
የኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲዎች የ2013 ዓ.ም መግቢያ 

ፇተና የምዝገባ ጥሪ 

በአገራችን እየተመዘገበ ያሇውን የኢኮኖሚ እድገት ሇማስቀጠሌና ብሌፅግናን ሇማረጋገጥ 

የአገሪቱን በሳይንስና ቴክኖልጂ የሰሇጠነ የሰው ሀይሌ ፍሊጎት ሇማሟሊት በመንግስት ሌዩ 

ትኩረት ተሰጥቶት ከፍተኛ የሇውጥ እንቅስቃሴ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ ይህንንም እውን 

ሇማድረግ ሌዩ ተሌዕኮ ተሰጥቷቸው  የተዯራጁትን የአዲማ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ 

እና የአዱስ አበባ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጥራት ማዕከሊት በማድረግ 

በዘርፈ ብቃት ያሊቸውን ሙያተኞችን እያፇሩ ይገኛለ፡፡ 

በመሆኑም በ2013 ዓ.ም. በአዱስ አበባ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ እና በአዲማ ሳይንስና 

ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ ገብተው በአፕሊይድ ሳይንስና በኢንጂነሪንግ የትምህርት ዘርፎች 

ትምህርታቸውን መከታተሌ ሇሚፇሌጉ በ2012/13 ዓ.ም የ12ኛ ክፍሌ ሀገር አቀፍ 

የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፇተና የወሰደና ከታች የተጠቀሱትን ዝርዝር መስፇርቶች የሚያሟለ 

ተማሪዎችን ተጨማሪ የመግቢያ ፇተና በቀጥታ (online) በመስጠት መቀበሌ ይፇሌጋለ፡፡ 

የመመዝገቢያ መስፇርቶች፡- 

ትምህርት 
መስኮች 

ውጤት 

ሇታዲጊ ክሌልች 
(አፊር፤ሱማላ፤ቤ.ጉሙዝ፤ ጋምቤሊ) 

ሇላልች ክሌልች 

ወንድ ሴት ወንድ ሴት 

ኢንጂነሪንግ 415 እና በሊይ 410 እና በሊይ 420 እና በሊይ 415 እና በሊይ 

አፕሊይድ 
ሳይንስ 

400 እና  በሊይ 395 እና በሊይ 405 በሊይ 400 እና  በሊይ 

 

 

 

 

 

 



የትምህርት መስኮች፡- 

አዱስ አበባ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ አዲማ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ 

ኢንጂነሪንግ አፕሊይድ ሳይንስ ኢንጂነሪንግ አፕሊይድ ሳይንስ 

አርክቴክቸር ባዮቴክኖልጂ አርክቴክቸር  አፕሊይድ ባዮልጂ 

ሲቪሌ ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪያሌ 
ኬሚስትሪ 

ሲቪሌ ኢንጂነሪንግ አፕሊይድ ኬሚስትሪ 

ኬሚካሌ ኢንጂነሪንግ ፈድ ሳይንስና 

አፕሊይድ ኒዩትሪሽን 

ወተር ሪሶርስ ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪያሌ 
ኬሚስትሪ 

ሜካኒካሌ ኢንጂነሪንግ ጂኦልጂ ኬሚካሌ ኢንጂነሪንግ ፊርማሲ 

ኤላክትሪካሌ እና ኮምፒዩተር 
ኢንጂነሪንግ 

 ሜካኒካሌ ኢንጂነሪንግ አፕሊይድ ፉዚክስ 

ኤላክትሮሜካኒካሌ ኢንጂነሪንግ 
 

ማቴሪያሌ ሳይንስና 
ኢንጂነሪንግ 

አፕሊይድ ጂኦልጂ 

ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ 
  

ኤላክትሮኒክስ ፓወር እና 
ኮንትሮሌ ኢንጂነሪንግ 

አፕሊይድ ማቲማቲክስ 

ኢንቫይሮሜንታሌ ኢንጂነሪንግ 
  

ኤላክትሮኒክስ እና 
ኮሚኒኬሽን ኢንጂነሪንግ 

 

ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ 
  

ኮምፒዩተር ሳይንስና 
ኢንጂነሪንግ 

 

 
 

ሶፍትዌርኢንጅነሪግ  
 

የምዝገባ ጊዜ፡- 

 ከመጋቢት 26/2013 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ 02/2013 ዓ.ም 

ምዝገባው የሚጠናቀቀው፡- 

 ሚያዝያ 02/2013 ዓ.ም  ከላሉቱ 6፡00 ሰዓት ይሆናሌ፡፡ 

 

የምዝገባ ቦታ፡ 



 የምዝገባ መስፇርቱን የሚያሟለ አመሌካቾች በማንኛውም ስፍራ በኢንተርኔት (online) 
በ www.aastu.edu.et እና  www.astu.edu.et ድህረ ገፆች በመጠቀም መመዝገብ 
ይችሊለ፡፡ 

 

ፇተናው የሚሰጥበት ቀን፡- 

 

 ሚያዚያ 8 ቀን 2013 ዓ.ም ( ከጠዋቱ 1፡30 እስከ 6፡00; ከሰዓት ከ8፡00 እስከ 11፡00 
ድረስ ይሆናሌ) 

 

ፇተናው የሚሰጥበት ቦታ፡- 

 

 በምዝገባ ወቅት በመረጡት የፇተና ጣቢያ በአካሌ በመቅረብ ይሆናሌ፡፡ 

 

ማሳሰቢያ፡- 

 የፇተና ጣቢያዎቹ ያሊቸው የመፇተኛ ቦታ ውስን በመሆኑ ይህንኑ አውቃችሁ ቅድሚያ 
እንድትመዘገቡ እናሳስባሇን፡፡ 

 በቂ አመሊካቾች የላለባቻው የፇተና ጣቢያዎች በቅርበት ወዯሚገኙ የፇተና ጣቢያዎች 
ሉታጠፈ እንዯሚችለ እናሳውቃሇን፡፡ 

 ሇምዝገባና ሇፇተና ምንም አይነት ክፍያ አይጠየቅም፣ 

 ከሚመዘገቡት አመሌካቾች ውስጥ ሇፇተና የሚቀርቡት ስም ዝርዝራቸው እና የፇተና 
ጣቢያዎች በሚከተለት ድረ-ገፆች፡-  www.aastu.edu.et እና www.astu.edu.et 
እንዯአመቺነቱም በስሌክ አጭር የጽሑፍ መሌዕክት የሚገሇፅ ይሆናሌ፡፡ 

 አመሌካቾች ከወዱሁ ፇተናው በሚሰጥባቸው የትምህርት ዓይነቶች፣ ማሇትም የመሰናዶ 
(11ኛ እና 12ኛ ክፍሌ) ባዮልጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፉዚክስ፣ ሂሳብና እንግሉዝኛ እንዱዘጋጁ 
ይመከራሌ፡፡ 

 ፇተና የሚሰጠው በቀጥታ (online) ስሇሆነ አመሌካቾች በፇተና ጊዜ ሉያጋጥም የሚችሌ 
ግራ መጋባትን ሇማስቀረት በምዝገባ ጊዜ ከመመዝገቢያ ፎርማቱ ጋር ተያይዞ የቀረበውን 
የሙከራ ፇተና እንዱሇማመደ ይመከራሌ፡፡ 

 አመሌካቾች ሇፇተና ሲቀርቡ የ2012/13 ዓ/ም የ12ኛ ክፍሌ ሀገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ 
መግቢያ ፇተና ውጤት፣ የሀገር አቀፍ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፇተና አድሚሽን ካርድ 
(ወይም መታወቂያ) እና የምዝገባ ማረጋገጫ ኮፒ መያዝ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

 የመግቢያ ፇተናውን የሚያሌፈ አመሌካቾች በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በኩሌ 
በሚዯረገው የዩኒቨርሲቲ ምዯባ ውስጥ አይካተቱም፡፡ 

 በውጤታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምዯባ ከሊይ በተጠቀሱት ድህረ-ገፆች 
ይገሇፃሌ፡፡ 

 በመስፇርቱ መሰረት ያሌተመረጡ አመሌካቾች ከዚህ በፉት እንዯሚዯረገው በሳይንስና 
ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር በኩሌ በላልች ዩኒቨርሲቲዎች የሚመዯቡ ይሆናሌ፡፡ 

http://www.aastu.edu.et/
http://www.astu.edu.et/
http://www.aastu.edu.et/


 በፇተናው ዕሇት ማንኛውንም የሞባይሌ ስሌኮችን ይዞ ወዯ ፇተና ጣቢያ መግባት 
የተከሇከሇ ነው፡፡ 

 በፇተና ወቅት ያሌተገባ ተግባር መፇፀም በጥብቅ የተከሇከሇ ነው፡፡ 

ሇተጨማሪ ማብራሪያ ከሊይ የተጠቀሱትን ድረ-ገፆች መጎብኘት ይቻሊሌ፡፡ 

የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር 


