የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ዓመታዊ ሪፖርት
(ከመስከረም 2004 እስከ ነሐሴ 2004)
ክቡር ሊቀመንበር፤ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ መስራች አባላት፤
የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚን ዓመታዊ ሪፖርት እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ፤
የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ባለፈው የሥራ ዘመን አንኳር አንኳር ተግባሮች ፈጽሟል፤
የወደፊት ዕቅድም ተልሟል፡፡ ዝርዝሩ እነሆ፤
ሁላችሁም እንደምታውቁት የአካዳሚው የበላይ አካል መሥራች አባላቶቹ ናቸው፤ አካዳሚው
ሥራውን

የሚያከናውነው

በቦርዱ

አቀነባባሪነት፤

በኦፊሰሮች

መሪነት፤

በሥራ

ቡድኖች

ተሳትፎና በጽ/ቤቱ አስፈፃሚነት ላይ ተመስርቶ ነው፡፡ አጠቃላይ ሂደቱ የሚመራው አካዳሚው
በነደፈው ስትራቴጂ መሠረት ሆኖ፤ ስትራቴጂውን ወደ ሥራ ለመተርጎም ዝርዝር የሥራ
ሂደት እቅዱን በመተግበር ነው፡፡
በአሁኑ ወቅት ማኅበሩ 49 መሥራች አባላት፤ ዘጠኝ የቦርድ አባላት—አራት ኦፊሰሮች
(ፕሬዚዳንት፤ ሁለት ምክትል ፕሬዚዳንቶችና አንድ የሂሣብ ሹም) ፤ አምሥት የሥራ
ቡድኖች፤ ሁለት ቋሚ ኮሚቴዎችና የጽ/ቤት ሠራተኞች (አንድ ሥራ አስፈፃሚ ዲሬክተር፤
ፕሮጀክት አስተባባሪ፤ የሕዝብ ግንኙነት ኦፊሰር፤ የአስተዳደር ረዳት፤ ዋና ፀሐፊ፤ የንብረት
ኃላፊና የቢሮ ተላላኪ አሉ) በተጨማሪም ሁለት የጽዳት ሠራተኞችና አራት የጥበቃ አባላት
አሉት፡፡
የአካዳሚው ቦርድ በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ ስድስት መደበኛ እና ሶስት አስቸኳይ ስብሰባዎችን
ያካሄደ ሲሆን፤ እነዚህም ስብሰባዎች የአካዳሚውን የሥራ ዕቅድ አፈፃፀም መገምገምና
ተጨማሪ መመሪያ መስጠት ነበሩ፤ በተለያዩ አስኳይ ጉዳዮች ላይ ውሳኔዎችን አሳልፏል፡፡
አካዳሚው ሥራውን ሲጀምር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተሰጠው ድጋፍ በተፈጥሮ ሳይንስ
ኮሌጅ ጊቢ በሚገኘው፤ አዲሱ የድኅረ ምረቃ ህንፃ ውስጥ በሚገኙ ሁለት ክፍሎች ሲገለገል
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መቆየቱ ይታወሳል፡፡ ከግንቦት 22 ቀን 2004 ጀምሮ በጉለሌ ወደሚገኘው የብላቴን ጌታ ህሩይ
ወ/ሥላሴ የቀድሞ መኖሪያ ጊቢ ተዛውሯል፡፡ በዚህ ጊቢ ውስጥ የሚገኙ ጥቂት ክፍሎችን
አጽድቶ፤ ለቢሮነት ተስማሚ አድርጎ ሥራውን በማከናወን ላይ ይገኛል፡፡ አካዳሚው ይኼንን
ከመንግሥት በአደራ የተረከበውን ጊቢ የወደፊት የልማት ዕቅድ በመተለም ላይ ይገኛል፡፡
ለዚህም ጉዳይ በአንድ ስመ-ጥር አርክቴክት የልማት ዕቅድ ተነድፏል፤ ይህም በዛሬው ስብሰባ
ይፋ ይሆናል፡፡
የአካዳሚው ጽ/ቤት www.eas-et.org በሚል የዶሜን (Domain) ስም እና eas@eas-et.org
በሚል አድራሻ ድረ-ገጽ (website) የጀመረ ሲሆን፤ አጠር ባለ መልኩ አንኳር የሆኑ ጉዳዮችና
መረጃዎች ይሰፍሩበታል፡፡
የቦርዱ ድጋፍ ታክሎበት ጽ/ቤቱ ለአካዳሚው መሥራች አባላት በየጊዜው የሥራ ክንውን
ሪፖርቶችን በማሰራጨት ስለ አካዳሚው እንቅስቃሴ መረጃ እንዲያገኙ አድርጓል፡፡ ከዚህም
በተጨማሪ

መሥራች

አባላቱ

በአካዳሚው

አቢይ

በሚባሉ

የተለያዩ

ዝግጅቶች

ላይም

ይሳተፋሉ፡፡ አዳዲስ አባላትን ለመመልመል የሚያገለግል የአሰራርና የመስፈርት መመሪያ
ተዘጋጅቶ በቦርዱ የፀደቀ ሲሆን፤ ቦርዱ ለአባልነት ብቁ ናቸው ያላቸውን 27 ምሁራን በዛሬው
ስብሰባ ላይ ያቀርባል፤ በተጨማሪ በዕጩነት ሁለት ተባባሪ አባላትና አንድ የክብር አባል
እንዲሁ ይቀርባሉ፡፡
የኢትዮጵያ

ሳይንስ

አካዳሚ

በዛሬው

ዕለት

የሚካሄደውን

የምረቃ

በዓል

ዝግጅት

የሚያካሂድባቸው አበይት ምክንያቶች አሉት፡፡ አካዳሚው ከመንግሥት በአደራ የተረከበውን
ይህን ዋና መ/ቤቱ የሚገኝበትን ጊቢ ያስጎበኛል፡፡ በተጨማሪ ከመንግሥት በአደራ በተረከበው
ሰፊ ቦታ ላይ የወደፊት የልማትና የግንባታ ዕቅዶች ያሉት ሲሆን፤ ለእነዚህ ግዙፍ ሥራዎች
ደግሞ

የገንዘብ

እገዛ

እንዲደረግለት

ለተለያዩ

ባለድርሻ

እና

ድጋፍ

ሰጪ

አካላት ጥሪ

ያስተላልፋል፡፡
የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ከሕዝብ፤ ከባለድርሻ አካላት እና በአፍሪካ፤ በአሜሪካ፤ በእንግሊዝ
እና በጀርመን ከሚገኙ አካዳሚዎች እንዲሁም ተመሳሳይ ዓላማ ካላቸው አህጉራዊና የዓለም
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ዓቀፍ ድርጅቶች ጋር ለመሥራት የተጠናከረ ጥረት እያደረገ ነው፡፡ ከእነዚህም መካከል
የሚከተሉትን ጉብኝቶችና ስብሰባዎች ወዘተ. እጠቅሳለሁ፤
የአካዳሚው ስብሰባዎች



ከአሌክሳንደር ቮን ሁምቦልት ፋውንዴሽን ከመጡ ልዕካን ጋር (ኅዳር 4፤ 2004)፤



ከአሜሪካ መንግሥት የውቅያኖሶች፤ ዓለም ዓቀፍ አካባቢዎችና የሳይንስ ጉዳዮች ረዳት
ሚኒስትር ጋር (የካቲት 5፤ 2004)፤



ከአሜሪካ የሳንይስ አካዳሚ (USNAS) ከመጡ ልዑካን ጋር (ከመጋቢት 10-12፤ 2004)



ፋይዘር ከተባለው የመድኃኒት አምራች ድርጅት ልዑካን ጋር (ሚያዚያ 17፤ 2004)፤



ከጥቅምት 9 እስከ 10፤ 2004 በአዲስ አበባ ከ International Network for Availability
of Scientific Publications (INASP) ከመጡ ሁለት ኤክስፐርቶች ጋር በፖሊሲ አወጣጥ
ጉዳዮችና መፍትሄዎች ላይ በማተኮር የተደረገ ስብሰባ



ከግንቦት 2003 ጀምሮ አካዳሚው በየወሩ በASADI ፕሮግራም አማካይነት ከአሜሪካ
የሳይንስ አካዳሚ (USNAS) ባልደረቦች ጋር በተለያዩ ርዕሶች ዙሪያ በቪዲዮ ቴሌ
ኮንፈረንስ የልምድ ልውውጦችን እያካሄደ ይገኛል፡፡



ከእንግሊዙ የሮያል ሶሳይቲ፤ ከአፍሪካ ሳይንስ አካዳሚዎች መረብ ወይንም (Network)
እና

ከአሜሪካ

የሳይንስ

አካዳሚ

(USNAS)

ጋር

በመተባበር

በአፍሪካ

የሳይንስ

አካዳሚዎች ውስጥ ለሚገኙ የፕሮግራም አስተባባሪዎች ከመስከረም 22 እስከ 25፤
2004 በአዲስ አበባ የተሰጠ ሥልጠና፤
በዓለም ዓቀፍ ስብሰባዎችና ዐውደ-ጥናቶች ላይ ተሳትፎ



ከጥቅምት 5 እስከ 8፤ 2004 በእንግሊዝ ሎንዶን የሮያል ሶሳይቲ እና ፋይዘር ባዘጋጁት
የአፍሪካ የሳይንስ አካዳሚዎች ዎርክሾፕ ላይ መካፈል፤
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የዩጋንዳ ሳይንስ አካዳሚ ባዘጋጀውና ከኅዳር 3 እስከ 7፤ 2004 በካምፓላ ዩጋንዳ
በተካሄደው ሰባተኛው የአፍሪካ ሳይንስ አካዳሚዎች ዓመታዊ ስብሰባ ላይ መገኘት፤
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አካዳሚው ባለድርሻ አካላት ብሔራዊ መግባባት በሚደረግባቸው አበይት ጉዳዮች ዙሪያ
አስተያየቶችን ለመስጠትና ሀሳብ ለመለዋወጥ የሚያስችሏቸውን መድረኮች በማዘጋጀት
ላይ ይገኛል፡፡ በዚህም መሠረት የሚከተሉትን ተግባሮች ፈጽሟል፤
 በአገር አቀፍ ደረጃ አሳሳቢ ናቸው የሚባሉ ርዕሰ ጉዳዮችን ለይቶ ማቅረብ
 ኤክስፐርቶች በጉዳዮቹ ላይ የስምምነት ጥናት እንዲያርጉ መጋበዝ (ለምሳሌም
በጤና እና በትምህርት ላይ)
 የምክክር መድረኮችን እና ስብሰባዎችን ማካሄድ (የኢንጅነሪንግና ቴክኖሎጂ፤
የግብርና፤ የተፈጥሮ ሳይንስ፤ የፖሊሲ አውጪዎች፤ የወጣት ሳይንስ ፎረሞችን
የማቋቋሚያ ዐውደ-ጥናቶችና መድረኮች ወዘተ. ይጠቀሳሉ)



አካዳሚው ባለፈው የ2004 ዓመት ውስጥ የተለያዩ የባለሞያ ገለፃዎችን

አካሂዷል፡፡

ከእነዚህም መካከል የሚከተሉት ይጠቀሳሉ፤
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 የአሜሪካ መንግሥት የውቅያኖሶች፤ ዓለም ዓቀፍ አካባቢዎችና የሳይንስ ጉዳዮች
ረዳት ሚኒስትር ዶ/ሪ ኬሪ አን ጆንስ የካቲት 5፤ 2004፤”The Role of Science
and Technology and Scientific Institutions in Developing Government
Policy” በሚል ርዕስ ያቀረቡት ገለጣ (ንግግር)፤
 የአሜሪካ መንግሥት የሳይንስ ልዑክ እና የ 2009 የዓለም የምግብ ሽልማት
ተሸላሚው ፕ/ር ገቢሳ እጄታ የካቲት 7፤ 2004 “Integrating Plant Genetics
with Molecular Biology and Chemistry to Overcome an African Pandemic.”
በሚል ርዕስ ያቀረቡት ገለጣ (ንግግር) እና፤
 እንግሊዝ አገር ሎንዶን በሚገኘው Imperial College ውስጥ በሚገኘው School
of Public Health, Faculty of Medicine የተላላፊ በሽታዎች ኤፒዴሚዮሎጂ
ሊቀመንበር የሆኑት ፕ/ር ሰር ሮይ አንደርሰን ግንቦት 9፤ 2004 “Plagues and
People-Planning for Pandemics.” በሚል ርዕስ ያቀረቡት ገለጣ (ንግግር)፤



ሌላው የባለሞያ ገለፃን አስመልክቶ ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት

የአካዳሚው የግብርና

የሥራ ቡድን ነሐሴ 22፤ 2003 ላይ ያዘጋጃቸው ሁለት የባለሞያ ገለፃዎች ናቸው፡፡
በዶ/ር ጌጤ ዘለቀ የቀረበው ገለፃ “The Judicious Management of the Abay
Watershed with a Special Focus on Reducing Siltation on the Grand Renaissance
Dam.” የሚል ርዕስ ነበረው፡፡ ሁለተኛውና በዚያው ቀን በፕ/ር እንዳሻው በቀለ የቀረበው
ደግሞ “Assessing and Enhancing the Application of Biotechnology to Accelerate
Increase in Agricultural Productivity in Ethiopia.” በሚል ርዕስ ነበረ፡፡



አካዳሚው እስከ አሁን ድረስ በታቀደ መልኩ ሳይንስን በተለያዩ የሕዝብ መገናኛ ብዙሀን
የማስተዋወቅ ሥራን አልጀመረም፡፡ ሆኖም ግን k¬?úS 5 XSk 6 ¿2004 ›.M.
“Science and Technology—Survival of a Nation” ወይንም ‹ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ-

የአገር ሕልውና መሠረት› b¸L R:S ÆzUjWÂ btÆb„T mNG|¬T yxF¶µ
x!÷ñ¸ ÷¸>N b¸gßW yxF¶µ xÄ‰> btµÿdW ymjm¶ÃW yúYNS
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የኢትዮጵያ ሳይንስ አካዳሚ ኅዳር 1፤ 2004 የኢፌዴሪ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር
ከተባበሩት መንግሥታት የኢኮኖሚ፤ የሳይንስ እና የባሕል ጽ/ቤት ወይንም UNESCO
ጋር በመተባበር ባዘጋጀው እና ‹‹የዓለም የሳይንስ ቀን ለሰላምና ለልማት›› (World
Science Day for Peace and Development) በሚል መሪ ቃል በተከበረው በዓል ላይ
ተሳትፏል፡፡ በዚህ በዘንድሮው የ2005 ዓመት አካዳሚው የዓለም የሳይንስ ቀንን
ከሳይንስና

ቴክኖሎጂ

ሚኒስቴር

እና

ከአዲስ

አበባ

ዩኒቨርሲቲ

ጋር

በመተባበር

የሚያከብር ሲሆን፤ በዚህ ዝግጅት ላይም በቅርቡ በቻይና ሳይንስ አካዳሚ ለተሸለሙ
አምሥት ኢትዮጵያዊ ምሁራን ዕውቅና ይሰጣል ተብሎ ይታመናል፡፡



አካዳሚው ባሳለፍነው የ2004 ዓመት ውስጥ የወጣት ሳይንስ ፎረሞችን ለማቋቋም
አበረታች እንቅስቃሴዎችን አድርጓል፡፡ በአጠቃላይም በ 7 ያህል ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ
የአካዳሚው ከፍተኛ አፊሰሮች ወይንም የቦርድ አባላት በተገኙበት ከወጣት ምሁራን
ጋር ውይይቶች የተካሄዱ ሲሆን፤ በሁሉም ስብሰባዎች ላይ ጊዜያዊ ኮሚቴዎች
ተቋቁመዋል፡፡ የአዲስ አበባ ዩኒቨርቲሲ የወጣት ሳይንስ ፎረም ይበልጥ አበረታች
እንቅስቃሴዎችን ያደረገ ሲሆን፤ የሳይንስ ፎረሙን መመስረቻ ጉባዔ ለማድረግም
እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡



በዚህ ዓመት ሊካሄዱ የታቀዱ ዐውደ-ጥናቶችን እንድጠቅስ ይፈቀድልኝ፤
 በያዝነው ወር ውስጥ የሥነ-ምግብ እና ግብርና ኤክስፐርቶች የግምገማ ስብሰባ
ይካሄዳል፡፡ በመጪው የኅዳር ወር ደግሞ በግብርና እና ሥነ-ምግብ ቅንጅት ላይ
ያተኮረ ብሔራዊ አውደ-ጥናት ይካሄዳል፡፡ የዚህ የግብርና እና ሥነ-ምግብ
ቅንጅት ፕሮጀክት ዋና ዓላማ በግብርና እና በሥነ-ምግብ መካከል የበለጠ
ቅንጅትን ማበረታታት እና አማራጭ የቅንጅታዊ አሠራሮችን መቃኘት ነው፡፡
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 በዚሁ በያዝነው የጥቅምት ወይንም በመጪው ኅዳር ወር ውስጥ በኢትዮጵያ
የመጀመሪያ ደረጃ የትምህርት ጥራት ላይ ያተኮረ አውደ ጥናትም ሊካሄድ
ታቅዷል፡፡
 በመጪው ኅዳር ወይንም ታህሳስ ወር ላይ ደግሞ የጤናው ዘርፍ የምርምር
አሠራርን የተለመከተ አውደ ጥናትም ይካሄዳል፡፡
 ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ. በ2013 9ኛውን የአፍሪካ ሳይንስ አካዳሚዎች ዓመታዊ
ስብሰባ ወይንም በእንግሊዝኛው ምህፃረ ቃል (AMASA-9) ታዘጋጃለች፡፡ ለዚሁ
ሲባል የተለያዩ ዝግጅቶች የተደረጉ ሲሆን፤ አካዳሚው ብሔራዊ አዘጋጅ ኮሚቴ
አዋቅሮ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ፤ በቀጣይ ደግሞ የዓለም ዓቀፍ
አዘጋጅ ኮሚቴ በተለያዩ አካዳሚዎች በተወከሉ ሰዎች አማካይነት ተቋቁሟል፡፡
ይኼ ኮሚቴም ባለፈው ጥቅምት 8 እና 9 2005 እዚሁ አዲስ አበባ ደሣለኝ
ሆቴል ቁጥር 2 ላይ የመጀመሪያውን ስብሰባ አካሂዷል፡፡ የ9ኛው የአፍሪካ ሳይንስ
አካዳሚዎች ዓመታዊ ስብሰባ ‘Biodiversity and Biotechnology for National
Development’ በሚል ርዕሰ-ጉዳይ ዙሪያ ይካሄዳል፡፡



ቀጣይነትን ማረጋገጥን በተለመከተ አካዳሚው ከኢትዮጵያ መንግሥት እና ከተለያዩ
ሌሎች አካላት ጋር በአጋርነት በመስራት ለማረጋገጥ አቅዷል፡፡ አካዳሚው ከዚህም
በተጨማሪ ችሮታዎች የሚደረጉባቸው አጋጣሚዎች እንዲፈጠሩና በአባላቱ ውስጥም
የበጎ-ፈቃደኝነት መንፈስ እንዲሰርጽ ጥረት ያደርጋል፡፡



አካዳሚው እስከ አሁን ድረስ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው ከተለያዩ ለጋሽ ድርጅቶችና
አጋሮች

በሚያገኘው

የገንዘብ

ድጋፍ

ነው፡፡

ከእነዚህ

ለጋሾችና

አጋር

ድርጅቶች

መካከልም የአፍሪካ የሳይንስ አካዳሚዎች የልማት ኢኒሼቲቭ ወይንም በእንግሊዝኛው
ምህፃረ ቃል ASADI፤ የእንግሊዙ ሮያል ሶሳይቲ እና የአሜሪካ ሳይንስ አካዳሚ ወይንም
USNAS ትልቅ እገዛ በማድረግ ላይ ይገኛሉ፡፡



በአሁኑ ጊዜ አካዳሚው በፓርላማ በሚወጣ አዋጅ አማካይነት በመንግሥት ይፋዊ
ዕውቅና ያገኝ ዘንድ ጥረት እየተደረገ ነው፡፡ በዚህ አዋጅ መሰረት አካዳሚው ዋና ዋና
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ለሚባሉ ወጪዎቹ መሸፈኛ የሚሆን የመንግሥት የባጀት ድጋፍ ያገኛል ተብሎ
ይገመታል፡፡ በአካዳሚው እና በሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በጋራ የተዘጋጀው ረቂቅ
አዋጅ በአሁኑ ሰዓት ለሚኒስትሮች ም/ቤት ቀርቧል፡፡



ኦዲትና ፋይናንስን በተመለከተ አካዳሚው ተስፋዬ መንገሻ እና ጓዶቹ ሰርቲፋይድ
አካውንታንትስ

ለተሰኘ የውጭ ኦዲተር የቀጠረ ሲሆን በዚህ ድርጅት አማካይነት የ

2002፤ 2003 እና 2004 የተጣራ (unqualified) ሪፖርት ቀርቧል፡፡



የአካዳሚውን የክትትል ሥራ በየጊዜው እየተገናኘ የሚያከናውነው የሥራ አስፈፃሚ
ቦርዱ ሲሆን፤ የሥራ ክንውን

ግምገማው የሚደረገው ግን በቦርዱ ነው፡፡ የአካዳሚው

የ 5 ዓመት ስትራቴጂክ ዕቅድ (2011-2015) ግምገማ ለዚሁ ሲባል በተዘጋጀ እና
ከከተማ ወጣ ብሎ በተዘጋጀ ስብሰባ ላይ በቦርዱና በአምሥቱ የሥራ ቡድኖች ተወካዮች
አማካይነት ተካሂዷል፡፡


በአጠቃላይ የአካዳሚው የ2004 ዓ.ም. የሥራ ክንውን አበረታች የሚባል ሲሆን፤ ለዚህ
ደግሞ ከመንግሥት በተለይም ደግሞ ከጠ/ሚኒስትር ቢሮ እና ከኢፌዴሪ የሳይንስና
ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር፤ መንግሥታዊ ካልሆኑ ባለድርሻ አካላት መካከል ደግሞ በተለይ
ከአሜሪካ

እና

ከእንግሊዝ

የሳይንስ

አካዳሚዎች፤

እንዲሁም

ከአፍሪካ

የሳይንስ

አካዳሚዎች ኢኒሼቲቭ መረብ ወይንም ASADI በዋናነት ይጠቀሳሉ፡፡ አካዳሚው
በአሁኑ ጊዜ መጠነኛ የሚባል የባለሞያ እና የሠራተኛ ጥንቅር ያለው ሲሆን በጥሩ
የሥራ መንፈስና ከባቢ ሁኔታ ውስጥም ሥራውን እያከናወነ ይገኛል፡፡
በአሁኑ ወቅት ለወደፊት የአካዳሚው መዳበርና ዓላማውን ለመተግበር ወሳኝ የሆኑ ብዙ
ጉዳዮች አሉ፡፡ ከእነዚህም ውስጥ ጎልተው የሚታዩ፤
 የማኅበሩ በሕግ ዕውቅና ማግኘት፤
 ለማኅበሩ ዋና መሥሪያ ቤትና ለተለያዩ ሥራ ሂደቶች የሚያገለግሉ ሕንፃዎችን
ለማሰራት የሚያስፈልገውን መዋዕለ ንዋይ ማግኘት፤ የተለያዩ የገቢ ምንጮችን
መተለምና በሥራ ላይ ማዋል፤
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 የአባላቱን ተሳትፎ ማዳበርና፤
 ተተኪ ወጣት ምሁራን የዕውቀት አድማሳቸው እንዲሰፋ ጥረት ማድረግ
ናቸው፡፡ ለዚህ ሁሉ የአባላቱን ተሳትፎ የበለጠ ማጉላትና ማቀናጀትን ያሻል፡፡



አካዳሚው እስከ አሁን ለደረሰባቸው ስኬቶችና ከአበረታች ክንውኖቹ የሚከተሉትን
አካላት ማመስገን ይፈልጋል፡፡ እነዚህም የጠ/ሚኒስትር ቢሮ፤ የኢፌዴሪ የሳይንስና
ቴክኖሎጂ

ኮሚሽን፤

የአዲስ

አበባ

ዩኒቨርሲቲ፤

Melinda

and

Gates

Foundation፤ASADI፤USNAS፤ INASP፤ UNESCO እና UNECA ናቸው፡፡
ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ፡፡
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