
ቀን 03/10/2013 ዓም 

ማስታወቂያ (በድጋሚ የወጣ) 
ሇተከታታይ ትምህርት ፈላጊዎች 
የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ መስፈርቱን ሇሚያሟለ አመልካቾች ሇ2013 ዓም የት/ት ዘመን በተከታታይ 

ት/ት መርሃ ግብር ትምህርት ሇመስጠት በቀን 26/08/2013 ማስታወቂያ ማውጣቱ ይታወቃል። ይሁንና እስካሁን ብዙ 

አመልካቾች ማስታወቂያውን እንዳልሰሙ እየገሇጹ በመሆኑ እድል መስጠቱን አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል። በመሆኑም 

ካሁን በፊት  ያላመሇከታችሁ ይሄንን እድል እንድትጠቀሙ እናሳውቃሇን። 

 

ትምህርት የሚሰጥባቸው የመጀመሪያ ድግሪ መርሃ ግብሮች፤ 

________________________________________________________________________ 

 

I. College of Architecture and Civil 

Engineering 

1. Architecture 

2. Civil Engineering 

3. Mining Engineering 

II. College of Applied Sciences 

1. Industrial Chemistry 

2. Geology 

3. Food Science and Nutrition 

III. College of Biological and Chemical 

Engineering 

1. Biotechnology 

2. Chemical Engineering 

3. Environmental Engineering 

IV. College of Electrical and Mechanical 

Engineering 

1. Electrical and Computer Engineering  

2. Electromechanical Engineering  

3. Mechanical Engineering 

4. Software Engineering 

_________________________________________ 

የመግቢያ መስፈርቶች 

የኢፌዲሪ የሳይንስና ከፍተኛ ት/ት ሚኒስቴር ባስቀመጠው መስፈርት መሰረት 

1. የመሰናዶ ት/ት አጠናቀው የአመቱ የተከታታይ ት/ት የመግቢያ ነጥብ ያላቸው ወይም 

2. ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተመርቀው 

a) COC level 4 ያሇፉ፣ 



b) በሰሇጠኑበት ሙያ ቢያንስ አንድ አመት ያገሇገለ፣ እና 

c) ዩኒቨርሲቲው የሚሰጠውን የመግቢያ ፈተና ያሇፉ፣ 

3. እውቅና ካሇው የት/ት ተቐም በተዛማጅ መስክ የመጀመሪያ ድግሪ ያላቸው  

ትምህርቱ የሚሰጥበት ቦታ 
ትምህርቱ የሚሰጠው በአዲስ  አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ግቢ 

ትምህርቱ የሚሰጥበት ሁኔታ 
ትምህርቱ የሚሰጠው ቅዳሜና እሁድ ሙለ ቀን ሆኖ በ ONLINE የታገዘ ይሆናል።  

የማመልከቻ ቦታ 
በአዲስ  አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ግቢ 

ሇማመልከት የሚያስፈልጉ  
 የትምህርት ማስረጃና የስራ ልምድ (ሇቴክኒክ ተመራቂዎች) ዋናውና አንድ ፎቶኮፒ፣  

 በ2012 የመሰናዶ ትምህርታቸውን ካጠናቀቁ አመልካቾች በስተቀር ከወጪ መጋራት ነጻ መሆናቸውን የሚገልጽ 

መረጃ፣  

 አራት 3x4 ጉርድ ፎቶግራፎች፣  

 የማመልከቻ ከፍያ አንድ መቶ (100.00) ብር በዩኒቨርሲቲው ባንክ አካውንት 1000007971544 ገቢ የተደረገበት 

ደረሰኝ። 

የመመዝገቢያና የፈተና ቀናት 
 የመመዝገቢያ ቀናት፡ ከሰኔ 7 – 12፣ 2013 በአዲስ  አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ  ግቢ 

 የመግቢያ ፈተና ፡ ሰኔ 19፣ 2013 በአዲስ  አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ዋናው ግቢ ህንጻ ቁጥር 57፣ 

ከጠዋቱ 3፡00 ሰዓት ላይ  

 

ሇበሇጠ መረጃ www.aastu.edu.et ይጎብኙ።  

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

