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አጫጭ
ር 

ስልጠና
1 2 3 4 5

የምዝገባ 
ፍቃድ

የእውቅና ፈቃድ
የእውቅና 
እድሳት

1

ወ.ወ.ክ.ማ 
ብረታብረትና 
አሉሚኒየም ሙያ 
ማሰልጠኛ

ልደታ 4 2001-01-11 ተግባረ 
ዕድ

ኢንዱስትሪ ልማት አጫጭር √ 2001-01-11 21/04/11

2
O.I.C.E ቦሌ 1 culture, soprt 

&tourism
Hair dressing √ 21/2/11 20/2/13 11275152

3
ሲታም ቦሌ 14 1972 indusrty development appareal 

prodution
√ 19/3/10 18/3/12 912125314

4
አማኑኤል ቦሌ 5 economic 

infrastructure
IT √ 29/5/09 28/5/11 911179371

5
መለከት /ራሴድ/ ን/ስ/ላ 8 1988 በተለያዩ ዘርፎች አጫጭር 0911-40-55-22

6
ዘ-ጉድ ስመሪታን ን/ስ/ላ 12 1996 በተለያዩ ዘርፎች አጫጭር 0913-25-94-10

7
የቦስኮ ልጆች ን/ስ/ላ 1 2001 በተለያዩ ዘርፎች አጫጭር 0911-38-05-23

8

ኪዳነ ምህረት 
የተማሪዎች እራስ 
ግዝ

አራዳ 7 2007

ሆቴልና ቱሪዝም እና 
በኤሌክትሪክ መስመር 
ዝርጋታ መደበኛ √

2009-03-13 2011-02-13
0911-42-20-86

9

አ.አ ካቶሊክ ሀገረ 
ስብከት ሴቶች 
አድገት 

አራዳ 1 2005 ሆቴልና ቱርዝም፣ 
በጋርመንት መደበኛ √

2011-11-08 2013-10-08
0913-26-43-04

10

የእናቶች እና 
የህፃናት ዘርፈ ብዙ 
ልማት ድርጅት

አራዳ 8 2011
በእንጨትና 
ብረታብረት

መደበኛ

√

2011-07-02 2013-06-02 0930-01-26-80

11

ስፖርት 
እስትሬትችል ድረን 
ኤንድ ማዘርስ 
ሰርቪስ ኃ/የተ/ማ

አራዳ 7 1996
በእንጨትና 
ብረታብረት እና በፀጉር 
ሙያ

መደበኛ √ 14/3/2011 13/3/2013 0911-23-77-91

 በአዲስ አበባ ትምህርትና ስልጠና ጥራት፣ሙያ ብቃትና ምዘና ባለስልጣን የተቋማት እውቅና ፍቃድ፣ እድሳትና ትምህርት ምዘና ጋይሬክቶሬት

በቅርንጫፍ ጽ/ቤት እውቅና ያገኙ ሀገርበቀል ግብረሰናይ ድርጅት  ቴክኒክና ሙያ የተቋማት መረጃ ማሰባሰቢያ ቅጽ  

   የተቋማት ስም- _________________  የተቋማት ብዛት:___23_                                                                                                                                            

ቅፅ 02

ተ.
ቁ

የተቋሙ ስም

ተቋሙ  
የሚገኝበት የተቋቋመበት 

ዓመት 
(በዓመተ 
ምህረት)

የተቋሙ  
መሪ 

ክላስተር 
ተቋም 
ሥም 

የሚሰጠው የሥልጠና 
ዘርፍ 

የሚሰጠው 
የስልጠና መርሃ 
ግብር ሥም

የመርሃ ግብሩ ደረጃ
የመርሃ ግብሩ ፈቃድ የተሰጠበት ጊዜ 

ቀን/ወር/ ዓመት
 የተቋሙ 

መደበኛ ስልክ

የተቋ
ሙ 

ኢሜይ
ል
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12 በወጣት 
ሴቶችመቋቋሚያ 
ማህበር ኢትዮጵያ 
ነዋሪዎች ማህበር

ቂርቆስ 1 1999 ቆዳና ቀርከሃ ስራ መደበኛ √ 17/5/2011 16/5/2012
0115-53-80-
16/0911-39-12-
00

13 ቲ.ኤ ግራፍክስ 
ድዛየን 

ቂርቆስ 6 2007 ግራፊክስ ዲዛይን መደበኛ √ 17/6/2011 16/6/2012 0911-39-58-78

14 ሳክሮ ኮሬ ልብስ 
ስፌት ኮሬ ልብስ 
ስፌትና ቆዳ ስራ 
ማሰልጠኛ

ቂርቆስ 10 2008 ልብስ ስፌትና ቆዳ መደበኛ √ 2010-03-06 2012-02-06 0912-91-60-60

15
ቅድስት ሃና ተቋም ቂርቆስ 2 2009

ልብስ ስፌትና በመግብ 
ዝግጅት 

መደበኛ √ 22/2/2011 21/2/2013
0116-61-54-
52/45

16 ኢትዮጵያ ወጣት 
ወንዶች ክርስቲያናዊ 
ማህበር

ቂርቆስ 3 2001 በኮምፒዩተር፣ ፀጉርና 
ውበት፣ ልብስ ስፌት፣ 
ጥልፍና በምግብ 
ዝግጅት 

መደበኛ √ 2010-07-01 2012-06-01 0920-23-11-42

17 ተስፋ ድርጅት ኮለፌ 5 ሐምሌ 
15/1996

ዊንጌት 

installation 

production 

መደበኛ ሰኔ 29/2001 ሰኔ 29/2011 113482543

18 ኢትዮ ፈጣን /OIC 
የሙያ ማሰልጠኛ 
ተቋም

ጉለሌ 9 1965-01-01

መሠረታዊ 
ኮምፒውተር፣ ህንፃ 
ግንባታ፣ ኤሌክትሪክስቲ 
፣ ቧንቧ ሥራ፣ ልብስ 
ስፌት፣ ቅድና ዲዛይን ፣ 
አናጢነት ፣ ካርፔንተሪ፣ 
ጁነየር ማሽነሪ

####### 2010-11-12 20/12/2012 112750152

19 ሲደርታ ሰርከስ 
ማሰልጠኛ ተቋም ጉለሌ 9 23/01/2006

በእንጨት ሥራ፣ 
ብረታ ብረት

 
23/01  
/2006

24/01/2010 23/01/2012 911982349

20 ሲደርታ ግሎሪየስ 
ማሰልጠኛ ተቋም ጉለሌ 9 23/01/2006 ቆዳ ስራ፣ ልብስ ስፌት 

23/01/  
2006

19/05/2010 21/05/2012 911871842

21
ቱጌዘር በጎ አድራጎት 
ኮፒተር ማ/ ተቋም ጉለሌ 7 Mar-06

ማየት ለተሳናቸው 
ኮምፒውተር

 2010-01-03 29/03/2013 911418896Mar-06
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22
ሆፕ ፎር ዘችልድረን 
ማሰልጠኛ

ጉለሌ 8 2007-10-01
ውበትና ፀጉር እና ምግብ 

ዝግጅት 
ü 2011-11-10 2012-09-12 911240495

23
ስቲዲዮ ሳሙኤል 
የልብስ ስፌት ፋሽን 
ዲዛይንና ኮምፒውተር  

ጉለሌ 2 13/2012
የልብስ ስፌት ፋሽን 
ዲዛይንና ኮምፒውተር  

 15/01/2014 913840572

10/1 0/ 2007

13/1/2012
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