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1. አቢሲኒያ  ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሐሴ 2010 ዓ.ም   

ሞጆ ካምፓስ (ሞጆ 
ከተማ) 2 አካውንቲንግ እና 

ፋይናንስ 
በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2005 እስከ ነሐሴ 

2013 ዓ.ም  

3 ኮምፒውተር ሳይንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2005 ዓ.ም እስከ 
ጥር 2008 ዓ.ም 

2. አዳማ ጀነራል ሆስፒታልና ሜዲካል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና 
እድሳት ፈቃዱ 

የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ማስተር ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

አዳማ ካምፓስ 

2 
ማስተርኦፍሳይንስ ኢን 
ማተርንቲ ኤንድ ሪፕሮዳክቲቭ 
ሔልዝ ነርሲንግ 

ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

3 ሬድዮግራፊ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጳጉሜ 2005 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ .ም 

4 ሚደዋይፈሪ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጳጉሜ 2005 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ .ም 

5 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

6  ዶክተር ኦፍ ሜዲሲን  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

7 ፐብሊክ ሄልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2008 እስከ 
ጥቅምት 2011 

 

3. አዲስ አበባ ሜዲካል  እና ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ጤና መኮንን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2011 እስከ  
ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ፒያሳ  
2  ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከጥቅምት 2011 እስከ  
ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

3  አካውንቲንግና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 
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5 ቢዝነስ አደሚንስትሬሽን  ማስተርስ መደበኛ 
ከመስረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

6 ፐብሊክ ሄልዝ (ጄነራል)  ማስተርስ መደበኛ 
ከመስረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

7  ፐብሊክ ሄልዝ (ኒውትሬሽን)  ማስተርስ መደበኛ 
ከመስረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

 

አዲስ አበባ ሜዲካል  እና ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ .ም 

አዲስ አበባ 

2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ .ም 

3 ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ .ም 

4  ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ .ም 

5 ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ .ም 

6 ሚድዋይፈሪ በመጀመሪያ ዲግሪ 
መደበኛ ከመጋቢት 2011 እስከ ነሐሴ 

2014 ዓ.ም 

1 ኤም ኤሰ አካውንቲንግና 
ፋይናስ 

ማስተር 
መደበኛ ከመጋቢት 2011 እስከ ነሐሴ 

2014 ዓ .ም 

2 አዳልት ሄልዝ ነርሲንግ ማስተር 
መደበኛ ከመጋቢት 2011 እስከ ነሐሴ 

2014 ዓ.ም 

1 የጤና መኮንን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ .ም 

ባቱ /ዝዋይ 
2 ሚድዋይ ፈሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ .ም 

3 አካውንቲንግና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ .ም 

4 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ .ም 

1   አካውንቲንግና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2010 እስከ  ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 
መተሀራ 

2 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2010 እስከ  ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2010 እስከ ጥር 

2013 ዓ.ም 

ድሬደዋ 

2   ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2010 እስከ ጥር 

2013 ዓ.ም 

3  ፐብሊክ ሄልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 ዓ.ም እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4    ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 ዓ.ም እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

5    ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተርስ መደበኛ 
ከጥቅምት 2011 ዓ.ም እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4. አዲስ ኮንቲኔንታል የጤና አጠባበቅ ኢንስቲትዩት 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ጤና አጠባበቅ ማስተርስ መደበኛ 
ከ2000 አጋማሽ እስከ ነሃሴ 

2014 አዲስ አበባ ሃያት 
ካምፓስ 

2   የጤና መኮንን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 አጋማሽ እስከ  
ጥቅምት 2011 ዓ.ም 

 

5. አዲስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 
 አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ 
ኤንድ ቪሄክልስ ማኔጅመንት  

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ200 መጀመሪያ እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

አዲስ አበባ 
ምስራቅ 
አጠቃላይ  

2 ሲቪል ኢንጅነሪንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2005 እስከ  ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

3 
ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ እና 
ማኔግመንት   

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ እስከ  የካቲት 
2012 ዓ.ም 

4 
  አርክቴክቸር  እና አርባን 
ላኒንግ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ እስከ  የካቲት 
2012 ዓ.ም 

5 
  ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒክስ 
ቴክኖሎጂ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 መጀመሪያ እስከ 2004 
መጀመሪያ በማታው መረሃ ግብር 
የተቀበላቸውን ተማሪዎች ለማስጨረስ 

6 
  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2006 እስከ  
መስከረም 2009 ዓ.ም 

1 
ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ እና 
ማኔግመንት   

ማስተር መደበኛ 
ከጥር 2011 እስከ ነሐሴ 2013 
ዓ.ም 

አዲስ አበባ 

6. አዲስ አምባ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ በርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሃሴ 2013 ዓ.ም 

ጎንደር 2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ በርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሃሴ 2013 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ በርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሃሴ 2013 ዓ.ም 
 

7. አፍሪካ የጤና ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1999 አጋማሽ እስከ  
የካቲት  2011 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ለገሃር 
2  ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከ1999 አጋማሽ እስከ  
የካቲት  2011 ዓ.ም 

3  ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1999 አጋማሽ እስከ  
የካቲት  2011 ዓ.ም 

4 ፐብሊክ ሄልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2001 አጋማሽ እስከ  
ነሀሴ  2015 ዓ.ም  



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

5  ዶክተር ኦፍ ዴንታል 
ሜዲስን  

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2003 እስከ  
ህዳር  2011 ዓ.ም 

6  ዶክተር ኦፍ ሜዲስን     በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2008 እሰከ ነሃሴ 

2011 ዓ.ም 

7  ሜዲካል ራዲዮሎጂ 
ቴክኖሎጂ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2005 እሰከ 
ጥቅምት 2013 ዓ.ም 

8   ማስተር ኦፍ ፐብሊክ 
ሔልዝ 

ማስተርስ መደበኛ 
ከግንቦት 2006 እስከ ነሐሴ 

2014 ዓ.ም 

 
 
 
 

8. አፍሪካ ቤዛ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1   ቢዝነስ ማኔጅመንት  
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ1996 መጨረሻ እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሀዋሳ ኮምፖስ 

    አካውንቲንግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ1998 መጀመሪያ እስከ  
ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

2   አካውንቲንግና ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከነሀሴ 2010 እስከ  ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ1996 አጋማሽ እስከ 2003 
አጋማሽ  

4 ሕግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ2000 መጀመሪያ እስከ 
2004 መጀመሪያ ዓ.ም 

1  ማኔጅመንት  
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ1996 መጀመሪያ እስከ  
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ሜክሲኮ 
ካምፓስ 

2    አካውንቲንግ  
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ1997 አጋማሽ እስከ 2003 
አጋማሽ  

3    ኢኮኖሚክስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
2000 መጀመሪያ 

4    አካውንቲንግ እና ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2009 እስከ 2014 
አጋማሽ ዓ.ም 

5 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ1997 አጋማሽ እስከ 2003 
አጋማሽ ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከታህሳስ 2010 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

ሻሸመኔ ካምፓስ 
2  ቢዝነስ ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

1  ሕግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት ከ2000 መጀመሪያ  

ነቀምት ካምፓስ 2  አካውንቲንግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት ከ2000 መጀመሪያ  

3  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት ከ2000 መጀመሪያ  

 

9. አንድነት ኢንተርናሽናል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 ሕግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 መጀመሪያ እስከ 

2004  መጀመሪያ 

አዲስ አበባ ጉርድ 
ሾላ ካምፓስ 

2 አካውንቲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 መጀመሪያ እስከ 

2004  መጀመሪያ 

3  ቢዝነስ ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 መጀመሪያ እስከ 

ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

4 ኢኮኖሚክስ   በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 መጀመሪያ እስከ 

2004  መጀመሪያ 

5 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ   በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 

ነሀሴ 2014 

6 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 

ነሀሴ 2014 

 

 

10. አፍራን ቀሎ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ 
መደበኛ 

ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ሐረር ካምፖስ 
2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ   በመጀመሪያ ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

 

11. አድማስ ዩኒቨርሲቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሒሳብ መምህርነት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
2000 መጀመሪያ 

አዲስ አበባ 
ኦሎምፒያ ካምፓስ 

2 እንግሊዘኛ መምህርነት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
2000 መጀመሪያ 

3   ኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን 
ቴክኖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጨረሻ እስከ 
ሐምሌ 2010 ዓ.ም 

4 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጨረሻ እስከ 
ሐምሌ 2010 ዓ.ም 

5 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጨረሻ እስከ 
ነሀሴ 2015 

6 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጨረሻ እስከ 
ነሀሴ 2015 

7 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጨረሻ እስከ 
ሐምሌ 2010 ዓ.ም 

8   ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ  እስከ ነሀሴ 2015 

9   ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2002 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

10 ኦፊስ ማኔጅመንት ኤንድ 
ቴክኖሎጂ ሲስተምስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2000 አጋማሽ እስከ ጥር 
2008 

1 
አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ 

2008 መጨረሻ 
ደብረዘይት ካምፓስ 

2 
 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ 

2008 መጨረሻ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 
 ኢንፎርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን 
ቴክኖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
እስከ ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

4 
 ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2002 እስከ 

ነሐሴ 2007 ዓ.ም 

5 
 ሕግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2002 እስከ 

መስከረም 2005 ዓ.ም 

6 
  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 እስከ 

መስከረም 2015 ዓ.ም 

7 
ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

8 
  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

9 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2004 እስከ 
ነሀሴ 2006 

ደሴ ካምፓስ 2 ኮምፒውተር ሳይንስ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

 

አድማስ ዩኒቨርሲቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከነሀሴ 2009 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

አዲስ አበባ መገናኛ  
ካምፓስ 

2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም  

3 ኮምፒውተር ሳይንስ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም  

4 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2006 እስከ ነሀሴ 
2009 ዓ.ም  

5 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2006 እስከ ነሀሴ 
2009 ዓ.ም  

6 ቱሪዝም ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደ 
ከህዳር 2007 እስከ 
ጥቅምት 2010 

መገናኛ 

7  ሆቴል ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2010 እስከ 
ጥቅምት 2015 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

2  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

3 ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4  ኮምፒውተር ሳይንስ ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1   ኮምፒውተር ሳይንስ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008  እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ቃሊቲ 
ካምፓስ 2 ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2008  እስከ 
ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2011  እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

4  አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008  እስከ 
ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

5 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2011  እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 

6  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008  እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

1 ኤዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

በአዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል ባህርዳር፣ 

ደሴ፣ መቀሌ፣ ጅማ፣ 
ነቀምት፣ ሐረር፣ 
አክሱም፣ አድዋ፣ 
ሀዋሳ፣ደብረዘይት 

ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ ማእከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግና ፋይናንስ፣ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

5 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

6  ሩራል ዴቨሎፕመንት 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

7 አግሪካልቸራልኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

8 ሶሻል ወርክ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2010 ዓ.ም  

አድማስ ዩኒቨርሲቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ኮምፒውተር ሳይንስ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

መቀሌ ካምፓስ 
2  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ  ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

መካኒሳ 

2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

4  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ፣ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሱማሌ ላንድ 
(ሀርጌሳ) 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት፣  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት፣  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

4 ኢኮኖሚክስ፣  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

5  ሶሻልወርክ፣  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

6 ዴቨሎፕመንት ስተዲስ፣  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

7  ሂውማን ሪሶርስ 
ማኔጅመንትና ሊደርሺፕ፣  

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

8 አርክቴክቸር፣  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

9  ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን 
ቴክኖሎጂ፣  

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

10  ነርሲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

11 ፐብሊክ ሄልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

አሶሳ፣ ሎጊያ እና 
ጅግጅጋ ቅርንጫፍ 

ማዕከላት  

2   ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

4  ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

 
12. አትላስ ቢዘነስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

13. አትላስ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ዶክተር ሳይንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 አጋማሽ 
የመዘገባቸውን ተማራዎች 
ለማስጨረስ 

አዲስ አበባ ካምፓስ 
2 ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1996 አጋማሽ እስከ 2003 

አጋማሽ 

3 ዶክተር ኦፍ ዴንታል 
ሜዲሰን 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1999 መጀመሪያ እስከ 
ነሃሴ 2014 ድረስ 

4 ፐብሊክ ሄልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2006 እስከ ሰኔ 2009 
ድረስ 

 

14. አየር ጤና የጤና ሳይንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ  
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ሀዋሳ ካምፓስ  

2  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ  ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ሆሳዕና ካምፓስ  



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 ፐብሊክ ሔልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2004 እስከ  
ሚያዝያ 2012 ዓ.ም 

አየር ጤና ካምፓስ 

2 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2004 እስከ  
ሚያዝያ 2012 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2007 እስከ  
ሚያዝያ 2010 ዓ.ም 

4 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2007 እስከ  
ሚያዝያ 2010 ዓ.ም 

5 ሚድዋይፈሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2007 እስከ  
ሚያዝያ 2010 ዓ.ም 

6 ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2007 እስከ  
ሚያዝያ 2010 ዓ.ም 

 

15.  አርባ ምንጭ መካነ ኢየሱስ ቴክኒካል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

አርባ ምንጭ 
2 ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 

16. አልካን የጤና ሳይንስ፣ ቢዝነስ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከ2002 መጀመሪያ እስከ  

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ባህርዳር ካምፓስ 

2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 

3 ሚድዋይፍሪ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከሐምሌ 2004 እስከ 2009 በፊት 
የተመዘገቡ እስኪጨርሱ 

4  ፐብሊክ ሔልዝ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ2001 አጋማሽ እስከ  ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

5 ነርሲንግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ2001 አጋማሽ እስከ  ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

6  ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከሐምሌ 2004 እስከ  ሰኔ  
2012 ዓ.ም 

7 ሰርቬይንግ ኢንጅነሪንግ በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ ከሐምሌ 2004 እስከ  ሰኔ  
2012 ዓ.ም 

8 ሶሾሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖለጂ 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ ከ2002 መጀመሪያ እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

1 ፐብሊክ ሔልዝ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ2000 አጋማሽ እስከ የካቲት 
2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ራስ 
ደስታ ካምፖስ 2 ፋርማሲ 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ1997 አጋማሽ እስከ የካቲት 
2011 ዓ.ም 

3  ነርሲንግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከ1997 አጋማሽ እስከ  ጥር  
2012 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

4  ሚድዋይፈሪ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከጥቅምት 2006 እስከ ጥቅምት 
2009 

5 ሶሾሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2002 እስከ ነሀሴ 
2007 ዓ.ም 

6 አካውንቲንግ በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ እስከ  ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

7  ማኔጅመንት በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ እስከ  ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 ሚድዋይፈሪ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2004 እስከ 2009 በፊት 

የተመዘገቡ እስኪጨርሱ 

ደሴ 

2 ፐብሊክ ሔልዝ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2002 እስከ 
መስከረም 2013 ዓ.ም 

3 ሶሾሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከሰኔ 2004 እስከ ግንቦት 2007 
ዓ.ም 

4  ነርሲንግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከነሀሴ 2004 እስከ ሐምሌ 
2012 ዓ.ም 

5  አካውንቲንግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከግንቦት 2005 እስከ ሚያዚያ 
2008 

6 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2015 

7  ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከግንቦት 2005 እስከ ነሀሴ 
2015 

 

 
 
 
 
 
 
 

17. አልፋ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ        

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሩራል ዴቬሎፕመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 አጋማሽ እስከ 
የካቲት 2008 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል 2 ርባና ዴቬሎፕመንት 

ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
መስከረም 2008 

3 ሶሻልወርክ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
መስከረም 2008 

1 አካውንቲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

በአዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል እና በሀዋሳ፣ 

መቀሌ፣ ጂማ፣ 
ወላይታ ሶዶ፣ አዳማ፣ 
ባህርዳር፣ ጎንደር፣ 
ደብረብርሃን፣ ደሴ 

ነቀምት፣ ወልዲያ እና 
ሀረር ቅርንጫፍ 

ማዕከላት 

2  ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

3  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

4   ዴቬሌፕመንት  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

6 
ፐብሊክ አድሚንስትሬሽን 
ኤንድ ዴቨሎፕመንት 
ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

7 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

8  ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

9 ፕሮኪዩርመንት ኤንድ 
ሰፕላይ ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

10   ኢጁኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ሜኔጅመንት  

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያእስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 አጋማሽ እስከ ጥር 
2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ በቅሎ 
ቤት 

2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 አጋማሽ እስከ ጥር 
2012 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 አጋማሽ እስከ ጥር 
2012 ዓ.ም 

4 ኢዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 አጋማሽ እስከ ጥር 
2012 ዓ.ም 

5  ቢዝነስ ኢንፎርሜሽን 
ሲስተምስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 አጋማሽ እስከ ጥር 
2012 ዓ.ም 

6 ኮምፒውተር ሳይንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 አጋማሽ እስከ ጥር 
2012 ዓ.ም 

1   አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

ማስተርስ መደበኛ 
ከታህሳስ 2006 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

አዲስ አበባ በቅሎ 
ቤት 

2 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተርስ መደበኛ 
ከህዳር  2005 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም  

3  ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርስ መደበኛ 
ከግንቦት 2006 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

 
 
 
 
` 

18. ቤታ ሎጎ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ  

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 
መቀሌ 

19. ቤተል ሜዲካል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2000 መጀመሪያ እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

አለም ገና ካምፓስ 
2  ፐብሊክ ሔልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2002 መጀመሪያ እስከ  

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3  ዶክተር ኦፍ ሜድሰን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከነሀሴ 2001 እስከ  ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

4  ባዮ ሜዲካል ኢንጅነሪንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2002 እስከ  
መስከረም 2005 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

5  ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2002 እስከ  
መስከረም 2005 ዓ.ም 

20. ቤን መስከረም ፕራይም ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

መቀሌ ካምፓስ 

 

21. በለስ ፓራዳይዝ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ፍቼ 
2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ  

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3  አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4  ኤጁኬሽናልፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 ደብረታቦር፣ ወሊሶ፣ 
እንጅባራ እና ደብረ 
ማርቆስ ቅርንጫፍ 

ማዕከላት 

2  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 3  አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4 ኤጁኬሽናልፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 
 

22. ብሉ ማርክ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

ባህር ዳር 
2  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 
 

23. ቢ.ኤስ.ቲ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ኮተቤ 

2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

18 ማዞሪያ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 18 ማዞሪያ 

 

24. ቢ.ኤስ.ቲ.ኤል  ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሐዋሳ 
2 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2011 እስከ 

ሚያዚያ 2014 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2011 እስከ 
ሚያዚያ 2014 ዓ.ም 

4 ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2011 እስከ 
ሚያዚያ 2014 ዓ.ም 

 

25. ብሉ ናይል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2002 እስከ  
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

ጎንደር ካምፓስ 
2 አካወንቲንግ እና ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2007 እስከ  
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

3 ፐብሊክ ሄልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2002 እስከ  
ጥቅምት 2005 ዓ.ም 

4 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ  
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

1 አካወንቲንግ እና ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2004 እስከ 
ታህሳስ 2014 ዓ.ም 

ባህርዳር 2 ኮምፒውተር ሳይንስ በመጀመሪያ ዲግሪ 
መደበኛ ከጥቅምት 2004 እስከ ነሀሴ 

2011 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ 
መደበኛ ከመስከረም 2004 እስከ 

ነሀሴ 2011 ዓ.ም 

1 አካወንቲንግ እና ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ጎንደር 
2 ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካወንቲንግ  
በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከጥቅምት 2006 እስከ  
መስከረም 2009 ዓ.ም 

ባህርዳር 2 አካወንቲንግ እና ፋይናንስ  
በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከጥቅምት 2009 እስከ  
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ 
የርቀት 

ከጥቅምት 2006 እስከ  
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

 

26. ብራና ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ደብረማርቆስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 
 

27. ብርሀን ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  

ነሀሴ 2013 
ደብረ ብርሀን 

2 ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  

ነሀሴ 2013 
 

28. ባቢት ኤፍ ቢዝነስ ኤንድ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ  
በመጀመሪያ 

ዲግሪ 
መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

አርሲ ነገሌ 
2 ቢዝነስ ማኔጅመንት  

በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  

ነሀሴ 2013 

29. ሲፒዩ ቢዝነስ እና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ኮምፒዩተር ሳይንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ   
2001 መጀመሪያ 

ገርጂ ካምፓስ 2 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተም 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ  
2000 መጨረሻ ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ  
2000 መጨረሻ ዓ.ም 

1 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተም 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2001 መጀመሪያ እስከ  
ታህሳስ 2005 ዓ.ም 

አዲስ አበባ አራት 
ኪሎ  

2   አካውንቲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ  
2008 በመማር ላይ ያሉ 
ተማሪዎችን ለማስጨረስ 

3 ኮምፒዩተር ሳይንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2001 መጀመሪያ እስከ   
2013 መጀመሪያ 

4 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2016 

5  ቢዝነስ ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

6   ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2010 እስከ 
መጋቢት 2013 ዓ.ም 

7  ማስተር ኦፍ ሶፍትዌር 
ኢንጂነሪንግ 

ማስተር መደበኛ ከጥቅምት 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

8  ማስተር  ኦፍ ቢዝነስ 
አድሚንስትሬሽን  

ማስተር መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 

30. ሲቲ ሜዲካል እና ቢዝነስ ኮሌጅ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ነርሲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

ድሬደዋ 
2   ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከህዳር 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

31. ጭላሎ  የጤናሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2004 እስከ  
የካቲት 2012 ዓ.ም 

አሰላ ካምፓስ 

2  ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2004 እስከ  
የካቲት 2012 ዓ.ም 

3 ሰርቬይንግ ኢንጅነሪንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2005 እስከ  

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2004 እስከ  
የካቲት 2007 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ  
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

6 አካውንቲንግና በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ  
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

32. ዳዲሞስ ቴክኖሎጂ እና ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናንስ  
በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሻሸመኔ 
2   ቢዝነስ ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3  አካውንቲንግ እና ፋይናንስ  
በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሻሸመኔ 
4 ቢዝነስ ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

33. ዳንግላ አንድነት የጤና ሳይንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ፐብሊክ ሄልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2005 እስከ  ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

ዳንግላ ካምፓስ 
2 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ  

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 
 
 
 
 
 
 
 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

34. ዲማ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ደብረማርቆስ 
ካምፓስ 

2 ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

3 ኮምፒዩተር ሳይንስ  
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

2 ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 
 

35. ዳንዲ ቦሩ  ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ እስከ ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

ደሴ ካምፓስ 2 ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2006 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 3   ነርሲግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሚያዚያ 2004 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

ሻምቡ 
2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሚያዚያ 2004 እስከ 

የካቲት 2011 ዓ.ም 

3  ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4  ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2004 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ነቀምት 2   ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2004 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3  ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1   አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2004 መጀመሪያ እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ጅማ 

2  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2004 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 አዋላጅ ነርስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2004 መጀመሪያ እስከ 
2006 መጨረሻ 

4 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

5  ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1   አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

አሶሳ 
2  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

 

36. ዱርማን ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2008 እስከ  

ነሐሴ 2011 ዓ.ም 
ግልገል በለስ ዋና 

ማስተባበሪያ ማዕከል  

2 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2009 እስከ  
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ግልገል በለስ 3 አካውንቲንግ እና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

4 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ  
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ደብረማርቆስ፣ ዳንግላ 
እና እንጅባራ 

 

 

37. ዳማት የሆቴል እና ቱሪዝም ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

አዲስ አበባ 2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

3 ሆቴል ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

 

38. ዳሞታ ቴክኖሎጂ ኤንድ ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከጥቅምት 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

ወላይታ ሶዶ 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

39. ኢስት አፍሪካ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ እስከ  ነሐሴ 2014 ዓ.ም 
ያቤሎ 

 1  አካውንቲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 

2009 

2  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2009 እስከ  ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

ያቤሎ ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ 

ማዕከል 

3   ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ነሀሴ 2014 

ዓ.ም 4  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

5  ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

 6  ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2009 

7 ሶሲዮሎጂ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ነሀሴ 2014 

ዓ.ም 

8 ሩላር ዲቨሎፕመንት እና 
አግሪካልቸር ኤክስቴንሽን 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2007 እስከ ግንቦት 

2010 ዓ.ም 

40. ኢንኮዶ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ  ከመስከረም 2010 እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

ወልድያ  
2  አካውንቲንግ እና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ  ከመስከረም 2010 እስከ ነሀሴ 

2012 ዓ.ም 
 

41. ኢኩስታ ከፍተኛ ትምህርት ኢንስቲትዩት 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሶሻል ወርክ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2003 እስከ  ሰኔ 

2011 ዓ.ም ፒያሳ ካቴድራል 
ካምፓስ 

2 ሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2001 መጨረሻ እስክ  ነሀሴ 

2013 ዓ.ም 

1    ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሰኔ 2003 እስከ  ግንቦት 

2011 ዓ.ም 
ዝዋይ/ ባቱ ካምፓስ 

2 
 አንካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2003 እስከ  ሰኔ 

2006 ዓ.ም 

1 ዶክተር ኦፍ ሜድስን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

ለቡ 2 
 ሲቪል ኤንድ 
ኢንቫይሮመንታል 
ኢንጅነሪንግ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

3   ኤሌክትሪካል ኢንጅነሪንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

42. ኢሊያስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2009 እስከ  

ጥቅምት 2011 ዓ.ም 
ጂግጂጋ ካምፓስ 

43. ኢትዮጵያ አድቬንቲስት ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1995 እስከ  ሀምሌ 2010 

ዓ.ም 
ኩየራ ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ 

ማዕከል 1  አካውንቲንግ እና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ 
መደበኛ ከመጋቢት 2011 እስከ  

መጋቢት 2016 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2  ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1995 እስከ  መጋቢት 
2016 ዓ.ም 

3 
ኮሚኒኬት ዴፌሎፕመንትና 
ሊደርሺፕ 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1995 እስከ  ሀምሌ 2010 

ዓ.ም 

4 
 በትምህርት እቅድና ስራ 
አመራር 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ እስከ ነሀሴ 

2011 ዓ.ም 
ኩየራ 

1 
ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 

ማስተር መደበኛ 
ከመጋቢት 2011 እስከ  
መጋቢት 2016 ዓ.ም 

 

44. እናት ኤች አት ኤች ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ  
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

ዋካ ማዕከል 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

4  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

ሻሸመኔ  

45. ኢትዮጲስ የርቀት ትምህርት ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 አጋማሽ እስከ 
ነሐሴ 2009 ዓ.ም 

አዲስ አበባ እና 
አካባቢው 

2 አካውንቲንግ እና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 አጋማሽ እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 አጋማሽ እስከ 
ነሐሴ 2009 ዓ.ም 

5 ሕግ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ2001 አጋማሽ 

1 አካውንቲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመጋቢት 2005 እስከ 

ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

ሀዋሳ ማስተባበሪያ 
ማዕከል 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመጋቢት 2005 እስከ 
ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመጋቢት 2005 እስከ 
የካቲት 2008 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2002 እስከ 

ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

ባህርዳር ማስተባበሪያ 
ማዕከል 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከጥቅምት 2002 እስከ 
ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2002 እስከ 

ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2002 እስከ 

ነሀሴ 2014 ዓ.ም አደማ ማስተባበሪያ 
ማዕከል 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2002 እስከ 

ነሀሴ 2014 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2002 እስከ 

ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

1 ኮኦፕሬቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 
ጎተራ 

2 ኤጁኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም ጋምቤላ እና ተርጫ 
ቅርንጫፍ ማእከላት 

2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

  
 

46. ኢትዮ ስማርት ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2014 

አድዋ 
2  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2011 እስከ  ነሀሴ 
2014 

አድዋ 
2  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

 
47. ኢትዮ ሌንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናን 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከታህሳስ 2008 እስከ ሕዳር 
2011 ዓ.ም 

መቀሌ ካምፓስ 
2 ኮምፒውተር ሳይንስ 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከታህሳስ 2008 እስከ ሕዳር 
2011 ዓ.ም 

3 ኤም ኤስ ሲ ኢን 
አካውንቲንግና ፋይናንስ  

ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 
ሽሬ ካምፓስ 

2 ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሀሴ 2013 

አዲግራት 1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሀሴ 2013 

2 ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሀሴ 2013 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሀሴ 2013 ዓ.ም 
አላማጣ 

 
ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2011 እስከ ነሀሴ 

2014 ዓ.ም 

48. ኤግል ኮሌጅ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2011 እስከ  ነሀሴ 

2013 
በአዲስ አበባ ዋና 

ማዕከል እና ግልገል 
በለስ፣ ነቀምት፣ 

ጎንደር ቅርንጫፍ 
ማዕከላት 

2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2011 እስከ  ነሀሴ 

2013 

49. ፋሆባ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ነርሲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም ደብረ ማረቆስ 

ካምፓስ 
2 ሜዲካል ላብራቶሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

 ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

50. ፈቃደ እግዚእ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ ነሐሴ 

2014 ዓ.ም 

ደብረ ታቦር 
2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመጋቢት 2007 እስከ   
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2007 እስከ  ሰኔ  

2010 ዓ.ም 

4 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2004 እስከ   ነሀሴ 

2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥር 2011 እስከ   ጥር 

2014 ዓ.ም 
አጅባር ደብረታቦር 

2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥር 2011 እስከ   ጥር 

2014 ዓ.ም 

 
51. ፋርማ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2006 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ሃዋሳ ካምፓስ 

2   አካውንቲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2006 እስከ  
ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

3    ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሰኔ 2002 እስከ  ነሐሴ 
2014 ዓ.ም. 

4  ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2 001 እስከ  
መስከረም 2012 ዓ.ም 

5 ፐብሊክ ሔልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2001 እስከ  
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

1  ማስተር ኦፍ ፐብሊክ ሔልዝ ማስተርስ መደበኛ 
ከጥቅምት 2008 እስከ  
መስከረም 2011 ዓ.ም 

ሃዋሳ ካምፓስ 
2  ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 

አድምንስትሬሽን 
ማስተርስ መደበኛ 

ከመጋቢት 2011 እስከ  
መጋቢት 2014 ዓ.ም 

1 ፐብሊክ ሔልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሰኔ 2002 እስከ  ግንቦት 
2005 ዓ.ም. 

ሻሸመኔ ካምፓስ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመጋቢት 2011 እስከ 
መጋቢት 2014 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2011 እስከ 
መጋቢት 2014 ዓ.ም 

4 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2011 እስከ 
መጋቢት 2014 ዓ.ም 

5 ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2011 እስከ 
መጋቢት 2014 ዓ.ም 

1 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2011 እስከ 
የካቲት 2014 ዓ.ም 

ሻሸመኔ 

1 ፐብሊክ ሔልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ  
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

ወላይታ ሶዶ 
ካምፓስ 

2  ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

3 ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 
 
 

52. ፉራ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2002 እስከ 
መስከረም 2005 ዓ.ም 

ይርጋልም ዋና 
ማዕከል 

2 ሕግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2002 እስከ 
መስከረም 2005 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከጥቅምት 2002 እስከ 
መስከረም 2005 ዓ.ም 

4 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከጥቅምት 2007 እስከ  
መስከረም 2010 ዓ.ም 

5  ቢዝነስ ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከጥቅምት 2007 እስከ  
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት 

ከታህሳስ 2008 እስከ  ነሐሴ 
2011 ዓ.ም 

2  ቢዝነስ ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ የርቀት 

ከጥቅምት 2007 እስከ  
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2006 እስከ  
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሀዋሳ ካምፓስ 
2  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 

በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከጥቅምት 2007 እስከ  
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 
በመጀመሪያ 
ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

ሀዋሳ 

53. ፋም ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

ሀያት 
2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

 ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

54. ገንፈል ኮሌጅ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

አዲግራት 

2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

55. ጊዮን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

ባህርዳር 
2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

 

 

56. ጊቤ ቫሊ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

ባኮ 

57. ጌጅ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ኮምፒውተር ሳይንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

መስቀል ፍላወር  
ካምፓስ 2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከጥቅምት 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2006 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

1 
አካውንቲንግ እና ፋይናስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ  2007 እስከ  

ህዳር 2010 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ፒያሳ 
ዋና ካምፓስ 

2 
ማርኬትግ ማኒጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ  2007 እስከ  

ህዳር 2010 ዓ.ም 

3 
ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ  2007 እስከ  

ህዳር 2010 ዓ.ም 

4 
 ቢዝነስ ማኔጅመንት 

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ  2007 እስከ  

ህዳር 2010 ዓ.ም 

5  ፋይናንስ እና 
ዲቩሎፕመንት ኢኮኖሚክስ  

በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ  2007 እስከ  

ህዳር 2010 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ  

ነሀሴ  2011 ዓ.ም 
ኮተቤ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 ዓ.ም እስከ  
ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ፒያሳ 2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 ዓ.ም እስከ  
መስከረም 2011 ዓ.ም 

3  ኮምፒውተር ሳይንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 ዓ.ም እስከ  
መስከረም 2011 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

4 ሶሻል ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 ዓ.ም እስከ  
መስከረም 2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 ዓ.ም እስከ  
መስከረም 2011 ዓ.ም 

መገናኛ ካምፓስ 
2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከጥቅምት 2008 ዓ.ም እስከ  
መስከረም 2011 ዓ.ም 

3  ኮምፒውተር ሳይንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2008 ዓ.ም እስከ  
መስከረም 2011 ዓ.ም 

4 ሶሻል ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2008 ዓ.ም እስከ  
መስከረም 2011 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥር 2009 እስከ  ነሀሴ  
2012 ዓ.ም 

አዲሱ ገበያ 
2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከጥር 2009 እስከ  ነሀሴ  
2012 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተርስ መደበኛ 
ከሚየዚያ 2010 እስከ  ነሀሴ  
2013 ዓ.ም 

ሾላ 
2  ማስተር ኦፍ ሳይንስ ኢን 

አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
ማስተርስ መደበኛ 

ከሚየዚያ 2010 እስከ  ነሀሴ  
2013 ዓ.ም 

 

58. ጋብስት ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ፐብሊክ ሔልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2004 መጀመሪያእስከ  

ነሀሴ  2011 ዓ.ም 
ቢቸና ካምፓስ 

2 ቢሚድዋይፈሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2007 መጀመሪያእስከ  

ነሀሴ  2009 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2008 እስከ  ጥር  
2011 ዓ.ም 

ሞጣ ካምፓስ 
2  ጤና መኮንን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከየካቲት 2008 እስከ  ጥር  
2011 ዓ.ም 

3   አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4  ነርሲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1  ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2008 እስከ  ጥር  
2011 ዓ.ም 

ደብረማርቆስ 

2  ፋርማሲ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4  አካውንቲንግ እና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

59. ጋምቢ የህክምና እና ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1  ዶክተር ኦፍ  ሜድስን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2004 መጀመሪያ እስከ 
ነሀሴ 2011 ዓ.ም 

ባህርዳር ካምፓስ 

2   ነርሲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2005 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም 

3  ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

4 ሚድዋይፈሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

5  ፐብሊክ ሔልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2002 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

6   አካውንቲንግ ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 ዓ.ም 

7 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 ዓ.ም 

1  ማስተር ፐብሊክ ሔልዝ ማስተርስ መደበኛ ከነሀሴ 2007 እስከ ሰኔ 
2010 ዓ.ም 

2 ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 ዓ.ም 

3  ማስተር ኦፍ አካውንቲንግ 
ፋይናንስ  

ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 ዓ.ም 

1 ማስተር ፐብሊክ ሔልዝ ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ 

ነሀሴ 2015 ዓ.ም 
አዲስ አበባ ካምፓስ 

2 ማስተር ቢዝነስ ኦፍ 
አድምንስትሬሽን 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሀሴ 2011 ዓ.ም 
 

60. ግሪን የምርምርና የልማት ተቋም 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

አ.አ መሳለሚያ 
2  ማስተር ኦፍ ፕሮጀክት 

ማኔጅመንት 
ማስተርስ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

 

61. ግሬት ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

አ.አ 22 ማዞሪያ 

62. ግሎባል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 

2013 
ሻሸመኔ 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 

2013 

1  ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 

2013 
አምቦ 

2 ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 

2013 
 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

63.  ግሎባል የጋዜጠኝነትና የኮሚኒኬሽን ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 የጋዜጠኝነትና የኮሚኒኬሽን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 

2013 
መቀሌ 

64. ጎልደን ስቴት ኦፍ ቢዝነስ ኤንድ ቴክኖሎጂ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

ፉሪ 

2  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

2  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

3  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

 
65. ግራንድ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 
2013 

ሀዋሳ 

2  አካውንቲንግና ፋይናንስ ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  ነሀሴ 
2013 

ሀዋሳ 

66. ጎቶኒያል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ፐብሊክ ሄልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥር 2008 እስከ ህዳር 

2011 ዓ.ም 

ጎንደር ካምፓስ 2 ነርሲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥር 2008 እስከ ህዳር 

2011 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥር 2008 እስከ ህዳር 

2011 ዓ.ም 

4 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

ጎንደር 5 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

6 ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

 

67. ጎፋ ዩንቨርሳል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1  ፐብሊክ ሔልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2006 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

ሳውላ ካምፓስ 

2  ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ሳውላ 

3  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4 ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

5 ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 

68. ሂልኮ የኮምፒዩተር ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ሶፍትዌር እንጅነሪንግ  ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2002 እስከ 
መስከረም 2014 ዓ.ም 

አዲስ አበባ አራት 
ኪሎ 

2   ኮምፒውተር ሳይንስ ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2002 እስከ 
መስከረም 2014 ዓ.ም 

3   ኮምፒውተር ሳይንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ 
እስከ ነሀሴ 2015 

 
69. ሀምሊን ኮሌጅኦፍ ሚድዋይፈሪ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ሚድዋይፍሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2000 አጋማሽ እስከ 2012 
አጋማሽ 

ቡራዩ ካምፓስ 

70. ሐይሉ አለሙ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ፐብሊክ ሔልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ 
መስከረም 2009 ዓ.ም 

ፍኖተ ስላም 2 ነርሲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2008 እስከ 
መስከረም 2011 ዓ.ም 

 
71. ሀረር የጤና ሳይንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  በሄልዝ ኢንፎማቲክስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሀረር ካምፓስ 

2 በአንስቴዥያ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3 ፐብሊክ ሄልዝ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሚያዚያ 2006 እስከ 

ነሐሴ 2014 

4 ፔዲያትሪክስ ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

5 ኢመርጀንሲ ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

6 ነርሲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

7 ሚድዋይፈሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

8 ፋርማሲ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሐምሌ 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 9 ሜዲካል ላቦራቶሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

72. ሀረር አግሮ ቴክኒካል እና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

ሐረር ካምፖስ 

2  ኤሌክትሪካል 
ኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ  

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

3  አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

4  ክሮፕ ፕሮዳክሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1999 መጨረሻ እስከ ነሐሴ 
2008 ዓ.ም 

5  አኒማል ፕሮዳክሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1999 መጨረሻ እስከ ነሐሴ 
2008 ዓ.ም 

73. ሀረር መምህራን ትምህርት ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ሀረር ካምፓስ 
2   ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

74. ሐይላንድ ኮሌጅ  

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ  2015 ዓ.ም 

ባህር ዳር 
2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2006 እስከ ነሀሴ  

2014 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ  2015 ዓ.ም ባህር ዳር ዋና 

ማዕከል 
2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2008 እስከ 

ነሀሴ  2010 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ  2011 ዓ.ም 

እንጅባራ 
6 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

እስከ ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

75. ሐራምቤ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከሚያዚያ 2006 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

አዳማ 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከሚያዚያ 2006 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

3  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከሚያዚያ 2006 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

1 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

2 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

3  አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

4  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

5  ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተም 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

6 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

7 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም አዳማ 

1 ሜዲካል ላቦራቶሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
 

ሐራምቤ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከየካቲት 2010 እስከ ጥር 
2013 ዓ.ም 

ፍቼ ሰላሌ 

2 ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከየካቲት 2010 እስከ ጥር 
2013 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ                                                                                                   የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከየካቲት 2010 እስከ ጥር 
2013 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 2 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

1 ኢኮኖሚክስ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት እስከ ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

ባሌ ሮቤ 2 አካውንቲንግና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

76. ሀርበር ቢዝነስ እና ሊደር ሺኘ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥር 2007 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

ቡራዩ ዋና 
ማዕከል 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከጥር 2007 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት እስከ ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ እስከ ነሐሴ 2015 ዓ.ም አምቦ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ፣ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እሰከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እሰከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም ጅማ፣ ነቀምት፣ 

ሻሸመኔ፣ ደብረ 
ብርሃን፣ ደብረ 

ማርቆስ እና ደሴ 
ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እሰከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እሰከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ፣ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እሰከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም ቡራዩ ካምፖስ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ፣ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥር 2010 ዓ.ም እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

አዳማ 
2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከጥር 2010 ዓ.ም እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ፣ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እሰከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ወልድያ 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እሰከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ነቀምት 

77. ሀጌ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 አዲስ አበባ ዋና 

ማዕከል እና ግልገል 
በለስ 2 ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ  

ነሀሴ 2013 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2011 እስከ  
መጋቢት  2013 

ደሴ 
2 ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2011 እስከ  

መጋቢት  2013 

1 ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 

አዲስ አበባ 

78. ሃያት ሜዲካል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ዶክተር ኦፍ ዴንታል 
ሜዲስን 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2012 ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ቦሌ 
ኮምፓስ 

2 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ እስከ 2007  
ዓ.ም በመማር ላይ ያሉትን 

ለማስመረቅ 

3  ዶክተር ኦፍ ሜዲስን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከከ1997 አጋማሽ እስከ 

ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

79. ሆርን ኢንተርናሽናል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 ነርሲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2007 እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

ጅግጅጋ ካምፓስ 

2 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2007 እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

3 የህዝብ አስተዳደር ልማት 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2007 እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

4 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2007 እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

5 ሂውማን ኒውትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

80. ሕብረ ብሔር ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ  

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

ደብረማርቆስ 2    ማኔጅመንት  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

3  እንስሳት ጤና በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ  
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

81. ሆፕ ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2003 እስከ 
ግንቦት 2011 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ለቡ 
ካምፓስ 

2 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2003 እስከ 
ግንቦት 2011 ዓ.ም 

3  ኢንፎርሜሽን ሲስተም የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2003 እስከ 
ግንቦት 2011 ዓ.ም 

4  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2003 እስከ 
ግንቦት 2011 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2003 እስከ 
ግንቦት 2011 ዓ.ም 

6   ኢንቫይሮመንታል ሳይንስ 
እና ሰስተነብልደቨሎኘመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከነሀሴ 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

7  የምግብ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2005 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

8 አርክቴክቸር የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2005 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም ለቡ 

 

82. ኢንተርናሽናል ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2000 መጀመሪያ እስከ 
ነሀሴ 2006 

አዲስ አበባ ስድስት 
ኪሎ ካምፓስ 2 ኮሚኒቲ ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከ2000 መጀመሪያ እስከ 
2004 መጀመሪያ 

3 ኦርጋናይዜስን ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1999 መጀመሪያ እስከ 
2003 መጀመሪያ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

4  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከህዳር 2002 እስከ ግንቦት 
2011 ዓ.ም 

1 ትራንስፎርሜሽንናል 
ሊደርሺፕ እና ለውጥ 

ማስተር 
ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከህዳር 2002 እስከ ግንቦት 
2011 ዓ.ም እንግሊዝ ሀገር 

ከሚገኘው 
ግሪንዊች 

ዩንቨርስቲ ጋር 
በመተባበር 

2  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር 
ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከሰኔ 2003 እስከ ግንቦት 
2011 ዓ.ም 

3  ፐብሊክ አድምንስትሬሽን ማስተር 
ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከህዳር 2002 እስከ ሕዳር 
2005 ዓ.ም 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር 
ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከየካቲት 2011 እስከ ጥር 
2014 ዓ.ም 

እንግሊዝ ሀገር 
ከሚገኘው ካርዲፍ 
ሜትሮፖሊታን 
ዩንቨርስቲ ጋር 
በመተባበር 

2  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ማስተር 
ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከየካቲት 2011 እስከ ጥር 
2014 ዓ.ም 

 
83.  ኢንፎኔት ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሃሴ 2011 ዓ.ም 
አዲስ አበባ አቡነ 

ጴጥሮስ 2  ኮምፒዩተር ሳይንስ 

 
 
 

84. ኢንፎሊንክ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ዲላ ካምፓስ 

2 ሶሺዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2006 እስከ 
ነሐሴ 2008 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሀዋሳ 

2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ ነሃሴ 
2013 ዓ.ም 

3   ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሃሴ 2013 ዓ.ም 

4 ሲቪል ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሀሴ 2013 

5 ኮምፒውተር ሣይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
ነሀሴ 2013  

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም 

ወላይታ ሶዶ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም 

1 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሚያዚያ 2009 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

85. አይቤክስ ሆቴል እና ቱሪዝም ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሆቴል ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ 

ዲግሪ 
መደበኛ 

ከታህሳስ 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ሃያ 
ሁለት 

 

86. ጀንትል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሀሴ 2009 ዓ.ም 

ነጆ ካምፓስ 

87. ጂኒየስ ላንድ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ  አድምንስትሬሽን በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 ዓ.ም 

አዳማ ካምፓስ 

2 ማርኬቲግ  ማነጀመንተ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 ዓ.ም 

4 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 ዓ.ም 

5 ሲቪል ኢንጅነሪንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 ዓ.ም 

6 ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ እና 
ማኔጅመንት  

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 ዓ.ም 

88. ጅግጅጋ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ክሊኒካል ነርሲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

ጅግጅጋ ካምፓስ 2 ፐብሊክ ሄልዝ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

3 ሚድዋይፍሪ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

89. ጂቲ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ጎንደር ዋና ማዕከል 2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ጎንደር ካምፓስ 
2 ማኔጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ነርሲንግ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4 ኢንፎርሜሽን  ቴክኖሎጂ  በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

90. ጅግዳን ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከየካቲት 2007 እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል አዳማ እና 

ጅግጅጋ 
ማስተባበሪያ 

ማዕከል  

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከየካቲት 2007 እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

3 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከየካቲት 2007 እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

4  ኢዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከየካቲት 2007 እስከ ጥር 
2010 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2008 እስከ ጥቅምት 
2011 ዓ.ም 

ደሴ እና ሀዋሳ 
ማስተባበሪያ 

ማዕከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2008 እስከ ጥቅምት 
2011 ዓ.ም 

3 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2008 እስከ ጥቅምት 
2011 ዓ.ም 

4 ኤዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2008 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ 2008 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም 

ሀዋሳ 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ 2008 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም 

3 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ 2008 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

ጎንደር ካምፓስ 
2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

1   በአካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ   

የመጀመሪያ ዲግሪ 
መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 
ባህርዳር 

 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ 
መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ እስከ መስከረም 2012 ዓ.ም 
አዲስ አበባ ዋና 

ካምፓስ 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2007 እስከ 
የካቲት 2010 ዓ.ም 

ባህርዳር 

2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሃሴ 2015 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2007 እስከ 
የካቲት 2010 ዓ.ም 

4 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2007 እስከ 
የካቲት 2010 ዓ.ም 

5  ኢዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2007 እስከ 
የካቲት 2010 ዓ.ም 

1  ኤዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከየካቲት 2007 እስከ 
መጋቢት 2010 ዓ.ም አዳማ እና ጅግጅጋ 

ማስተባበሪያ 
 2  ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 

አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 
የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከየካቲት 2007 እስከ 
መጋቢት 2010 ዓ.ም 

1  በአካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ   

የመጀመሪያ ዲግሪ 
መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 
አሶሳ 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ 
መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 
 

ጅግዳን ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከግንቦት 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

ወላይታ ሶዶ 
2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከግንቦት 2007 እስከ ነሀሴ 

2015 ዓ.ም 

3 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከግንቦት 2007 እስከ 
ሚያዚያ 2010 ዓ.ም 

4  ኢዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከግንቦት 2007 እስከ 
ሚያዚያ 2010 ዓ.ም 

1   በአካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ   

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ለቡ 
 2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1  ማስተር ኦፍ ኮሜርስ ማስተር 
ድንበር 
ተሸጋሪ 

ከሰኔ 2007 እስከ ግንቦት 
2010 ዓ.ም 

እስከ ግንቦት 2010 
ከታሚናል ናዱ 
ኦፕን ዩኒቨርስቲ 
ጋር በመተባበር 

2  ማስተር ኦፍ አርትስ ኢን 
ሶሻል ወርክ 

ማስተር 
ድንበር 
ተሸጋሪ 

ከሰኔ 2007 እስከ ግንቦት 
2010 ዓ.ም 

3 ማስተር ኦፍ ቱሪዝም ኤንድ 
ትራቭል ስተዲስ 

ማስተር 
ድንበር 
ተሸጋሪ 

ከሰኔ 2007 እስከ ግንቦት 
2010 ዓ.ም 

4   ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
አድሚኒስትሬሽን 

ማስተር 
ድንበር 
ተሸጋሪ 

ከሰኔ 2007 እስከ ግንቦት 
2010 ዓ.ም 

1 በአካውንቲንግ፣  የመጀመሪያ ዲግሪ 

መደበኛ 

ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ግልገል በለስ 
2  ማኔጅንት የመጀመሪያ ዲግሪ ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን  

የመጀመሪያ ዲግሪ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

4 ኤዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ 

የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ወልዲያ፣ ሞጣ፣ 
ፍኖተሰላም እና 
ደብረብርሃን 

ቅርንጫፍ ማዕከላት 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 
91. ኮቻ ኪድማስ የቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

ኮምቦልቻ 
2   ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

3   አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

4 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

 

92. ቆጋ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ 
 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2011 እስከ ታህሳስ 
2014 ዓ.ም 

መርዓዊ 

 
93. ኪያ ሜድ ሜዲካል ኮሌጅ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሐሴ 

2010 ዓ.ም 
አዲስ አበባ አራዳ 

ካምፓስ 2  ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

3 ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2002 አጋማሽ እስከ 2005 
አጋማሽ 

1 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2002 መጀመሪያ እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ 22 
ካምፓስ 

2   ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 1997 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

3 አዳልት ሄልዝ ነርሲንግ ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

አየርጤና 2 ጤና መኮንን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2002 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

3 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

1 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2002 ከ2006 
የትምህርት ዘመን በፊት 
የተቀበላቸውን ተማሪዎች 

ለማስጨረስ 

ጅማ 

2   ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

1 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2002 እስከ መስከረም 
2008 ዓ.ም 

ባህርዳር 
2   ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2002 እስከ መስከረም 
2008 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2002 አጋማሽ እስከ ኅዳር 2008 
ዓ.ም 

ነቀምት 
2   ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከጥቅምት 2002 እስከ መስከረም 
2008 ዓ.ም 

1 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2004 እስከ ነሀሴ 
2006 ዓ.ም ደብረማርቆስ 

 

94. ካኔኑስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የሚሰጡት ስልጠና ዓይነት የስልጠኛ ደረጃ 
መደበኛ 
የርቀት 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

አሰላ 2   ቢዝነስ ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

3 ኮምፒውተር ሳይንስ 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

95. ላየን ኢትዮጵያ ቱሪዝም እና ሆቴልኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሆቴል ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009እስከ 

ነሃሴ 2011 ዓ.ም 
አዲስ አበባ 

 

 

96. ለደግ ሚድዋይፈሪ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ሚድዋፈሪ 
የመጀመሪያ 

ዲግሪ 
መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሃሴ 2013 ዓ.ም አምስት ኪሎ 
 

97. ሊድስታር ኮሌጅ ኦፍ ቢዝነስ እና ሊደርሺፕ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 

ማስተርስ መደበኛ 
ከሚያዚያ 2009 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ኦሎፒያ 
2 ሊደርሽፕ ማስተርስ መደበኛ 

ከሚያዚያ 2009 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4 አካውንቲንግና ፋይናንሰ ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 ሊደርሺፕ እና ደቨሎፕመንት 
እስተዲስ 

የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከነሀሴ 2004 እስከ ሐምሌ 
2007 ዓ.ም አዲስ አበባ ዋና 

ማእከል 
2 አካውንቲንግ 

የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2008 እስከ 

ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ጥቅምት 2012 ዓ.ም 

ደሴ ቅርንጫፍ 
2  ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2009 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 ሊደርሺፕ እና ደቨሎፕመንት 
እስተዲስ 

የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
አድሚኒስትሬሽን 

ማስተርስ ዲግሪ 
ድንበር 
ተሻጋሪ 

እስከ ጥቅምት 2010 ዓ.ም 
የተቀበላቸውን ተማሪዎች 
ለማስጨረስ 

አዲስ አበባ በሚገኘው 
ዋና ማዕከል አሜሪካ  
ከሚገኘው አሽላንድ 
ዩኒቨርሲቲ ጋር 
በመተባበር 

 

98. ላሊዛግ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሃሴ 2013 ዓ.ም 

ቻግኒ 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሃሴ 2013 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሃሴ 2013 ዓ.ም 

99. ሊባኖስ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  በአካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ  

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሀሴ 2012 ዓ.ም 

መቀሌ 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሀሴ 2012 ዓ.ም 

3 ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

100. ሉሲ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ እስከ ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

ሀረር ካምፓስ 

2   ኮምፒዩተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሚያዚያ 2004 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3   አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሚያዚያ 2004 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

4   ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተም 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሚያዚያ 2004 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1998 መጀመሪያ እስከ 

ነሐሴ 2009 ዓ.ም 

ድሬዳዋ 
2 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከሰኔ 2004 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

3 ኮምፒዩተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 

ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

4 ሚድዋይፈሪ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

101. ኤም ኤ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ጊዜ 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

አሶሳ 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

4 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

5 ትምህርት እቅድና አመራር 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

አሶሳ 2 ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሃሴ 2012 ዓ.ም 

 

102. ማንኩል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 
ደብረ ማርቆስ 

ካምፓስ 

2  አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 
ደብረማርቆስ 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

 
 
 

103. ማርቆስ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

መቀሌ 
2  ህብረተሰብ ጤና የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2011 እስከ 

ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

104. ማይሎሚን ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

አቢአዲ 
2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

105. መካነ እየሱስ ማኔጅመንትና ሊደር ሺኘ ኢንስቲትዩት 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 ኦርጋናይዜሽናል ሊደርሺኘ ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

አዲስ አበባ መከኒሳ 

2 ሊደርሺፕ ኤንድ 
ዴቨሎፕመንት ስተዲስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2000 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ  

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከነሀሴ 2004 እስከ ሐምሌ 
2013 ዓ.ም 

4 ጀንደር ኤንድ ዴቨሎፕመንት 
ስተዲስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከነሀሴ 2004 እስከ ሐምሌ 
2013 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1998 አጋማሽ እስከ ጥር 
2013 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ  

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከሰኔ 2005 እስከ ግንቦት 
2008 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል እና ነቀምት፣ 
ነጆ፣ ሆሳዕና ቅርንጫፍ 

ማዕከላት 

2 ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከሰኔ 2005 እስከ ግንቦት 
2008 ዓ.ም 

3 ሊደርሺፕ ኤንድ 
ዴቨሎፕመንት ስተዲስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከሰኔ 2005 እስከ ግንቦት 
2008 ዓ.ም 

4 ጀንደር ኤንድ ዴቨሎፕመንት 
ስተዲስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከሰኔ 2005 እስከ ግንቦት 
2008 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ  
እና  ማኔጅመንት  

የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 

ቢሾፍቱ 

106. ሜድኮ ባዮ ሜዲካል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ 
የተገኘበት 

ካምፓስ/ከተማ 

1 ፋርማሲ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 1997 እስከ የ2010 
ዓ.ም ተመራቂዎችን ለማስጨረስ 

አዲስ አበባ 
ወሎ ሰፈር 2 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2002 እስከ የ2010 

ዓ.ም ተመራቂዎችን ለማስጨረስ 

3 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 1997 እስከ ነሀሴ 
2006 ዓ.ም 

 
 

107. ኤም ቲ ዋይ አቢሲኒያ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  የጤና መኮንን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ ነሀሴ 
2009 ዓ.ም  

ጎንደር ካምፓስ 2  ሚድዋይፍ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ ነሀሴ 
2009 ዓ.ም  

3   ነርስንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ ነሀሴ 
2009 ዓ.ም  

108. ማይክሮ ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2002 እስከ 
መስከረም 2010 ዓ.ም 

አምቦ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2002 እስከ 
መስከረም 2010 ዓ.ም 

3 ኢንፎርሜሽን ሲስተም የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2002 እስከ 
መስከረም 2010 ዓ.ም 

4 ሕግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2002 እስከ 
ጥቅምት 2005 ዓ.ም 

5 
 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

6  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

7  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 
 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

አምቦ ዋና ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ  

2  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

3 
ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2008 እስከ ህዳር 

2011 ዓ.ም 
4 

አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

አርባምንጭ 

2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

3 ሩራል ዴቬሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

4 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

5 አግሪ ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

6 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

7 አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

8 ኤጁኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

 

109. ሚዩንግ ሳንግ ሜዲካል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ዶክተር ኦፍ ሜዲስን 
የመጀመሪያ 

ዲግሪ 
መደበኛ ከሰኔ 2004 እስከ ሚያዚያ 

2012 ዓ.ም 
አዲስ አበባ ገርጂ 

ካምፓስ 

110. ማይክሮ ሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግኢንፎርሜሽን 
ሲስተም 

የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
2008 መጨረሻ 

አ.አ ጳውሎስ 
ሆስፒታል አካባቢ 

(ወደ አራጋ 
ጊዮርጊስ ካምፓስ 2 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 

ሲስተም 
የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 

ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
2008 መጨረሻ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 
ቢዝነስ አድምንስትሬሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከ1996 አጋማሽ እስከ 2008 
አጋማሽ 

ተዛውሯል፡፡  

4 
ኢኮኖሚክስ ኤንድ ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከ1996 አጋማሽ እስከ 2008 
አጋማሽ 

5 ሶፍትዌር ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
2005 መጨረሻ 

6 ኮምፒውተር ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
2003 በመማር ላይ ያሉ 
ተማሪዎችን ለማስጨረስ 

1  ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
ሚያዚያ 2009 ዓ.ም 

አራዳ ጊዮርጊስ 
ካምፓስ 

2  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
  

የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከጥቅምት 2003 እስከ 
ጥቅምት 2011 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከጥቅምት 2003 እስከ 
ሕዳር 2006 ዓ.ም 

4 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከጥቅምት 2003 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግኢንፎርሜሽን 
ሲስተም 

የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከህዳር 2003 እስከ 
መስከረም 2009 ዓ.ም 

መቐሌ 

2 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተም 

የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
ሐምሌ 2012 ዓ.ም 

3   ሰፍትዌር ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
ሐምሌ 2012 ዓ.ም 

4  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ እስከ ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

5 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንሰ የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

6  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንሰ የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

7  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ማስተር መደበኛ 
ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 
2011 ዓ.ም 

8   ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 
2011 ዓ.ም 

 
 
 
 
 
 
 

111. ናሽናል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1998 አጋማሽ እስከ ነሃሴ 

2010 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ሜክሲኮ 
2  አካውንቲንግ ኤንድ 

ፋይናንሰ 
የመጀመሪያ ዲግሪ  መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

2 ቢዝነስ አድምስትሬሽን ኤንድ 
ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 መጀመሪያ በ2001 
እና በ2002 የተቀበላቸውን 

ተማሪዎ ለማስጨረስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

112. ናሽናል አቬይሽን ኮሌጅ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሆቴል ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ ነሃሴ 

2010 ዓ.ም 
አዲስ አበባ 
መገናኛ 

2 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሃሴ 
2013 ዓ.ም 

22 ማዞሪያ 3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

4 አቪዬሽን ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሃሴ 

2013 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ ሊደርሺፕ ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሃሴ 
2013 ዓ.ም 

22 ማዞሪያ 

2 ባንኪንግ ኤንድ ፋይናንስ ማስተር መደበኛ 

3 ስትራቴጂክ ማኔጅመንት ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሃሴ 
2013 ዓ.ም 4 ሪስክ ኤንድ ኢንሹራንሽ ማስተር መደበኛ 

5 ኢንተርናሽናል ትሬድ ኤንድ 
ኢኮኖሚክስ 

ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሃሴ 

2013 ዓ.ም 

113. ነገሌ አርሲ ጀነራል ሆስፒታልና ሜዲካል ኮሌጅ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ዶክተር ኦፍ ሜዲስን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ኪመስከረም 2010 እስከ ነሃሴ 
2012 ዓ.ም 

አርሲ ነገሌ 
2 ክሊኒካል ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3 ፐብሊክ ኸልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ኪመስከረም 2010 እስከ ነሃሴ 
2012 ዓ.ም 4 ራዲዮ ሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

5 አኔስቴዥያ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2011-የካቲት 
2014 ዓ.ም.  

 

114. ኒው ላይፍ ኮሌጅ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

አክሱም ዋናው 
መስሪያ ቤት 2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3  አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 

2013 ዓ.ም 
አክሱም 

4  አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2011 እስከ ነሀሴ 

2014 ዓ.ም 
መቀሌ 

 
115. ኒው ዲፕሎማትስ ኮሌጅ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

ጂንካ 
 

116. ኒው ግሎባል ቪዥን ኮሌጅ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሃሴ 
2013 ዓ.ም 

ሻሽመኔ ቅርንጫፍ 
ማዕከል 

2 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሃሴ 
2013 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሃሴ 
2013 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሃሴ 
2013 ዓ.ም 

5 ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሃሴ 
2013 ዓ.ም 

6 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ ሚያዚያ 
2008 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2010 እስከ ነሃሴ 
2014 ዓ.ም 

ሻሸመኔ ካምፓስ 2  አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2007 እስከ ጥቅምት 
2010 ዓ.ም 

3  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2007 እስከ ጥቅምት 
2010 ዓ.ም 

1 ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 

ማስተርስ መደበኛ 
ከሀምሌ 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

ሻሸመኔ ካምፓስ 

1 ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 

ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 2013 
አዲስ አበባ  

2 ማስተርስ ኦፍ አካውንቲንግና 
ፋይናንስ 

ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 2013 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም ዋካ፣ሳውላ፣ አለታ 

ወንዶ፣ አርባምንጭ 
ዱራሜ እና 
ወላይታ ሶዶ 
ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ 
ማዕከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

3  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

4 ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 2013 
ዓ.ም 

አዲስ አበባ፣ 
ቡታጀራ፣ ሆሳዕና  

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 2013 
ዓ.ም 

3  ኢኮኖሚክስ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 2013 
ዓ.ም 

4  ሶሲዎሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 2013 
ዓ.ም 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 2013 
ዓ.ም 

አዲስ አበባ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ማስተር መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 2013 
ዓ.ም 

 
117. ኒው አቢሲኒያ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
2000 የተቀበላቸውን በ2001 

አዲስ አበባ ሳሪስ 
ካምፓስ 2 ኢንፎርሜሽን ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ መጨረሻ ለማስመረቅ ብቻ 

4 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

5 ማርኬቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

6  አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2006 እስከ ነሃሴ 
2014 ዓ.ም 

7  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ እስከ ነሃሴ 2014 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2008 እስከ ነሃሴ 
2010 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ሳሪስ 
ዋናው መስሪያ 

ቤት 
2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2008 እስከ ነሃሴ 
2010 ዓ.ም 

118. ኒው ሚሊኒየም ኮሌጅ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

መቀሌ 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

4 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 አጋማሽ እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተም 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ህዳር  2010 ዓ.ም 

6 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2008 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም 

7 ሕግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 መጀመሪያ እስከ 
2004 መጀመሪያ 

8 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሀሴ  2004 ዓ.ም 

9 ኮኦፕሬቲቭስ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሀሴ  2004 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

መቐሌ ቅርንጫፍ 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 አጋማሽ እስከ 
ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

3  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 አጋማሽ እስከ 
መጋቢት 2009 ዓ.ም 

119. ኔት ወርክ ኮሌጅ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ 
የትምህርት 

ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስረም 2007 እስከ ነሀሴ 
2009 ዓ.ም 

ወረታ ካምፓስ 
2 አካውንቲንግ 

የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከመስረም 2007 እስከ ነሀሴ 
2009 ዓ.ም 

 
120. ኒውጄኔሬሽን ዩኒቨርስቲ ኮሌጅ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1  ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1998 አጋማሽ እስከ 
2011 ዓ.ም አጋማሽ 

አዲስ አበባ 22 
ማዞሪያ ካምፓስ 

2  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1998 አጋማሽ እስከ 
2011 ዓ.ም አጋማሽ 

3 ግሎባል ስተዲስ ኤንድ 
ኢንተርናሽናል ሪሌሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1998 አጋማሽ እስከ 
2011 ዓ.ም አጋማሽ 

4 ሕግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1996 አጋማሽ እስከ 
2003 ዓ.ም አጋማሽ 

5 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተምስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሰኔ 1998 እስከ ነሀሴ 
2002 በመመር ላይ 
ያሉትን ተማሪዎች 
ለማስመረቅ ብቻ 6 ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2002 መጀመሪያ እስከ 
ነሀሴ 2008 ዓ.ም 

7  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2002 መጀመሪያ እስከ 
ነሀሴ 2008 ዓ.ም 

1 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተምስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከታህሳስ 2002  እስከ 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም 

ነቀምት ካምፓስ 

2 ሶሲዮሎጂኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2007 እስከ 
መስከረም 2010 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2007 እስከ 
መስከረም 2010 ዓ.ም 

4 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2007 እስከ 
መስከረም 2010 ዓ.ም 

5 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 አጋማሽ እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

6  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 አጋማሽ እስከ 
መጋቢት 2012 ዓ.ም 

7 ፐብሊክ ሄልዝ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2004 መጀመሪያ እስከ  
ነሀሴ 2009 በመማር ላይ 

ያሉ ለማስመረቅ 

8 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2004 መጀመሪያ እስከ  
2009 መጨረሻ በመማር 
ላይ ያሉ ለማስመረቅ 

121. ኖርዲክ ሜዲካል ሴንተር ሃየር ለርኒንግ ኢንስቲትዩት 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ነርሲንግ 
የመጀመሪያ 

ዲግሪ 
መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

አዲስ አበባ 

122. ኖርዝ ኢስት ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ወልዲያ 

 

123. ኑር ኢንተርናሽናል ኮሌጅ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

ጅግጅጋ 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

3 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2008 እስከ 
የካቲት 2011 ዓ.ም 

124. ኦክስፎ ቴክኖሎጂና ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሽሬ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

125. ኦሮሚያ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ 
የትምህርት 

ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 
የመጀመሪያ 

ዲግሪ የርቀት 
ከየካቲት 2011 እስከ ጥር 

2014 ዓ.ም 
አዳማ 

2 ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ 

ዲግሪ የርቀት 
ከየካቲት 2011 እስከ ጥር 

2014 ዓ.ም 

126. ፕሮቶር ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ 
የትምህርት 

ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

አዲስ አበባ 
2 

ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 
በኮንስትራክሽን ማኔጅመንት 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

127. ፓራዳይዝ ቫሊ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሐምሌ 2004 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

ዲላ 

2  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ  ከጥቅምት 2004 እስከ ሰኔ 
2007 ዓ.ም 

3 ሶሾሎጂ ኤንድ አንትሮፖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ  ከጥቅምት 2004 እስከ 2006 
መጨረሻ ዓ.ም 

4   ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ  ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

5   ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሐምሌ 2004 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

6 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሐምሌ 2004 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

7   ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

8  ሲቬል ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

9 ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

10 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

11  ሰርቬይንግ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት  ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ዲላ 

2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት  ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት  ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት  ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

5 ሩራል ዴቨሎፕመንትና 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት  ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

6 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት  ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

7 አግሪቢዝነስ ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት  ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

8 ሶሾሎጂ ኤንድ አንትሮፖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት  ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1  ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 

ማስተርስ መደበኛ 
ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 

2011 ዓ.ም 

አዳማ 

1  ክሊኒካል ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2004 መጀመሪያ እስከ 
መስከረም  2007 ዓ.ም 

2 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2004 መጀመሪያ እስከ 
መስከረም  2007 ዓ.ም 

3 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2004 መጀመሪያ እስከ 
መስከረም  2007 ዓ.ም 

4  ፐብሊክ ኸልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2006 እስከ ነሐሴ 

2014 ዓ.ም 

5 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2006 እስከ ነሐሴ 

2014 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

6   ሰርቬይንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2006 እስከ ነሐሴ 

2014 ዓ.ም 

ፓራዳይዝ ቫሊ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

7 ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2006 እስከ ሰኔ 

2009 ዓ.ም 

አዳማ 
8 ሲቪል ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከሐምሌ 2006 እስከ ሰኔ 
2009 ዓ.ም 

9  ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2004 እስከ 

ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

10 ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከሐምሌ 2006 እስከሰኔ 2009 
ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ነገሌ 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ ነሀሴ 
2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ ነሀሴ 
2011 ዓ.ም 

ሃዋሳ 
2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ ነሀሴ 

2011 ዓ.ም 

1 ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 

ሀዋሳ 
2  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

1  ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድሚንስትሬሽን  

ማስተርስ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 ዓ.ም 

ሻሸመኔ ካምፓስ 
2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ ማስተርስ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 

2011 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2000 እስከ ነሀሴ 
2011 ዓ.ም 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 200ረ እስከ ነሀሴ 
2011 ዓ.ም 

3  ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከጥር 2002 እስከ ነሀሴ 2013 
ዓ.ም 

ሻሸመኔ ካምፓስ 

4  ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

5 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

6   ሶሾሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 መጨረሻ እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

7 ሲቪል ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

8  ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

9  ሰርቬይንግ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

10 ሜዲካል ላቦራቶሪ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሚያዚያ 2006 እስከ 
መጋቢት 2009 ዓ.ም 

11 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ 
መስከረም 2008 ዓ.ም 

12 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

ሻሸመኔ ካምፓስ 
2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2005 እስከ ነሀሴ 

2013 ዓ.ም 

ፓራዳይዝ ቫሊ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

ሻሸመኔ ካምፓስ 

4  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

5  ሩራል ዴቨሎፕመንትና 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

6  አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

7 አግሪቢዝነስ ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

8 ሶሾሎጂ ኤንድ አንትሮፖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2005 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

1  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 

ወላይታ ሶዶ 2  አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 

ወላይታ ሶዶ 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 

ሆሳዕና 
2 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሀሴ 2013 

3 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 

4  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 

1  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2013 ያቤሎ እና ነገሌ 

ቦረና 
2  አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሀሴ 2013 

128. ፖሊ ኢንስቲትዮት ኦፍ ቴክኖሎጂ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አርክቴክቸር ኤንድ ãርባን 
ፕላንኒግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
ሐምሌ 2003 የመዘገባቸ 
ውን ተማሪዎች ለማስጨረስ መቐለ 

2  ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ እና 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
የካቲት 2012 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3  ኤሌክትሪካል ኤሌክትሮኒስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
የካቲት 2012 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

3  ኤሌክትሪካል ኤንድ 
ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

129. ፓራሜድ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

አርባ ምንጭ 
2   ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

3  ክሊኒካል ነርስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

4  ፐብሊክ ኸልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

አርባ ምንጭ 

2   ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

3  ክሊኒካል ነርስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

4  ፐብሊክ ኸልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

5 ሰርቬይንግ ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

6 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

7 ሜዲካል ላቦራቶሪ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

3  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

1  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

130. ፕሪንስፓልስ ቢዝነስና የጤና ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ ነሐሴ 

2011 ዓ.ም 

አዲስ አበባ 2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ ነሐሴ 

2011 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ ነሐሴ 

2011 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 
አዲስ አበባ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 
1 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2011 እስከ ጥር 

2014 ዓ.ም 

አዳማ 
2 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2011 እስከ ጥር 
2014 ዓ.ም 

4 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

131. ፔስክ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም አ.አ ሃያ ሁለት 

ካምፓስ 
2 ኢንፎርሜሽን ሲሰተምስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከ1996 አጋማሽ እስከ 2001 
አጋማሽ 

1 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 

ደሴ እና ደብረብርሃን 2 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 

3 ኢንፎርሜሽን ሲሰተምስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ 
ሚያዚያ 2008 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ 
2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2002 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም አዲስ አበባ ዋና 

ማዕከል 
2 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከጥቅምት 2002 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ጎንደርና ባህርዳር 
2 አካውንቲንግ ኤንድ 

ፋይናንስ 
የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

132. ፔንቴክ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና 
እድሳት ፈቃዱ 

የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተምስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስመረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

መቀሌ 
2 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስመረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

133. ኪዊንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተም 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
2001 መጀመሪያ 

አዲስ አበባ ዩሀንስ 
ካምፓስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4  ኮምፒውተር  ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

5 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
2001 መጀመሪያ 

1 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2011 ዓ.ም 

መከኒሳ ካምፓስ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሀሴ 2011 ዓ.ም 

ኪዊንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 

ልደታ ካምፓስ 

2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 

3  ኮምፒውተር  ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ 
የካቲት 2010 

4  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ 
የካቲት 2010 

5 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ 
የካቲት 2010 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2011 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል   

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2011 ዓ.ም 

3 ሎጂስቲክ እና ሰኘላይ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2011 ዓ.ም 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2011 ዓ.ም 

5  ሶሾሎጂ እና ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2011 ዓ.ም 

1  ኮምፒውተር  ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

ሃና ማርያም ካምፓስ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. አቃቂ ቃሊቲ 

ካምፓስ 
2 ኮምፒውተር  ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 
ለቡ 

2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

134. ሮሆቦት ሜዲካል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1   ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሕዳር 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 

አሰላ 2   ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2011 እስከ ጥር 
2014 ዓ.ም 

3   ሜዲካል ላቦራቶ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2011 እስከ ጥር 
2014 ዓ.ም 

 
 
 
 
 
 
 

135. ራዳ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 

ጎንደር 
2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሚያዚያ 2007 እስከ 
መጋቢት 2010 

አዲስ አበባ ዋና 
ማስተባበሪያ ማዕከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሚያዚያ 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሚያዚያ 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሚያዚያ 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

5  ሩራል ደቨሎኘመንት እና 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሚያዚያ 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

6 ሶሾሎጂ እና ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2007እስከ 
መጋቢት 2010 

1   አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
እስከ ህዳር 2008 ጥቅምት 
2011 

ደብረ ብርሃን 
ቅርንጫፍ 

ማስተባበሪያ ማዕከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
እስከ ህዳር 2008 ጥቅምት 
2011 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
እስከ ህዳር 2008 ጥቅምት 
2011 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
እስከ ህዳር 2008 ጥቅምት 
2011 

5  ሩራል ደቨሎኘመንት እና 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
እስከ ህዳር 2008 ጥቅምት 
2011 

6 ሶሾሎጂ እና ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
እስከ ህዳር 2008 ጥቅምት 
2011 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

ደሴ ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ ማዕከል 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

5 ሶሾሎጂ እና ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

ደብረ ማርቆስ፣ 
ጎንደር እና ባህር 
ዳር ቅርንጫፍ 

ማስተባበሪያ ማዕከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

5 ሶሾሎጂ እና ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

6 ሩራል ደቨሎኘመንት እና 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

 
 

ራዳ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 

አሶሳ ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ 

ማዕከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

5 ሶሾሎጂ እና ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 

6 ሩራል ደቨሎኘመንት እና 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 

7 ኤዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ሊደርሺፕ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2008 እስከ 
የካቲት 2011 

ወላይታ ሶዶ 
ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ 

ማዕከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመጋቢት 2008 እስከ 
የካቲት 2011 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመጋቢት 2008 እስከ 
የካቲት 2011 

5 ሶሾሎጂ እና ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2008 እስከ 
የካቲት 2011 

6 ሩራል ደቨሎኘመንት እና 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2008 እስከ 
የካቲት 2011 

136. ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሕግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2002 የተመዘገቡ ተማሪዎች 
ለማስጨረስ 

አዳማ ካምፓስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
ነሀሴ 2007 ዓ.ም  

3 
አካውንቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 
ነሀሴ 2007 ዓ.ም  

4 አፋን ኦሮሞ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
2006 መጀመሪያ 

5 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2000 መጀመሪያ እስከ 
ጥቅምት 2012 6 ጤና መኮንን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

7 ሶሶሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1997 መጀመሪያ እስከ ሰኔ 
2012 

8 ሚድዋይፈሪ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከታህሳስ 2004 እስከ ታህሳስ 
2011 

አዳማ ካምፓስ 

9 ሜዲካል ላቦራቶሪ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2002 እስከ ጥቅምት 
2011 

1 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

ማስተርስ መደበኛ ከህዳር 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 

2 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተርስ መደበኛ ከህዳር 2006 እስከ ህዳር 
2007 

3  ሶሶዮሎጂ ማስተርስ መደበኛ ከጥር 2005 እስከ ጥር ወር 
2011 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

4 ፐብሊክ ሄልዝ ማስተርስ መደበኛ ከየካቲት 2008 እስከ ነሀሴ 
2011 

አዳማ ካምፓስ 

1  ሲቪል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2006 እስከ ነሀሴ 2014 
ዓ.ም 

2 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከታህሳስ 2007 እስከ ነሀሴ 
2014 

3 ሜድስን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሀሴ 
2012 

4 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2010 ዓ.ም 

በአዳማ ዋና 
ማዕከል  ሀረር፣ 

ነቀምት፣ ድሬደዋ፣ 
ጭሮ እና አዲስ 
አበባ ጉለሌ እና 
ጎተራ ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ 
ማዕከላት 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2010 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2010 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2010 ዓ.ም 

5 ማርኬቲንግ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2010 ዓ.ም 

6 
ኮፓራቲቭ 
አካውንቲንግ ኤንድ 
ኦዲቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2010 ዓ.ም 

7 ኮፕሬቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2010 ዓ.ም 

8 ሶሶሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2010 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

9 
ሩራል ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ አግሪካልቸራል 
ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2010 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም  
  

ጭሮ ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ 
ማዕከላት 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

4 ማርኬቲንግ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

5 ሶሶሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም  

6 
ሩራል ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ አግሪካልቸራል 
ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም  

7 
ኮፓራቲቭ 
አካውንቲንግ ኤንድ 
ኦዲቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም  

8 ኮፕሬቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም  

 

 

 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሐምሌ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም  

አሰላ ቅርንጫፍ 
ማዕከል 

2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሐምሌ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም  

3  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሐምሌ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም  

4 
 ሶሶሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከሐምሌ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም  

5 
 ኮፓራቲቭ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከሐምሌ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም  

1  አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም 

ዱራሜ ቅርንጫፍ 
ማዕከል 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከታህሳስ 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 

ሻሸመኔ፣ 
አርባምጭ፣ ሆሳዕና፣ 
አምቦ፣ ነቀምት፣ 

ደምቢዶሎ፣ ወሊሶ፣ 
መቱ፣ ከሚሴ፣ 

ወላይታ ሶዶ እና 
ባህርዳር ቅርንጫፍ 

ማስተባበሪያ 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 

3 ኮፕሬቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 

4 ኮፓራቲቭ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

5 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 

ማዕከል 

6 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 

7 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 

8  ሶሶሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሀሴ 2012 

1 አካውንቲንግ፣  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

ሀዋሳ፣ ባቱ እና 
ባሌ ሮቤ 

ቅርንጫፍ ማዕከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 4 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

5 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

6 
ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሐሴ 2011 

7 
ኮኦፕሬቲቭ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ፣  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሐሴ 2011 

8 
ማርኬቲንግ ማኔጅመንት  

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

9 
ሶሲዮሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሐሴ 2011 

10  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት እስከ ነሀሴ 2015 
ባሌ ሮቤ 

11 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት እስከ ነሀሴ 2015 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2007 እስከ 
ሚያዝያ 2010 ዓ.ም 

አቢቹ (ሃያ ሁለት) 
ካምፓስ 

2 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2007 እስከ 
ሚያዝያ 2010 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም 

4  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም 

1 
 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም 

አቢቹ (ሃያ ሁለት) 
ካምፓስ 

2 
ቢዝነስ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም 

3 
የገበያ ሥራ አመራር 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም 

4 
ኢኮኖሚክስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሀሴ 2010 ዓ.ም 

5 
አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

6 
 ቢዝነስ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

7 
 የገበያ ሥራ አመራር 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

8 
ኢኮኖሚክስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

1  ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

አቢቹ (ሃያ ሁለት) 
ካምፓስ  

2 ፐብሊክ ሄልዝ ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

3 አዳልት ነርሲንግ ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

ስድስት ኪሎ 
ካምፓስ 

2 አካውንቲንግኤንድ ፋይናንስ ማስተርስ መደበኛ 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

4 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

5  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 

6 ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሀምሌ 2002 እስከ ሰኔ 
2010 ዓ.ም 

አሰላ ካምፓስ 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሀምሌ 2002 እስከ ሰኔ 
2010 ዓ.ም 

3 
ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሚያዚያ 2006 ነሐሴ 

2014 ዓ.ም. 

1 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2008 እስከ 
መስከረም 2011 ዓ.ም 

አምቦ ካምፓስ 
2  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም. 

አምቦ ካምፓስ 

2  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

3 
 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

4  ሰርቬይንግ ቴክኖሎጂ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2009 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም 

5  ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2009 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም 

6 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2009 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

አምቦ ካምፓስ 

2 ፐብሊክ ሄልዝ ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

1 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከነሀሴ 2007 እስከ ሀምሌ 
2010 ዓ.ም 

ባህርዳር ካምፓስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከነሀሴ 2007 እስከ ሀምሌ 
2010 ዓ.ም 

3  ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከነሀሴ 2007 እስከ ሀምሌ 
2010 ዓ.ም 

4  አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከነሀሴ 2007 እስከ ሀምሌ 
2010 ዓ.ም 

5 
 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከነሀሴ 2007 እስከ ሀምሌ 

2010 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሐሴ 2010 ዓ.ም. 

ቦሌ ካምፓስ 

2 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሐሴ 2010 ዓ.ም. 

1 ሶሽዎሎጂ ማስተርስ መደበኛ ከነሀሴ 2005 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

2 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን  ማስተርስ መደበኛ ከነሀሴ 2005 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

3 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ኢን 
ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 

ማስተርስ መደበኛ ከነሀሴ 2005 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

4 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ማስተርስ መደበኛ ከነሀሴ 2005 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

5  ዴቬሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ማስተርስ መደበኛ ከነሀሴ 2005 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2006 እስከ 

ነሐሴ 2010 ዓ.ም. 

ባቱ ካምፓስ 2  ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2008 እስከ ጥቅምት 
2011 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2008 እስከ ጥቅምት 
2011 ዓ.ም 

1 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. ቡራዩ 2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 
አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ 

ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም ቡራዩ ካምፓስ 

2 
ቢዝነስ አድምንስትሬሽን 

ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2006 እስከ 

ነሐሴ 2010 ዓ.ም. 

ባቱ ካምፓስ 2  ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2008 እስከ 
ጥቅምት 2011 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2008 እስከ 
ጥቅምት 2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሚያዚያ 2007 እስከ 
መጋቢት 2010 ዓ.ም 

ባሌ ሮቤ ካምፓስ 
2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከሚያዚያ 2007 እስከ 
መጋቢት 2010 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

4 ጤና መኮንን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

5 ሰርቬይንግ ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ ከግንቦት 2011 እስከ 
ሚያዚያ 2014 ዓ.ም. 

1 
አካውንቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሕዳር 2003 እስከ 
ጥቅምት 2011 ዓ.ም 

ቢሾፍቱ ካምፓስ 

 

አካውንቲንግኤንድ ፋይናንስ 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሕዳር 2011 እስከ 

መስከረም 2016 ዓ.ም 

2 
ሰርቬይንግ ቴክኖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2005 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

3 
ቢዝነስ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2000 አጋማሽ እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

4 
ነርሲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

5 
መካኒካል ምህንድስና 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

6 
ጤና መኮንን 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከታህሳስ 2004 እስከ 
ጥቅምት 2012 ዓ.ም. 

1 
ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

1 
አካውንቲንግኤንድ ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

ገላን ካምፓስ 
2 

ቢዝነስ ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2004 እስከ 
መስከረም 2012 ዓ.ም. 

ጭሮ ካምፓስ 

2 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2004 እስከ 
መስከረም 2012 ዓ.ም. 

3 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2007 እስከ ህዳር 

2010 ዓ.ም. 

4 ሰርቬይንግ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2008 እስከ 
መስከረም 2011 ዓ.ም. 

5  ነርሲንግ 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2006 እስከ 

ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

1  አካውንቲንግና ፋይናንስ 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 
መተሀራ 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
አድሚኒስትሬሽን 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

ድሬደዋ ካምፓስ 1  አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2005 እስከ 
መስከረም 2013 ዓ.ም. 

2 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2005 እስከ 
መስከረም 2013 ዓ.ም. 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 ሶሲዮሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2005 እስከ 
መስከረም 2013 ዓ.ም. 

4 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2005 እስከ 
መስከረም 2013 ዓ.ም. 

5 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2004 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

6  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 መጀመሪያ እስከ  
2012 መጀመሪያ 

7  ሚድዋይፈሪ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

ድሬደዋ ካምፓስ 

2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

4  ሶሲዮሎጂ ኤንድ ሶሻል 
አንትሮፖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

5 ሩራል ዴቨሎፕመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

6 ኮኦፕሬቲቭ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ፣  

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

7 ኮኦፕሬቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

8 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

1 ኒውትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

ድሬደዋ ካምፓስ 

1 
 ኮምፒውተር ሳይንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

ጉለሌ ካምፓስ 

2 
አካውንቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ ነሐሴ 
2008 ዓ.ም. 

3 
አካውንቲንግኤንድ ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

4 
ቢዝነስ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2000 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

5 
ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም. 

6 
ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ ነሐሴ 
2008 ዓ.ም. 

7 
ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
አድሚኒስትሬሽን ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

1 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሕዳር 2004 እስከ 
ጥቅምት 2012 ዓ.ም. 

ሐረር ካምፓስ 
2  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሕዳር 2004 እስከ 

መስከረም 2012 ዓ.ም. 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

3 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2005 እስከ 
መስከረም 2013 ዓ.ም. 

 ሐረር ካምፓስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

4 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2002 እስከ ግንቦት 
2010 ዓ.ም 

5 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2010 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

6 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

7 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

8 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ጅማ ካምፓስ 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

4 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

5 ኮፓራቲቭ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

6  ሶሲዎሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ 

ነሀሴ 2012 ዓ.ም 

ጅማ ካምፓስ 

2 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2006 እስከ 
ጥቅምት 2011 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት    የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2006 እስከ 
ጥቅምት 2011 ዓ.ም 

4 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

5 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽ ማስተር መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ከሚሴ ካምፓስ 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3  ነርሲንግ   የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም ደንቢ ዶሎ 

ካምፓስ 
2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሆሳዕና ካምፓስ 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ሞጆ    ካምፓስ 
2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2008 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

የካ ካምፓስ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2008 እስከ 

ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2007 እስከ 
ሚያዚያ 2010 ዓ.ም. 

መቀሌ ካምፓስ 

2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2010 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦ 2007 እስከ መጋቢት 
2010 ዓ.ም 

4 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

5 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ ከኅዳር 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ጅግጅጋ ካምፓስ 2 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3 ሄልዝ ኦፊሰር የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ፣  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2008 እስከ ነሐሴ 
2011 ዓ.ም ጅግጅጋ ርቀት 

ማስተባበሪያ 
ማዕከል 2 ሶሲዮሎጂ ኤንድ ሶሻል 

አንትሮፖሎጂ 
የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከህዳር 2008 እስከ ነሐሴ 

2011 ዓ.ም 

1 ማስተር ኦፍ ፐብሊክ ሄልዝ ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ሀዋሳ ካምፓስ 

2 ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 

ማስተርስ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

1 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

2 ኮሚፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

4 ሚድዋይፈሪ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

5 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

6 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

7  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

1  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2010 እስከ ጥቅምት 
2013 ዓ.ም. 

ቃሊቲ ካምፓስ 
2  አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከህዳር 2010 እስከ ጥቅምት 
2013 ዓ.ም. 

3  ኮምፒውተር ሳይንስ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም. 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም. 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 2013 
ዓ.ም. 

ቃሊቲ ካምፓስ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ማስተር መደበኛ ከህዳር 2011 እስከ ነሀሴ 2013 

ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከታህሳስ 2011 እስከ ሕዳር 
2014 ዓ.ም. 

ጎተራ ርቀት 
ማስተባበሪያ 

ማዕከል 

2 ኮኦፕሬቲቭስ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከታህሳስ 2011 እስከ ሕዳር 
2014 ዓ.ም. 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከታህሳስ 2011 እስከ ሕዳር 
2014 ዓ.ም. 

4 ኮኦፕሬቲቭስ  ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከታህሳስ 2011 እስከ ሕዳር 
2014 ዓ.ም. 

5 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከታህሳስ 2011 እስከ ሕዳር 
2014 ዓ.ም. 

6 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከታህሳስ 2011 እስከ ሕዳር 
2014 ዓ.ም. 

7 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከታህሳስ 2011 እስከ ሕዳር 
2014 ዓ.ም. 

8 ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከታህሳስ 2011 እስከ ሕዳር 
2014 ዓ.ም. 

1 ኮሚፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2004 እስከ ነሐሴ 
2011 ዓ.ም. 

ጎተራ ካምፓስ 

2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2005 እስከ ነሐሴ 2011 
ዓ.ም. 

3 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2000 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

4 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2000 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

5 ሕግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2000 እስከ 
መስረም 2004 ዓ.ም. 

6 ሆቴል ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት ማስተር 
መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 

2013 ዓ.ም. 

2 ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተር 
መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 

2013 ዓ.ም. 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ማስተር 
መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 

2013 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

ነገሌ ቦረና 
ካምፓስ 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3  ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

4 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

ለገጣፎ ካምፓስ 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 

4 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሕዳር 2011 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም. 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 

2011 ዓ.ም. 

ለቡ ካምፓስ 
2 ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ 

ኤንድ ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

3 ሲቪል ምህንድስና የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

4  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

1 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

ነቀምቴ  ካምፓስ 

2 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

4 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

5 ኮሚፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2006 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

6 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2002 እስከ ጥቅምት 
2013 ዓ.ም. 

7 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2002 እስከ ጥቅምት 
2013 ዓ.ም. 

8 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2008 እስከ 
የካቲት 2011 ዓ.ም. 

9 ሶሾሎጂ ሶሻል አንትሮፖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2008 እስከ 
የካቲት 2011 ዓ.ም. 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር ወር 2008 እስከ 
ታህሳስ 2011 ዓ.ም. 

መቀሌ ቅርንጫፍ 
ማስተባበሪያ 

2 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር ወር 2008 እስከ 
ታህሳስ 2011 ዓ.ም. 

3 ኮፓራቲቭ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር ወር 2008 እስከ 
ታህሳስ 2011 ዓ.ም. 

4 ኮፕሬቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር ወር 2008 እስከ 
ታህሳስ 2011 ዓ.ም. 

5 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር ወር 2008 እስከ 
ታህሳስ 2011 ዓ.ም. 

6 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር ወር 2008 እስከ 
ታህሳስ 2011 ዓ.ም. 

7 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር ወር 2008 እስከ 
ታህሳስ 2011 ዓ.ም. 

8 አግሪ ካለቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር ወር 2008 እስከ 
ታህሳስ 2011 ዓ.ም. 

9 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር ወር 2008 እስከ 
ታህሳስ 2011 ዓ.ም. 

5 ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሚያዚያ 2007 እስከ 
መጋቢት 2010 ዓ.ም. 

1 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2011 ዓ.ም  

መሪ ጎሮ ካምፓስ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 

2011 ዓ.ም. 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 
2011 ዓ.ም. 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥር 2008 እስከ ታህሳስ 
2011 

ላንቻ ካምፓስ 
2 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከሚያዚያ 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

3 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

4 ሜዲካል ላቦራቶሪ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ወሊሶ ካምፓስ 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3 ሄልዝ ኦፊሰር የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 4  ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

5 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1  አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

ወላይታ ሶዶ 
ካምፓስ 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም. 

ሻሸመኔ ካምፓስ 

2 አካውንቲንግኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሰኔ 2006 እስከ ነሀሴ 2014 
ዓ.ም. 

4 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም. 

5 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2005 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም. 

6 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም. 

7 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

8 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ሱሉልታ ካምፓስ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

መቱ 
2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ኦለንጭቲ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

 

ሪፍት ቫሊ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

ፊቼ ርቀት 
ማስተባበሪያ 
ማዕከል 

2 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

3 ኮፓራቲቭ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

4 ኮፕሬቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

5 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

6 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

7 ሩራል ዴቨሎፕመንት ኤንድ 
አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

8 አግሪ ካለቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

9 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

1 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ዋዩ 
2 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ለገጣፎ፣ ቃሊቲ 
ቅርንጫፍ ማዕከል 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ   ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

137. ሮያል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1996 እስከ ነሐሴ 2010 ዓ.ም 

አዲስ አበባ 
አባኮራን ካምፓስ 

2 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ1996 እስከ የካቲት2008 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2008 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 አጋማሽ እስከ 2008 
አጋማሽ 

5 ሕግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 አጋማሽ እስከ 2003 
አጋማሽ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

6 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2008 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ አግ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ አየር 
ጤና  2 ማኔጅመነት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

 

ሮያል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2005 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

አዳማ ካምፓስ 
2 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመጋቢት 2005 እስከ የካቲት 
2008 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2008 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

4 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2005 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም ሆሳዕና 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3  ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

138. ሳታ ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 እስከ 
መስከረም 2011 ዓ.ም 

አርባ ምንጭ 
ካምፓስ 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 
2011 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 
2011 ዓ.ም 

4 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

አርባ ምንጭ 
2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

139. ሰሌክት ቢዝነስና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የሚሰጡት ስልጠና ዓይነት የስልጠኛ ደረጃ 
መደበኛ/ 
የርቀት 

ፈቃዱ የሚሰራበት ጊዜ 
ፈቃድ የተገኘበት 

ካምፓስ 

1 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ አየር 
ጤና ካምፓስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 ማኔጅመነት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

4 አካውንቲንግ አግ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

5 ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ አግ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

መገናኛ 2 ማኔጅመነት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

 
 

140. ሳንቴ ሜዲካል ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ዴንታል ሜዲስን 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከጥቅምት 2007 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ 

2 ፐብሊክ ሄልዝ 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከጥቅምት 2007 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም. 

3  ሜዲስን 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከጥቅምት 2007 እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም. 

4  ሚድዋይፈሪ 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ 
ከጥቅምት 2007 እስከ 
መስከረም 2010 ዓ.ም. 

1  ኮሚኒቲ ኒውትሬሽን ማስተርስ መደበኛ 
ከነሀሴ 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

2  ጄኔራል ፐብሊክ ሄልዝ ማስተርስ መደበኛ 
ከነሀሴ 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

3  ፐብሊክ ሄልዝ ኢን 
ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ/ም 

141. ሰሊሆም የጤና ሳይንስና ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2000 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

ወላይታ ሶዶ 
ካምፓስ 

2 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2008 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

3 ሚድዋይፍሪ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2008 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

4 ሜዲካል ላብራቶሪ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2008 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 

6 ፐብሊክ ኸልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2007 እስከ ነሐሴ 

2013 ዓ.ም 

142. ሲምለስ የርቀት ትምህርት ኮሌጅ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ዴቨሎፕመንት ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2002 እስከ 
ነሀሴ 2012 

አዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል 

2 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2002 እስከ 
ነሀሴ 2012 

3 ፋይናንስ ኤንድ 
ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2002 እስከ 
ነሀሴ 2012 

4 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር 2009 እስከ ታህሳስ 
2011 

5 ማኔጅመነት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር 2009 እስከ ታህሳስ 
2011 

6 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከጥር 2009 እስከ ታህሳስ 
2011 

143. ሰላም የጤና ሳይንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሜዲካል ላቦራቶሪ ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

መከኒሳ 2 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

3 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
1996 አጋማሽ እስከ 
መጋቢት 2011 ዓ.ም 

144. ሸባ ዩንቨርስቲ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እሰከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

መቀሌ  አክሱም፣ 
ሽሬና አላማጣ 

ማዕከላት 
2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እሰከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

3   ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እሰከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

1 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2006 እስከ ነሀሴ 
2008 ዓ.ም 

አድዋ 

1 ነርሲንግ 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ ከመጋቢት 2003 እስከ ነሀሴ 
2006 ዓ.ም 

አክሱም 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እሰከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

መቀሌ  አክሱም፣ 
ሽሬና አላማጣ 

ማዕከላት 
2  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እሰከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም 

3   ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2010 እሰከ ነሐሴ 
2012 ዓ.ም 

1  አካውንቲግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 
2011 ዓ.ም 

መቀሌ 
2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 

2011 ዓ.ም 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 
2011 ዓ.ም 

4  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እስከ ጥር 
2011 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

5 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

6 አውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከህዳር 2006 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

7 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2004 መጨረሻእስከ ሐምሌ 
2013 ዓ.ም 

8 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከ2004 መጨረሻ እስከ ሐምሌ 
2013 ዓ.ም 

9 ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እሰከ ታህሳስ 
2011 

10 አካውንቲንግ 
ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከየካቲት 2008 እሰከ ታህሳስ 
2011 

1  ኤሌክትሪካ 
ኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 2013 
ዓ.ም 

መቀሌ 2 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 

3 አካውንቲንግና ፋይናንስ ማስተር መደበኛ 

145. ስሪ ሳይ ኮሌጅ 

ተ.ቁ. የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2002 እስከ 
መጋቢት 2008 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ገርጅ 
ካምፓስ 

2 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2002 እስከ 
መጋቢት 2008 ዓ.ም 

3  አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2002 እስከ 
መጋቢት 2008 ዓ.ም 

1 
 ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ 
አድምንስትሬሽን 
በኢንፎርሜሽን ሲስተም 

ማስተርስ መደበኛ 
ከሚያዚያ 2004 ከእስከ 

ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

2 
 ማስተርስ ኦፍ ሳይንስ 
በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማስተርስ መደበኛ 

ከሚያዚያ 2004 እስከ 
መጋቢት 2007 ዓ.ም 

3 ኮምፒውተር ሳይንስ ማስተርስ መደበኛ 
ከሚያዚያ 2004 እስከ 
መጋቢት 2007 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን  ማስተርስ ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከእስከ የካቲት 2010 

ሕንድ አገር 
,ከሚገኘው ሲኪም 
ማኒፖል ዩኒቨርስቲ 
ጋር በመተባበር 

2  ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማስተርስ ከእስከ የካቲት 2010 

3 ጆርናሊዝም ኤንድ ማስ 
ኮሚኒኬሽን  

ማስተርስ 
ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከእስከ የካቲት 2010 

4 ኮምፒውተር ሳይንስ 
አፕሊኬሽን 

ማስተርስ ከእስከ የካቲት 2010 

146. ቅድስት ልደታ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ፐብሊክ ኸልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2003 እስከ 
ሚያዝያ 2011 ዓ.ም. 

ልደታ ካምፓስ 2  ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2003 እስከ 
ሚያዝያ 2011 ዓ.ም. 

3 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ 

ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

147. ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርስቲ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.
ቁ 

የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 

ሐምሌ 2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ሜክሲኮ 
ካምፓስ 

2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1996 መጀመሪያ እስከ 

ሐምሌ 2012 ዓ.ም 

3 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2004 እስከ 

ሐምሌ 2009 ዓ.ም 

4 ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2004 እስከ 

ሐምሌ 2009 ዓ.ም 

5 ቱሪዝም ኤንድ ሆስፒታሊቲ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2006 እስከ 
መስከረም 2009 ዓ.ም 

6 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1998 አጋማሽ እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

7 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ እስከ ጥር 
2008 ዓ.ም 

8 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከየካቲት 2008 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

9 ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ እስከ ሕዳር 2011 ዓ.ም 

 

ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርስቲ 

ተ.
ቁ 

የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

10 ሕግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2003 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ሜክሲኮ 
ካምፓስ 

11 እንግሊዘኛ አማርኛ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2003 ዓ.ም 

12 ሂሳብ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2003 ዓ.ም 

13 ታሪክና ጂኦግራፊ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2003 ዓ.ም 

1  ፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን  ማስተር ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከጥር 2001 እስከ ታህሳስ 
2007 ዓ.ም 

ከኢንድራ ጋንዲ 
ናሽናል ኦፕን 
ዩኒቨርሲቲ ጋር 
በመተባበር        

2 ሶሻል ወርክ ማስተር ከጥር 2001 እስከ ታህሳስ 
2007 ዓ.ም 

3 ኦኮኖኪሚክስ ማስተር 
ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከጥር 2001 እስከ ታህሳስ 
2007 ዓ.ም 

4 ላይብረሪ ኤንድ 
ኢንፎርሜሽን ሳይንስ ማስተር ከጥር 2001 እስከ ታህሳስ 

2007 ዓ.ም 

5 ፖለቲካል ሳይንስ ማስተር ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከጥር 2001 እስከ ታህሳስ 
2007 ዓ.ም 6 ሶሲዮሎጂ ማስተር 

7  ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን  ማስተር ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከጥር 2001 እስከ ታህሳስ 
2007 

8 ማስተር ኦፍ ኮሜርስ  ማስተር ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከጥር 2001 እስከ ታህሳስ 
2007 

9 ሩራል ዴቨሎፕመንት ማስተር ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከጥር 2001 እስከ ታህሳስ 
2007 

1 ሩራል ዴቨሎፕመንት ማስተርስ መደበኛ 
ከጥር 2004 እስከ ጥር 2012 
ዓ.ም 

አዲስ አበባ ሜክሲኮ 
ካምፓስ 2 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ 

ኤንድ አግሪ ቢዝነስ 
ማስተርስ መደበኛ 

ከጥር 2004 እስከ ጥር 2012 
ዓ.ም 

3  ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ማስተርስ መደበኛ 
ከታህሳስ 2003 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

4 
ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን 
(ሂውማን ሪሶርስ ማኔጅመንት 
የትኩረት መስክ) 

ማስተርስ መደበኛ 
ከታህሳስ 2003 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 

5 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ 
ኤንድ አግሪ ቢዝነስ 

ማስተርስ መደበኛ 
ከጥር 2004 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም 

6 ኮምፒውተር ሳይንስ ማስተርስ መደበኛ 
ከጥቅምት 2007 እስከ 
መስከረም 2010 ዓ.ም 

7 ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
መስከረም 2014 ዓ.ም 

8 ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
መስከረም 2014 ዓ.ም 

9  ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
መስከረም 2014 ዓ.ም 

10 
ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን 
(አካውንቲንግ ና ፋይናንስ) 
የትኩረት መስክ 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 

ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ሜክሲኮ 
ካምፓስ 

11 ዴቨሎፕመንት ማኔጅመንት ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

12  አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 

ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

13  ኳሊቲ እና ፕሮዳክሽን 
ማኔጅመንት 

ማስተርስ መደበኛ እስከ ነሀሴ 2015    ዓ.ም 

 

ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርስቲ 

ተ.
ቁ 

የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን 
(ኢምፓክት ኢንተርፕርነርሺፕ)  

ማስተርስ 
ድንበር 
ተሻጋሪ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

አፍሪካ ህብረት 
አካበቢ ከሳክሮ ኩሪ 
ካቶሊክ ዩኒቨርስቲ 
ጋር በመተባበር 

2  ማስተር ኦፍ ሶሻል ወርክ ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

አ.አ (ግሪን ካምፓስ) 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

በአዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል እና መቀሌ፣ 
ጎንደር፣ ባህርዳር፣ ደሴ 

አዳማ፣ ድሬዳዋ፣ 
ሀዋሳ፣  ነቀምት፣ ባሌ 

ሮቤ፣ ጅማ፣ 
አርባምንጭ፣ 

ቅርንጫፍ ማዕከላት 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1997 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2005 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

5  ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2005 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1  ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

አዲስ አበባ፣  
ዋ/ማዕከል እና 

ሀዋሳ፣መቀሌ፣ጅማ፣አዳ
ማ፣ድሬዳዋ፣ ነቀምት፣ 
አርባምንጭ፣ ባሌ 
ሮቤ፣ ባህርዳር፣ 
ጎንደርና ደሴ 

ቅርንጫፍ ማዕከላት 

2 ፐብሊክ አድሚነስትሬሽን ኤንድ 
ዴቨሎፕመንት ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት እስከ ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

3  ኢጁኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 1998 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4 ፋይናንስ ዴቨሎፕመንት  
ኢኮኖሚክስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

5 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

6 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

7 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

8 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

9 አግሪ ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

10 ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

11 ኮኦፕሬቲቭስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 1998 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 ባንኪንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

አ.አ ሜክሲኮ 
2 ሎጂስቲክስ ኤንድ ሰፕላይ ቼይን 

ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም 

1 ፋይናንስ ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2001 እስከ 

ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

ባህርዳር ቅርንጫፍ 
ማዕከላት 2 ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2001 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

3 ኮኦፕሬቲቭስ አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2001 እስከ 

ነሐሴ 2014 ዓ.ም 

1 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2006 እስከ 
ነሐሴ 2009 ዓ.ም 

አዲስ አበባ፣ ሀዋሳ፣ 
መቀሌ፣  ድሬዳዋ፣ 
ጅማ፣ ነቀምት፣ ባሌ 
ሮቤ፣ 

2 
ኮኦፕሬቲቭስ (አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ እና በቢዝነስ 
ማኔጅመንት) 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1998 አጋማሽ እስከ 
መስከረም 2009 ዓ.ም 

3 አግሪ ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርስቲ 

ተ.
ቁ 

የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

 1 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት እስከ ነሐሴ 2015 ዓ.ም 
ድሬደዋ 

 2 ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት እስከ ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

1 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ሀዋሳ፣ መቀሌ፣  ጅማ፣ 
አዳማ፣ ድሬዳዋ፣ 

ነቀምት፣ ባሌ ሮቤ፣ 
ጎንደር ቅርንጫፍ 

ማዕከላት 

2 
ፐብሊክ አድሚነስትሬሽን 
ኤንድ ዴቨሎፕመንት 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3 አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

4  ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

1   አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

ደሴ 

2 ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

3 ኤጁኬሽናል ፕላኒንግ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

4 ፋይናንስ ኤንድ 
ዴቬሎፕመንት ኢኮኖሚክስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

5 አግሪ ቢዝነስ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

1 ኮፓራቲቭስ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት እስከ ነሐሴ 2015 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 
ፐብሊክ አድምንስትሬሽን 
ኤንድ ዴቨሎፕመንት 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

4 ኮፓራቲቭስ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

አርባምንጭ 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 4 ኮኦፕሬቲቭ ቢዝነስ 

ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

5 አግሪ ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

6 አግሪ ቢዝነስ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

7 ኤጁኬሽናል ፕላኒንግ 
ማኔጅመንት  

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም 

1 አግሪ ካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ታህሳስ 2015 ዓ.ም 

ባህርዳር 
2 አግሪ ቢዝነስ ቢዝነስ 

ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ታህሳስ 2015 ዓ.ም 

3 ኮኦፕሬቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ታህሳስ 2015 ዓ.ም 

4 ኤጁኬሽናል ፕላኒንግ 
ማኔጅመንት  

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ታህሳስ 2015 ዓ.ም 

 

ቅድስተ ማርያም ዩኒቨርስቲ 

ተ.
ቁ 

የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

አሶሳ 
2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

1 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

አሶሳ ካምፓስ 

2 ፋይናንሻል ኢኮኖሚክስ፣  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

3 
ሩራል ዴቬሎፕመንት 
ኮፓራቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጀመንት  

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

4 ኮፓራቲቭ አካውንቲንግ 
ኤንድ ኦዲቲንግ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

5  አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

6 አግሪቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

7  አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

8 ኤድኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

1 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

አሶሳ  እና አርባ 
ምንጭ ማዕከላት 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 
ፐብሊክ አድምንስትሬሽን 
ኤንድ ዴቨሎፕመንት 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

3 ኮፓራቲቭስ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

4 ሶሲዮሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
2013 ዓ.ም 

148. ሰሚት ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከነሀሴ 2005 እስከ ነሀሴ 
2008 ዓ.ም 

ሺ ሰማኒያ መንገድ 2 ሊደርሺኘ እና ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመጋቢት 2002 እስከ 
የካቲት 2008 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከነሀሴ 2005 እስከ ነሀሴ 
2008 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2006 እስከ 2010 
የተቀበላቸውን ተማሪዎች 
ለማስጨረስ 

አዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል 

2 ሊደርሺፕ እና ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2006 እስከ 2010 
የተቀበላቸውን ተማሪዎች 
ለማስጨረስ 

3  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2006 እስከ 2010 
የተቀበላቸውን ተማሪዎች 
ለማስጨረስ 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2006 እስከ 2010 
የተቀበላቸውን ተማሪዎች 
ለማስጨረስ 

ሰሚት ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2006 እስከ ጥቅምት 
2009 ዓ.ም 

ሀዋሳ ቅርንጫፍ 
ማዕከል 

2 ሊደርሺፕ እና ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2006 እስከ ጥቅምት 
2009 ዓ.ም 

3  ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2006 እስከ ጥቅምት 
2009 ዓ.ም 

4 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2006 እስከ ጥቅምት 
2009 ዓ.ም 

149. ሶዶ ክርስቲያን ሆስፒታል 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሜዲካል ስፔሻሊቲ ኢን 
ኦርቶ ፒዲክ ሰርጀሪ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሀሴ 

2012 ዓ.ም. 
ወላይታ ሶዶ 

2  አጠቃላይ ቀዶ ጥገና 
ስፔሻሊቲ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2000 እስከ ሚያዝያ 

2011 ዓ.ም. 

150. ሰንዳዕሮ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሶፍትዌር ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥር 2008 እስከ  ታህሳስ 

2011 ዓ. 

መቀሌ 

2 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ  
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ  
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

4 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ  
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

5 ማኔጅመንት  ኢንፎርማሽን 
ሲስተም 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ  
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ እና ፋይናንስ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ሽሬ 
2 ማኔጅመንት   የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

መቀሌ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

151. ስታንዳርድ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ዋና 
ማዕከልና እና 

አሶሳ፣ሞጣ፣ ባህርዳር 
, ቅርንጫፍ ማዕከል 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

ሳሊተ ምህረት 

4 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም 

152. ሶርስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማናጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

ባህርዳር 
2 አካውንቲንግና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

153. ሶሎዳ የጤናና ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2007 እስከ ሚያዝያ 

2010 ዓ.ም. 

ሽሬ እንዳስላለሴ 
2 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከግንቦት 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

3 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2005 እስከ ጥቅምት 
2008 ዓ.ም 

4 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

1 
ኤሌትሪካል ኢንጅነሪንግ 
(ስፔሻላይዜሽን 
ኢንኢንዱስትሪያል ኮንትሮል) 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም. 

መቀሌ ካምፓስ 2 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም. 

3 ሰርቬይንግ ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2011 እስከ ነሐሴ 

2013 ዓ.ም. 

4 ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 

2013 ዓ.ም 

1  ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም. 
አድዋ ካምፓስ 

2 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ ነሐሴ 

2012 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 

2013 ዓ.ም 
ሑመራ 

 

154. ሲንድባድ የአረብኛ ቋንቋ ኢንስቲትዩት 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አረብኛ በመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥር 2011 እስከ ነሐሴ 2013 
ዓ.ም 

አዲስ አበባ 

155. ኤ ሲ ቲ አሜሪካን ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

አዲስ አበባ 

2 ኮምፒውተር ሳይንስ ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም 

1 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተር መደበኛ 
ከመጋቢት  2011 እስከ 
የካቲት 2013 ዓ.ም  

2 ኮምፒውተር ሳይንስ ማስተር መደበኛ 
ከመጋቢት  2011 እስከ 
የካቲት 2014 ዓ.ም  

156. ሴባስቶፖል ሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ማናጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም. 

ደብረታቦር 2 አካውንቲንግና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም. 

3 
ኢኮኖሚክስ 

በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም. 

157. ጣና ሃይቅ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ማናጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2008 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም. 

አዴት ካምፓስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 አካውንቲንግና ፋይናንስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከታህሳስ 2008 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2009 ዓ.ም. 

ባህርዳር ካምፓስ 
2 አካውንቲንግና ፋይናስ በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

3 ቢዝነስ ማናጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2009 ዓ.ም. 

4 ማናጅመንት በመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

158. ጦሳ የኢኮኖሚ ልማት ተቋም 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ፕሮጀክት ፕላኒንግ 
ማኔጅመንት 

ማስተርስ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

ደሴ ካምፓስ 
2 ቢዝነስ አድምንስትሬሽን ማስተርስ መደበኛ 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

159. ቴክኖ ሊንክ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

ቡራዩ ካምፓስ 
2  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

160. ቴክ ዞን ኢንጅነሪንግና ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ እና 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1999 መጀመሪያ እስከ 

ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 
አዲስ አበባ ጦር 
ሃይሎች  ካምፓስ 

161. ትሪፕል ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. አዲስ አበባ ሾላ 

መናፈሻ 2 ማናጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

162. ትሮፒካል ኮሌጅ ኦፍ ሜዲስን 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2004 እስከ ነሐሴ 
2011 ዓ.ም 

ደሴ ካምፓስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 ማናጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

3 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

4 ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

5 ሜዲካል ላቦራቶሪ ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

1 የጤና መኮንን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2001 አጋማሽ እስከ 
የካቲት 2012 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ ጦር 
ሃይሎች 2 

ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ እስከ ነሐሴ 
2014 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም.                          

ደብረ ማርቆስ 
ካምፓስ 

2 ማናጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም.                          

3 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2001 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

4  የጤና  መኮንን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከግንቦት 2001 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

163. ዩኒቨርሳል ሜዲካል ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት ፈቃዱ 
የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ጤና መኮንን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ2001 መጨረሻ እስከ ነሐሴ 2015 

ዓ.ም. 

አዲስ አበባ ሃያ 
ሁለት ካምፓስ 2 

ፋርማሲ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ እስከ 2007 

ከመስከረም 2011 ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

3  ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ ከነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

164. ዩኒቨርሳል ቴክኖሎጂ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ኮምፒዩተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ አራት 
ኪሎ  2 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2008 እስከ ነሐሴ 
2010 ዓ.ም. 

3 አካውንቲንግና ፋይናስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2008 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

165. ዩኒክ ስታር ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ሐዋሳ 
2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

1 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

2 ቢዝነስ ማኔጅንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

3 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

166. ዩኤስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ ማስተርስ መደበኛ 
ከታህሳስ 2008 እስከ ህዳር 
2011 ዓ.ም. 

ቦሌ መድሃኒ አለም  

1 ሲቪል ኢንጅነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2007 እስከ የካቲት 
2010 ዓ.ም. 

ወላይታ ሶዶ ካፓስ 2 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2007 እስከ የካቲት 
2010 ዓ.ም. 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከህዳር 2007 እስከ የካቲት 
2010 ዓ.ም. 

1 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2004 እስከ 
ግንቦት2012 ዓ.ም. 

ሻሸመኔ ካምፓስ 

2 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2004 እስከ 
ግንቦት2012 ዓ.ም. 

3 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

4 ሰርቨይንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2004 እስከ ሰኔ 
2007 ዓ.ም. 

5  ሲቪል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

6  ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂና 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2004 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

አርባ ምንጭ 2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

1  ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከግንቦት 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

ሻሸመኔ ካምፓስ 
ማስተባበሪያ 

ማዕከል 

2 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከግንቦት 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 4 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

5 ሶሲሾሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከግንቦት 2005 እስከ ነሐሴ 
2013 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ጂንካ እና ወላይታ 
ሶዶ ቅርንጫፍ 

ማዕከላት 
2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3  ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

167. ዩኒየን ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማናጅመንት 
የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. አለታ ወንዶ ዋና 

ካምፓስ 

2 
አካውንቲንግ እና ፋይናንስ 

የመጀመሪያ 
ዲግሪ 

መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

168. ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
አድሚኒስትሬሽን 

ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 

ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

አዳማ 

2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ እስከ 2011 
ዓ.ም. አጋማሽ 

3 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1997 አጋማሽ እስከ 2011 
ዓ.ም. አጋማሽ 

4 ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2006 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

5  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2006 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

6 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2006 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

1 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

ገፈርሳ ካምፓስ 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

4 አኒማል ፐሮዳክሽን ኤንድ 
ቴክኖሎጂ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም 

5  ሆልቲካልቸር የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2014 በአዲስ አበባ ዋና 

ማዕከል እና ሀዋሳ፣ 
ባህር ዳር፣ ሐረር፣ 
ደሴ፣ ነቀምት፣ 

አዳማ ቅርንጫፍ 
ማዕከላት 

2 ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2014 4 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

5  እንግሊዝኛ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2014 

1 ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1998 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ  
2 ሶሲዮሎጂ ኤንድ ሶሻል 

አንትሮፖሎጂ 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከግንቦት 200 መጀመሪያ 
እስከ ነሀሴ 2014 

1 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1999 መጨረሻ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ ገርጂ 
ካምፓስ 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1999 መጨረሻ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

3 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1999 መጨረሻ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

4 ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 
ሲስተምስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1999 መጨረሻ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

5 ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሐምሌ 2007 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

ዩኒቲ ዩኒቨርስቲ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

6 ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከ1999 መጨረሻ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. አዲስ አበባ ገርጂ 

ካምፓስ 
7 አርክቴክቸር ኤንድ ኸርባን 

ፕላኒንግ 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከ2000 መጨረሻ እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

8 ሲቪል ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2004 እስከ 
ሐምሌ 2011 ዓ.ም 

9 ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከጥቅምት 2004 እስከ 
ሐምሌ 2011 ዓ.ም 

1 ማስተር ኦፍ ቢዝነስ 
አድሚኒስትሬሽን 

ማስተር መደበኛ 
ከ1999 አጋማሽ እስከ ነሐሴ 

2014 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ ገርጂ 
ካምፓስ 

2 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ  ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

3  ኦርጋናይዜሽን ሊደርሺፕ ማስተር መደበኛ 
ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሐሴ 2015 ዓ.ም. 

4  ቢዝነስ አድምንስትሬሽን 
ኢን ማርኬቲንግ ማኔጅመንት 

ማስተር መደበኛ 
ከሕዳር 2002 እስከ ነሐሴ 
2015 ዓ.ም. 

5  ዴቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ማስተር መደበኛ 
ከ1999 አጋማሽ እስከ ነሀሴ 

2014 ዓ.ም 

1 ሜዲካል ላቦራቶሪ ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

መከኒሳ 2 ፐብሊክ ሄልዝ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

3 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
1996 አጋማሽ እስከ 
መጋቢት 2011 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2004 እስከ 
መስከረም 2012 

ደሴ ካምፓስ 2 ቢዝነስ አድሚንስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2004 እስከ 
መስከረም 2012 

3  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2004 እስከ 
መስከረም 2012 

169. ቪክትሪ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት ፈቃዱ 
የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ፐብሊክ ሄልዝ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከግንቦት 2002 እስከ ነሐሴ 2014 ዓ.ም. 

ደብረ ብርሃን 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሚያዚያ 2005 እስከ ነሐሴ 2014 
ዓ.ም. 

3 ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሰኔ 2001 እስከ ግንቦት 2004 ዓ.ም. 

170. ዌስተርን ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ቢዝነስ አድምንስትሬሺን ማስተርስ 
ድንበር 
ተሸጋሪ 

ከ2005 መጀመሪያ እስከ 
ሀምሌ 2012 ዓ.ም. 

 /ኢንኮላቦሬሽን ዊዝ 
ሊንከን ዩኒቨርስቲ 

1 ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከሰኔ 2004 እስከ ሀምሌ 
2012 ዓ.ም. 

22 ካምፓስ 

 

 

171. ዋሸራ ቦርድ ቪው ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ ደብረ ማርቆስ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

2 ማናጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

3  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

4 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

172. ያኔት ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1   ነርሲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከሐምሌ 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ 2 ሜዲካል ላቦራቶሪ ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2011 እስከ ነሀሴ 
2013 ዓ.ም 

3 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

173. ያርድስቲክ ኢንተርናሽናል የርቀት ትምህርት ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ1998 መጨረሻ እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል 

2 አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1998 መጨረሻ እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

4 አግሪቢዝነስ ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1998 መጨረሻ እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

5 ኮኦፕሬቲቭስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ1998 መጨረሻ እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 

6 
ዲዛስተርስ ሪስክ ማኔጅመንት 
ኤንድ ሰስተነብል 
ዴቨሎፕመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 መጀመሪያ መ እስከ 
ነሀሴ 2012 ዓ.ም 

7 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከ2004 መጨረሻ እስከ ነሀሴ 
2012 ዓ.ም 8 ቢዝነስ ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

9 ቱሪዝም ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከህዳር 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም 

10 ፋይናሽያል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከጥቅምት 2006 እስከ ነሀሴ 
2014 ዓ.ም 

አዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል 11 ዴቨሎፕመንት ስተዲስ     ከጥቅምት 2006 እስከ ነሀሴ 

2008 ዓ.ም 

12 
ኢዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2007 እስከ 
ነሀሴ 2014 ዓ.ም 

1 
ዲዛስተርስ ሪስክ ማኔጅመንት 
ኤንድ ሰስተነብል 
ዴቨሎፕመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2007 እስከ ነሀሴ 2015 
ዓ.ም 

መቀሌ ቅርንጫፍ 
ማዕከል 2 ቱሪዝም ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከሰኔ 2007 እስከ ነሀሴ 2015 
ዓ.ም 

3 ኢዱኬሽናል ኘላኒግ ኤንድ  
ማኔጅነት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2007 እስከ ነሀሴ 2015 
ዓ.ም 

ያርድስቲክ ኢንተርናሽናል የርቀት ትምህርት ኮሌጅ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

4 ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመጋቢት 2002 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

መቀሌ ቅርንጫፍ 
ማዕከል 

5 አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመጋቢት 2002 እስከ 
የካቲት 2010 ዓ.ም 

6 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመጋቢት 2002 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

7 አግሪቢዝነስ ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመጋቢት 2002 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

8 ኮኦፕሬቲቭስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመጋቢት 2002 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

9 ዴቨሎፕመንት ስተዲስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ነሀሴ 2015 
ዓ.ም 

10 ፋይናንሺያል አኪኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ነሀሴ 2015 
ዓ.ም 

11 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

12 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

1 አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 መጀመሪያ እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

ሀዋሳ ቅርንጫፍ 
ማዕከል 

2  አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 መጀመሪያ መ እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

3 
 አግሪቢዝነስ ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 መጀመሪያ መ እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

4 ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 መጀመሪያ መ እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

5 

ዲዛስተርስ ሪስክ ማኔጅመንት 
ኤንድ ሰስተነብል 
ዴቨሎፕመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 መጀመሪያ መ እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

6 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

7 ቢዝነስ ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

8  ኮኦፕሬቲቭስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2009 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

ነቀምት ቅርንጫፍ 
ማዕከል 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

3 ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

4 
ዲዛስተርስ ሪስክ ማኔጅመንት 
ኤንድ ሰስተነብል 
ዴቨሎፕመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

5  አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

6 አግሪቢዝነስ ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

7 አግሪ ቢዝነስ ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

8 ኮኦፕሬቲቭስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ያርድስቲክ ኢንተርናሽናል የርቀት ትምህርት ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ ኤንድ ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2004 መጨረሻ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

ባህርዳር 

2 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2004 መጨረሻ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

3 ኮፓራቲቭ ቢዝነስ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 አጋማሽ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

4 
ዲዛስተርስ ሪስክ ማኔጅመንት 
ኤንድ ሰስተነብል 
ዴቨሎፕመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

5 አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 አጋማሽ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

6  አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 አጋማሽ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

7  ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 አጋማሽ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

8 ቱሪዝም ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

9 ኢዱኬሽናል ኘላኒግ ኤንድ  
ማኔጅነት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

10 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

11  አግሪቢዝነስ ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2002 አጋማሽ እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም 

12  ዴቨሎፕመንት ስተዲስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

13 ፋይናንሺያል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

1  ዴቨሎፕመንት ስተዲስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

ደብረብርሃን 

2 ፋይናንሺያል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

4 ኮኦፕሬቲቭስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

5 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

6 
ዲዛስተርስ ሪስክ ማኔጅመንት 
ኤንድ ሰስተነብል 
ዴቨሎፕመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

7 አግሪቢዝነስ ዴቨሎፕመንት 
ኤንድ ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

8 አግሪካልቸራል ክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

9 አግሪካልቸራል ኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 

10 ሩራል ዴቨሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሰኔ 2006 እስከ ግንቦት 
2009 ዓ.ም 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

 

ያርድስቲክ ኢንተርናሽናል የርቀት ትምህርት ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

ደሴ 

2 
ዲዛስተርስ ሪስክ ማኔጅመንት 
ኤንድ ሰስቴኔብል 
ዴቨሎፕመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

3 አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 4 ቱሪዝም ማኔጅመንት  የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

5  ዴቨሎፕመንት ስተዲስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከሰኔ 2006 እስከ ነሀሴ 2015 
ዓ.ም 6 ፋይናንሺያል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

7  ኮኦፓራቲቭስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

8 ኤጁኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 

9  አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 10 አግሪ ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት 

ኤንድ ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

11 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም 12 ሩራል ዴቬሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

1 አግሪካልቸራል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

ጎንደር እና ወላይታ 
ሶዶ ቅርንጫፍ 

ማዕከላት 

2 አግሪካልቸራል ኤክስቴንሽን የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

3 
አግሪካልቸራል ቢዝነስ 
ደቨሎፕመንት ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

4 ሩራል ዴቬሎፕመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 5 ኮኦፓራቲቭስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

6 
ዲዛስተርስ ሪስክ ማኔጅመንት 
ኤንድ ሰስቴኔብል 
ዴቬሎፕመንት ስተዲስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

7 ኤዱኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

8 ቱሪዝም ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

9 ፋይናንሺያል አኪኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

10 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

11 ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2013 ዓ.ም 12 ዴቨሎፕመንት ስተዲስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 

 

174. የምስራቅ ጎህ ኮሌጅ 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 
ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. ንፋስ መውጫ 

ካምፓስ 
2 ማናጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ 

ከመስከረም 2010 እስከ 
ነሐሴ 2012 ዓ.ም. 

175. ዮም ኢንስቲትዩት ኦፍ ኢኮኖሚ ደቨሎፕመንት 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ 
የትምህርት 

ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 ደቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ ማስተር መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም. አዲስ አበባ መገናኛ 

ካምፓስ 

2 
ፕሮጀክት ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

ማስተር መደበኛ ከመጋቢት 2007 እስከ ነሀሴ 
2015 ዓ.ም. 

1 
ፕሮጀክት ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

ማስተር መደበኛ ከመጋቢት 2008 እስከ 
የካቲት 2011 ዓ.ም. 

ባህር ዳር ካምፓስ 

176. ዛክቦን ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  ኮምፒውተር ሳይንስ የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 እስከ 
መስከረም 2011 ዓ.ም. 

 ሻሸመኔ 2 አካውንቲንግ  የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 እስከ 
መስከረም 2011 ዓ.ም. 

3 
አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም. 

1 
ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2008 እስከ 

መስከረም 2015 ዓ.ም. 
አላባኩሊቶ 

177. ዛየን ቴክኖሎጂ ኤንድ ቢዝነስ ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና 
እድሳት ፈቃዱ 

የሚያገለግልበት ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1  አካውንቲንግ  
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ 

መስከረም 2009 ዓ.ም. 

ሀዋሳ ካምፓስ 

2 
 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2009 እስከ 
ነሀሴ 2015 ዓ.ም. 

3 ቢዝነስ ማኔጅመንት 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ 

ነሀሴ 2015 ዓ.ም. 

4 ሰርቬይንግ ቴክኖሎጂ 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከጥቅምት 2006 እስከ 

ነሀሴ 2013 ዓ.ም 

5 ኮምፒውተር ሳይንስ 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመስከረም 2008 እስከ 

መስከረም 2011 ዓ.ም. 

6 ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 
የመጀመሪያ ዲግሪ መደበኛ ከመጋቢት 2011 እስከ 

መጋቢት 2014 ዓ.ም 

1 
 አካውንቲንግ ኤንድ 
ፋይናንስ 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2011 እስከ 
የካቲት 2014 ዓ.ም. 

ሀዋሳ ካምፓስ 
2 

ቢዝነስ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2011 እስከ 
የካቲት 2014 ዓ.ም. 

3 
ማርኬቲንግ ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት ከመጋቢት 2011 እስከ 

የካቲት 2014 ዓ.ም. 



የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እና የፕሮግራሞቻቸው ዝርዝር መረጃ -እስከ ሰኔ 10/2011ዓ.ም. ድረስ 

 

178. ኦፕን 20 -20 ኮሌጅ 

ተ.ቁ የትምህርት መስክ የትምህርት ደረጃ 
መርሀ 
ግብር 

የእውቅና/የእውቅና እድሳት 
ፈቃዱ የሚያገለግልበት 

ጊዜ 

ፈቃድ የተገኘበት 
ካምፓስ/ከተማ 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2002 የተመዘገቡ 
ተማሪዎችን ለማስጨረስ. 

በአዲስ አበባ ዋና 
ማዕከል  አሰላ፣ 

ሀዋሳ፣ ሐረር እና ነጆ 
ቅርንጫፍ ማዕከላት 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2002 የተመዘገቡ 
ተማሪዎችን ለማስጨረስ. 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2001 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2002 የተመዘገቡ 
ተማሪዎችን ለማስጨረስ. 

1 አካውንቲንግ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2003 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

አዲስ አበባ እና 
አካባቢው 

2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2003 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከ2003 መጀመሪያ እስከ 
ነሐሴ 2011 ዓ.ም. 

4 ኤጁኬሽናል ፕላኒንግ ኤንድ 
ማኔጅመንት 

የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከሐምሌ 2005 እስከ ነሐሴ 
2008 ዓ.ም. 

1 አካውንቲንግና ፋይናንስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

ከሚሴ 2 ማኔጅመንት የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

3 ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያ ዲግሪ የርቀት 
ከመስከረም 2011 እስከ 
ነሐሴ 2013 ዓ.ም. 

 


