
1 
 

Հավելված 1 

ԵՊՀ ԻՋԵՎԱՆԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ  2014-2015 2-րդ կիսամյակ 

Ուսանողների թիվը`  529  -     370 

  անվճար` 117 

  վճարովի` 412  

Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը`  77.5  -69.1 

      անվճար`      98.3  

      վճարովի` 71.6 

Ստացել են «գերազանց» գնահ.`  33  -17 

անվճար`28  

    վճարովի`5  

Ստացել են «գերազանց»  և «լավ» գնահ.` 140  -88 

անվճար`67  

     վճարովի`73  

Ստացել են «խառը»  գնահ.` 209  -138 

անվճար`20  

   վճարովի`189  

Ստացել են միայն  «բավ»  գնահ.`  28  -13 

անվճար` - 

    վճարովի` 28 

Ստացել են  «անբավարար»  գնահ.`  119  -114 

անվճար` 2 

    վճարովի` 117 

Ստացել են  մեկ  «անբավարար»  գնահ.` 63  -46 
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անվճար`1  

     վճարովի`62  

Ստացել են  երկու առարկայից «անբավարար»  գնահ.`21  -32 

անվճար` 1 

     վճարովի` 20 

Ստացել են  երեք և ավելի «անբավարար»  գնահ.`  35  -36 

անվճար` - 

     վճարովի` 35 

Մասնաճյուղից ենթակա են հեռացման` -0 

ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Քննաշրջանին մասնակցած ուսանողների թիվը` 63  -41 

անվճար` 11 

      վճարովի` 52 

Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը `  74.6  -53.2 

անվճար` 100 

      վճարովի` 69.2 

Հանձնել են բոլոր առարկաներից ընդամենը`47  -21 

անվճար`11  

      վճարովի`36  

Ստացել են «գերազանց» գնահ.`  1  -0 

անվճար`1  

    վճարովի`0   

Ստացել են «գերազանց»  և «լավ» գնահ.` 16  -5 

անվճար`8  
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     վճարովի`8  

Ստացել են «խառը»  գնահ.`  21  -16 

անվճար` 2 

   վճարովի` 19 

Ստացել են միայն  «բավ»  գնահ.`  9  -0 

անվճար` 0 

    վճարովի` 9 

Ստացել են  «անբավարար»  գնահ.`16  -20 

անվճար`0  

    վճարովի`16  

Ստացել են  մեկ  առարկայից «անբավարար»  գնահ.`  10  -6 

անվճար` 0 

       վճարովի`10  

Ստացել են  երկու առարկայից «անբավարար»  գնահ.` 2  -7 

անվճար`0  

       վճարովի` 2 

Ստացել են  երեք և ավելի  առարկայից  «անբավարար»  գնահ.`4  -7 

անվճար` 0 

       վճարովի` 4 

Մասնաճյուղից ենթակա են հեռացման`-0 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

 

Քննաշրջանին մասնակցած ուսանողների թիվը`133  -93 

անվճար`29  
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      վճարովի`104  

Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը ` 72.2 -  74.1 

անվճար` 100 

      վճարովի`64.4  

Հանձնել են բոլոր առարկաներից ընդամենը` 96  -69 

անվճար` 29 

      վճարովի` 67 

Ստացել են «գերազանց» գնահ.`  12  -3 

անվճար` 10 

    վճարովի`2   

Ստացել են «գերազանց»  և «լավ» գնահ.`27  -23 

անվճար`12  

     վճարովի`15  

Ստացել են «խառը»  գնահ.`54  - 38 

անվճար`7  

   վճարովի`47  

Ստացել են միայն  «բավ»  գնահ.` 3  -5 

անվճար`0  

    վճարովի`3  

Ստացել են  «անբավարար»  գնահ.` 37  -24 

անվճար` 0 

    վճարովի` 37 

Ստացել են  մեկ  առարկայից «անբավարար»  գնահ.` 14  -9 

անվճար`0  
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       վճարովի` 14 

Ստացել են  երկու առարկայից «անբավարար»  գնահ.`9  -9 

անվճար`0  

       վճարովի`9  

Ստացել են  երեք և ավելի  առարկայից  «անբավարար»  գնահ.`14  -6 

անվճար`       0  

       վճարովի` 14 

Մասնաճյուղից ենթակա են հեռացման` -0 

  ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ 

Քննաշրջանին մասնակցած ուսանողների թիվը` 263  -189 

անվճար`63  

      վճարովի`200  

Ուսանողների ընդհանուր առաջադիմությունը ` 82.1  -72.9 

անվճար` 96.8 

      վճարովի` 77.5 

Հանձնել են բոլոր առարկաներից ընդամենը` 216  -137 

անվճար`61  

      վճարովի`155  

Ստացել են «գերազանց» գնահ.` 18  -11 

անվճար`16  

    վճարովի`2   

Ստացել են «գերազանց»  և «լավ» գնահ.` 83  -51 

անվճար`40  

     վճարովի`43  
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Ստացել են «խառը»  գնահ.` 101  - 68 

անվճար`5  

   վճարովի`96  

Ստացել են միայն  «բավ»  գնահ.` 14  -7 

անվճար` 0 

    վճարովի` 14 

Ստացել են  «անբավարար»  գնահ.` 47  -52 

անվճար`      2  

    վճարովի` 45 

Ստացել են  մեկ  առարկայից «անբավարար»  գնահ.`34   -24 

անվճար`1  

       վճարովի`33  

Ստացել են  երկու առարկայից «անբավարար»  գնահ.` 3  -12 

անվճար`1  

       վճարովի`2  

Ստացել են  երեք և ավելի  առարկայից  «անբավարար»  գնահ.` 10  -16 

անվճար` 0 

       վճարովի` 10 

Մասնաճյուղից ենթակա են հեռացման-0 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ  

Ուսանողների թիվը`70  -47 

անվճար`14  

  վճարովի`56  

Ուսանողների առաջադիմությունը` 72.9  -61.7 
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    անվճար`100  

    վճարովի`66.1  

Հանձնել են բոլոր առարկաներից ընդամենը` 51  -29 

`   անվճար`      14  

    վճարովի` 37  

Ստացել են «գերազանց» գնահ.` 2  -3 

անվճար`1  

    վճարովի`1   

Ստացել են «գերազանց»  և «լավ» գնահ.` 14  -9 

անվճար`7  

     վճարովի`7  

Ստացել են «խառը»  գնահ.` 33  -16 

անվճար` 6 

   վճարովի` 27 

Ստացել են միայն  «բավ»  գնահ.` 2  -1 

անվճար` 0 

    վճարովի` 2 

Ստացել են  «անբավարար»  գնահ.` 19  -18 

անվճար`0  

    վճարովի`19  

Ստացել են  մեկ  առարկայից «անբավարար»  գնահ.`5  -7 

անվճար` 0 

       վճարովի`5  

Ստացել են  երկու առարկայից «անբավարար»  գնահ.` 7  -4 
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անվճար`0  

       վճարովի`7  

Ստացել են  երեք և ավելի  առարկայից  «անբավարար»  գնահ.` 7  -7 

անվճար` 0 

       վճարովի` 7 

Մասնաճյուղից ենթակա են հեռացման-0 

 


