
 
 

አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ 
ADAMA SCIENCE& TECHNOLOGY UNIVERSITY 

 
ቀን:8/06/2015 ዓ.ም 

ማስታወቂያ 
ለትምህርት ፈላጊዎች በሙሉ 

የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ በተከታታይ ትምህርት ለ2015 ዓ.ም በመጀመሪያ ዲግሪ  
ቀጥሎ ባሉት የትምህርት መስኮች አዲስ ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ይፈልጋል፡፡ 
በመጀመሪያ ዲግሪ በኤክስቴንሽን ትምህርት መርሃ ግብር (Evening & Weekend) 
A) School of Civil Engineering and Architecture 

 Civil Engineering 

 Architecture 

 Water Resources Engineering 

B) School of Electrical Engineering And Computing  

 Computer Science  & Engineering 

 Software Engineering  

 Electronics & Communication Engineering 

 Electrical Power & Control Engineering 

C) School of  Mechanical , Chemical and Materials Engineering 

 Mechanical  Engineering 

 Chemical Engineering 

 Materials Science and Engineering 

D) School of Applied  Natural Science 

 Applied Chemistry  

 Industrial Chemistry  

 Applied Biology 

 Applied Mathematics 

 Applied Physics 

የመመዝገቢያ መስፈርቶች 

 በመጀመሪያ ዲግሪ በኤክስቴንሽን መረሃ ግብር ለመማር የሚከተሉትን የቅበላ መስፈርቶችን ሟሟላት 

ይኖርባቸዋል፡፡ 

1. የመሰናዶን ትምህርት ያጠናቀቀ/ች እና በመንግስት ዩኒቨርሲቲዎች በመደበኛ ባልሆነ ፕሮግራም በግል  

   ለመማር የየዘመኑ የመግቢያ ነጥብ ያለው/ያላት፡፡ 

2. ከቴክኒክና ሙየ ትምህርትና ስልጠና ተቋም የተመረቁ ባለሙያዎች ከሠለጠኑበት የሙያ መስክ ጋር     

   ተዛመጅ በሆነ የስልጠና መስክ በአዲሱ የትምህርት ፖሊሲ በደረጀ 4 በቀድሞ 10+3 ወይም 12+2)     

    ያጠናቀቁ መሆን አለባቸው፡፡ 

 የደረጀ 4 የብቃት ማረጋጋጫ (በLEVEL 4 COC) ተፈትነው የላፉ መሆን አለበቸው፡፡ 

 በሙያው ቢያንስ ሁለት ዓመት የሥራ ልምድ ሊኖረቸው ይገባል፡፡ 

3. የመጀመሪያ ዲግሪ ኖሮት/ሯት በሌላ የትምህርት አይነት መማር የሚፈልግ/የምትፈልግ፣ 

4. የሁለተኛ ደረጀ ትምህርታቸውን በውጭ ሀገር የተማሩ ከሆነ ከHERQA የአቻ ግምት      

  ማሰራት ይኖርባቸዋል፡፡ 

 



 
 

አመልካቾች ከላይ የተጠቀሱትን መስፈርቶች በመሟላት በአካል ወይም በኦንላይን (online) መመዝገብ 

ይኖርባቸዋል፡፡ 

I. በአካል በመምጣት ለምትመዛገቡ አመልካቾች በምትመጡበት ጊዜ 

 የትምህርት ማስረጃ ኮፒውንና ኦሮጅናል (የመሰናዶን ትምህርት ማስረጃ ወይም የዲኘሎማ 

ትምህርት ማስረጃ ወይም የደረጃ 4 እና የሙያ ብቃት ምዘና (COC) ማስረጃ እና ወዘተ) 

መያዝ፡- 

 በቅርብ ጊዜ የተነሱትን 3x4 አንድ ፎቶ ግራፍ  እና አንድ ክላሰር በመያዝ 

 በተከታታይ ትምህርት ተቋም (ብሎክ 517) የማይመለስ የማመልከቻ ብር 100.ዐዐ (መቶ ብር) 

በመክፈል ከሰኞ እስከ አርብ ቅዳሜና እሁድን ጨምሮ በሥራ ሰዓት መመዝገብ ይኖርባችኋል፡፡ 

II. በኦንላይን (online) ባላችሁበት  ቦታ ሆናችሁ ማመልከት ለምትፈልጉ፡- 

 የማመልከቻ ፎርሙን ከዩኒቨርስቲው ድህረ ገጽ http://www.astu.edu.et  በማውረድ 

መሙላት እና መፈረም ይኖርባችኋል፡፡ 

 የመመዝገቢያ ብር 100 በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር 1000013958924 ክፍያ 

መፈጸም እንዲሁም የተከፈለበትን የባንክ ደረሰኝ መያዝ ያስፈልጋል::  

 ክፍያዎትን ከጠናቀቁ በኋላ የፈረሙትን የማመልከቻ ፎርም ከ1 ፎቶ ግራፍ 3X4 ጋር፣ 

የባንክ ደረሰኝ፣ ኦሮጅናል የትምህርት ማስረጃዎትን (የመሰናዶን ትምህርት ማስረጃ ወይም 

የዲኘሎማ ትምህርት ማስረጃ ወይም የደረጃ 4 እና የሙያ ብቃት ምዘና (COC) ማስረጃ እና 

ወዘተ) ስካን በማድረግ ወደ ፒዲኤፍ (PDF) ፎርማት በመቀየር በe-student.astu.edu.et ላይ 

Apply here በሚለው ሊንክ up load በማድረግ ምዝገባውን ማጠናናቀቅ ይኖርባቸዋል፡፡ 

ማሳሰቢያ 

 የመመዝገቢያ ቀን ከየካቲት 15/2015 እስከ መጋቢት 6/2015 ዓ.ም. 

 በሁሉም ትምህርት ዘርፎች ለሚያመለክቱ አመልካቾች ዩኒቨርሲቲው ኘሮግራሞቹን 

የሚከፈተው የአመልካቾች ቁጥር በቂ ሲሆን ብቻ መሆኑን እንገልፃለን፡፡ 

 ተቀባይነትን ያገኙ አመልካቾች ስም ዝርዝር በውስጥ ማስታወቂያ የሚገለፅ ሲሆን መደበኛ 

ምዝገባ (formal registration) ለማታ ኘሮግራም በሚወጣው መርሃ ግብር መሠረት 

ይፈፀማል፡፡ 

 ተጨማሪ መረጃ በዩኒቨርሲቲው ድህረ ገጽ http://www.astu.edu.et  ማግኘት የምትችሉ 

መሆኑን እንገልጻለን፡፡ 

የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተከታታይ ትምህርት ተቋም 

ለበለጠ መረጃ ስልክ 

- 022-211-35-91  

- ዐ22-211-31-70 

- 022-211-47-02 

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

