀጋ  ሀብታም  መካከለኛ  ድሀ  በጣም ድሀ  መመዘን አልችልም  
የቤተሰብ የሀብት ሁኔታ              
              

 የግል  የመንግስት 
ኪራይ 

 የግል ክራይ  ደባልl  የላቸዉም   መመዘን አልችልም  

የቤተሰብ የመኖሪያ ቦታ              
               

 በጣም ጥሩ  ጥሩ  በቂ  ደካማ  በጣም 
ደካማ 

  መመዘን አልችልም  

የማህበረሰብ ተሳትፎ              
              

 በጣም ጥሩ  ጥሩ  በቂ  ደካማ  በጣም 
ደካማ 

  መመዘን አልችልም  

ጨዋና ተግባቢነት              
               

 በጣም ጥሩ  ጥሩ  በቂ  ደካማ  በጣም 
ደካማ 

  መመዘን አልችልም  

ብስለትና ምቹነት              
               

 በጣም ጥሩ  ጥሩ  በቂ  ደካማ  በጣም 
ደካማ 

  መመዘን አልችልም  

መሪ የመሆን አቅም              
               

 በጣም ጥሩ  ጥሩ  በቂ  ደካማ  በጣም 
ደካማ 

  መመዘን አልችልም  

ጠቅላላ ምዘና              

          
          

የአስተያየት ሰጪዉ ስም፤ 
ማዕረግ 

_________________________________________________ 

  

የተቋሙ ስም ___________________________________________ 
    

ኢ-ሜል ___________________________________________ 
    

ስልክ ___________________________________________ 
    

ፋክስ ___________________________________________ 
    

ቀን ___________________________________________ 
    

ፊርማ ___________________________________________ 
    
ህጋዊ ማህተም 

 
 
 

  



 
 

 


