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N Ազգանուն,անուն/ 
Գիտ. կոչում 

Առարկա Դասալսման նպատակը Դասալսողներ Կատարման 
ժամկետը 

Ծանոթություն 

1. Զաքարյան Մանվել 
Աշոտի դեկան, 
ֆ.մ.գ.թ. դոցենտ 

Մաթեմատիկական անալիզ-1 Դասավանդման նոր մեթոդների  
 ուսումնասիրում, կրեդիտային  
կամակարգի և կրթության որակի 
ապահովման գործընթացի 
կիրառում 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

սեպտեմբեր  

2. Նավոյան Վարազդատ 
Խաժակի ֆ.մ.գ.թ. 
դոցենտ 

Մաթեմատիկական 
մոդելավորում և թվային 
մեթոդներ 

Կրեդիտային  
կամակարգի և կրթության որակի 
ապահովման գործընթացի 
կիրառում 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

հոկտեմբեր  

3. Աթոյան Մհեր 
Սերգեյի  ֆ.մ.գ.թ. 
դոցենտ 

Ֆիզիկա /քկգ/ Դասավանդման նոր մեթոդների  
 ուսումնասիրում 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

նոյեմբեր  

4. Մարգարյան Ալեքսան 
Շամիլի ֆ.մ.գ.թ. 
ասիստենտ 

Ֆիզիկա իկմ Փորձի փոխանակման,  
դասապրոցեսի արդյունավետ  
պլանավորման, դասապրոցեսի  
արդյունավետ  
կազմակերպման  
ուսումնասիրում 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

սեպտեմբեր  

5. Մակարյան Արմեն 
Հովհաննեսի ֆ.մ.գ.թ. 
դոցենտ 

Համակարգիչների տարրային 
հենքի ֆիզիկա 

Փորձի փոխանակման,  
դասապրոցեսի արդյունավետ  
պլանավորման, դասապրոցեսի  
արդյունավետ  
կազմակերպման  
ուսումնասիրում 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

նոյեմբեր  



6. Այվազյան Կամո 
Բենիկի տեխ.գ.թ. 
դոցենտ 

Գծագրական երկրաչափություն ուսանողների ակտիվության  
դիտարկում 
 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

սեպտեմբեր  

7. Քամալյան Հայկ 
Արթուրի ֆ.մ.գ.թ. 
ասիստենտ 

Դիֆերենցիալ հավասարումներ դասավանդման արդյունավետ  
պլանավորման ուսումնասիրում 
 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

սեպտեմբեր  

8. Ամիրյան Անաիդ 
Արամայիսի 
ասիստենտ 

 Էկոլոգիայի և 
բնապահպանության հիմունքներ 

Դասավանդման նոր մեթոդների  
 ուսումնասիրում 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

9. Դավթյան Սմբատ 
Ռուբիկի ասիստենտ 

Կադաստրային գործի 
ներածություն 

Դասավանդման նոր մեթոդների  
 ուսումնասիրում, կրեդիտային  
կամակարգի և կրթության որակի 
ապահովման գործընթացի 
կիրառում 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

հոկտեմբեր  

10. Հովսեփյան Կարեն 
Հայկի ֆ.մ.գ.թ. 
ասիստենտ 

Մաթեմատիկա-1 
դասավանդման արդյունավետ  
պլանավորման ուսումնասիրում 
 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

հոկտեմբեր  

11. Սարգսյան Էդգար 
Մերուժանի 
դասախոս Գեոինֆորմատիկա և 

գեոինֆորմացիոն 
քարտեզագրության 
ներածություն 

Դասավանդման նոր մեթոդների  
 ուսումնասիրում, կրեդիտային  
կամակարգի և կրթության որակի 
ապահովման գործընթացի 
կիրառում 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

սեպտեմբեր  

12. Ալավերդյան Արթուր 
Զավենի  
կ. գ.թ. դոցենտ Հողերի աշխարհագրություն 

հողագիտության 
հիմունքներով 

Դասավանդման նոր մեթոդների  
 ուսումնասիրում, 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

հոկտեմբեր  



13. Սիմոնյան Գևորգ 
Սարգսի  
ք.գ.թ. դոցենտ 
 

Գեոէկոլագիան 
կադաստրային գործում 

կրեդիտային  
կամակարգի և կրթության որակի 
ապահովման գործընթացի 
կիրառում, 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

նոյեմբեր  

14. Ամիրխանյան Արտակ 
Արմենակի դասախոս  Հանքային ռեսուրսների 

կադաստր և մոնիթորինգ 

Դասավանդման նոր մեթոդների  
 ուսումնասիրում, կրեդիտային  
կամակարգի և կրթության որակի 
ապահովման գործընթացի 
կիրառում, 

Ցուցուլյան Ա. 
ֆ.մ.գ.թ.դոցենտ, 
ամբիոնի վարիչ 

հոկտեմբեր  

 


