
 

 

Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՀՊՄՀ ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ 
 

ՀՀ Ա.Ա.Հ. Զբաղեցրած պաշտոնը 

1.  Աշոտ Վոլոդյայի Գալստյան  դեկան 

2.  
 Նաիրա Արարատի 

Խաչատրյան  

դեկանի տեղակալ ուսումնական աշխատանքների գծով 

3.   Կարեն Սոկրատի Խանյան 
դեկանի տեղակալ գիտության և հետբուհական 

աշխատանքների  գծով 

4.   Դիանա  Հովիկի Մարկոսյան լրատվության վարչության պետ 

5.  
Աելիտա Գուրգենի 

Դոլուխանյան 

հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ 

6.  
Վազգեն Գուրգենի 

Համբարձումյան 

 հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

7.  Սուրեն Դավթի Դանիելյան 
հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի վարիչ 

8.  Քնարիկ Արմենի Աբրահամյան ֆակուլտետի արհմբյուրոյի նախագահ 

9.   Լուսինե Րաֆֆի Գալստյան ֆակուլտետի պրակտիկայի ղեկավար 

10.  
 Էդգար Վլադիսլավի 

Ապրեսյան 

հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտության ՄԿԾ  

2-րդ կուրսի ուսանող,  ուսխորհրդի նախագահ  

11.  
Լալիկ Մնացականի 

Խաչատրյան 

 հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

12.  
Յուրի Ռուբենի Դավթյան  

 

 հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

13.  
Էդուարդ Սամսոնի Մկրտչյան 

 

հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի պրոֆեսոր 

14.  

Գայանե Լիպարիտի 

Խալաթյան 

 

հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի դոցենտ 

15.  
Սուսաննա Խաչիկի Ղարիբյան  

 

հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի 

ամբիոնի դոցենտ 

16.  
Մարտին Գարեգինի Գիլավյան  

 

հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի պրոֆեսոր 

17.  Նաիրա Սուրենի Տողանյան 
 հայ նոր և նորագույն գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ 

18.   Լիլիթ Վասիլի Հովսեփյան 
 հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ 

19.  
Ռուզան Վիլիկի Դոլուխանյան  

                 

հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ 

20.  
Պարույր Տիգրանի Սահակյան  

 

հայ հին և միջնադարյան գրականության և նրա 

դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ 



21. 

Սուսաննա Գուրգենի Դավթյան  

 

Երևանի Պ. Յավորովի անվան թիվ 131 հիմնական 

դպրոցի տնօրեն 

22. Աննա Մարատի Սարգսյան 

հայոց լեզու և գրականություն  մասնագիտության ՄԿԾ  

2-րդ կուրսի ուսանողուհի, ուսանողական գիտական 

ընկերության նախագահ  

23. 

Հովհաննես Մանվելի 

Սարգսյան  

 

հայոց լեզու և գրականություն   մասնագիտության ՄԿԾ 

հեռակա ուսուցման 1-ին  կուրսի ուսանող 

24. 
Աստղիկ Ռոլանդի Բոյաջյան 

 

հայոց լեզու և գրականություն  մասնագիտության  ԲԿԾ 

առկա ուսուցման 4-րդ կուրսի ուսանողուհի 

25. 
 Զվարթ  Արայիկի Ամբրոյան 

 

հայոց լեզու և գրականություն  մասնագիտության  ԲԿԾ 

առկա ուսուցման 3-րդ կուրսի ուսանողուհի 

26 
Կարլեն Կարապետի 

Նազարյան  

հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտության ԲԿԾ 

առկա ուսուցման 1-ին կուրսի ուսանող 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


