
 

 

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական 

համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի  

գիտական խորհրդի կազմ 

 

1. Հովհաննիսյան Էդգար Գագիկի (նախագահ, դեկան, հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, 

պ.գ.թ.) 

2. Երեմյան Արա Վլադիմիրի   (ՀՊՄՀ աշխատակազմի և միջազգային համագործակցության 

հարցերով պրոռեկտոր – հրավիրված) 

3. Վիրաբյան Ամատուն Սասունիկի (Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, 

հրավիրված)  

4. Հարությունյան Լյովա Խորենի  (Մասնագիտական որակավորումների բարձրացման և 

վերապատրաստման բաժնի պետ, մ.գ.թ., դոցենտ, հրավիրված) 

5. Գրիգորյան Հայկ Իշխանի  (դեկանի տեղակալ ուսումնական գծով, համաշխարհային 

պատմության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, պ.գ.թ.) 

6. Պողոսյան Սամվել Անդրանիկի (դեկանի տեղակալ գիտության գծով, հայոց պատմության 

ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.դ․ .) 

7. Փիլիպոսյան Աշոտ Սուրենի (Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պրոֆեսոր, պ.գ.դ.) 

8. Հովհաննիսյան Վոլոդյա Համբարձումի (Իրավագիտության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, ի.գ.դ., պրոֆեսոր) 

9. Շիրինյան Լևոն Ղազարի (Քաղաքագիտության և իրավունքի պատմության ամբիոնի վարիչ, 

պ.գ.դ., պրոֆեսոր) 

10. Սաֆրաստյան Ռուբեն Արամի (Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ, պ.գ.դ., պրոֆեսոր, ԳԱԱ ակադեմիկոս) 

11. Եփրիկյան Արմինե Մելսիկի  (Խորհրդի քարտուղար, Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, 

պ.գ.թ.) 

12. Վիրաբյան Վանիկ Հրանտի (Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, պ.գ.դ.) 

13. Պետրոսյան Վլադիմիր Գևորգի (Հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր, պ.գ.դ.) 

14. Սիմոնյան Լևոն Ռուբենի (Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ.) 

15. Ստեփանյան Խաչատուր Ռոստոմի (Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ.) 

16. Պողոսյան Էդիկ Վանիկի (Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.դ.) 

17. Հարությունյան Ավետիս Հմայակի (Հայոց պատմության ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ.) 

18. Եղյան Մարիամ Երվանդի (Հայոց պատմության ամբիոնի դասախոս, պ.գ.թ.) 

19. Քոսյան Արամ Վաղարշակի (Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր, պ.գ.դ.) 

20. Հարությունյան Գագիկ Սուրենի (Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ.,) 

21. Մարտիրոսյան Արման Ռաֆիկի (Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ.) 

22. Մարտիրոսյան Միքայել Երջանիկի (Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ.) 

23. Գրեկյան Երվանդ Համբարձումի (Համաշխարհային պատմության և նրա դասավանդման 

մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.դ.) 

24. Հովսեփյան Աղվան Գառնիկի (Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի դասախոս, ի.գ.դ.) 

 



 

25. Հակոբյան Լուսինե Սերյոժայի (Իրավագիտության և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի դասախոս, ի.գ.թ.) 

26. Գևորգյան Ավետիք Անուշավանի (ՈւԽ. նախագահի պաշտոնակատար, պատմության բաժին, 

մագիստրատուրա 2-րդ  կուրս) 

27. Սարգսյան Ռուզաննա Վաղարշակի (պատմության բաժին,  4-րդ կուրս) 

28. Անդրեասյան Տաթևիկ Գարիկի (իրավագիտության բաժին,  մագիստրատուրա 1ին  կուրս) 

29. Իսկանդարյան Գոռ Գևորգի  (պատմության բաժին,  մագիստրատուրա 1-ին կուրս) 

30. Գրիգորյան Հրանուշ Բենիկի (Հասարակագիտություն  բաժին,  մագիստրատուրա 1-ին կուրս) 

31. Սաֆարյան Սյուզի Արտյոմի  (իրավագիտության բաժին, 3-րդ կուրս) 

32. Սահրադյան Մարինե Գևորգի (պատմության բաժին,  մագիստրատուրա 1-ին կուրս)  

33. Սարգսյան Գայանե Աշոտի (պատմության բաժին,  մագիստրատուրա 2-րդ  կուրս) 

 

 

 

 

 


