
ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄ 

2020-21 ՈՒՍՏԱՐԻ 

1. Պողոսյան Կարինե Պողոսի- Հումանիտար գիտությունների  ֆակուլտետի 

դեկանի ԺԿ, բ.գ.թ., դոցենտ- գիտխորհրդի նախագահ 

2. Աղաբաբյան Վահան Արշակի- Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 

դեկանի տեղակալ, բ.գ.թ., դոցենտ – գիտխորհրդի քարտուղար 

3.  Թինոյան Դավիթ Ֆերդինանդի- Հայոց պատմության և հասարակագիտության 

ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  պ.գ.թ.,դոցենտ – անդամ 

4. Ավագյան Վաչագան Վարազդատի- Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի 

վարիչի ԺՊ,  բ.գ.թ.,դոցենտ, ֆակուլտետի մեթոդխորհրդի նախագահ – անդամ 

5. Սարուխանյան Մուշեղ Լևոնի - Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի 

ասիստենտ, բ.գ.թ. – անդամ 

6. Հարությունյան Լիանա Միխայիլի  - Մանկավարժության և հոգեբանության 

ամբիոնի վարիչի ԺՊ,  մ.գ.թ., ասիստենտ – անդամ 

7. Բրուտյան Վաչիկ Արամայիսի - Մանկավարժության և հոգեբանության 

ամբիոնի  պրոֆեսոր, մ.գ.դ., «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա» 

կրթական ծրագրի պատասխանատու – անդամ 

8.    Գրիգորյան Նաթելլա Սերոժի- Հայոց պատմության և հասարակագիտության 

ամբիոնի դոցենտ, պ.գ.թ.,  կրթական ծրագրի պատասխանատու– անդամ 

9.      Թումանյան Լուսինե Վիլիկի – Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի 

դոցենտ, բ.գ.թ., «Հայոց լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի 

պատասխանատու, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  արհմիության 

նախագահ - անդամ 

10. Հարությունյան Քրիսիտինե Մուրադի - Անգլերեն լեզվի և գրականության 

ամբիոնի վարիչի ԺՊ, բ.գ.թ., դոցենտ – անդամ  

11. Թեմրազյան Էմմա Հայկի – Օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ, «Անգլերեն 

լեզու և գրականություն» կրթական ծրագրի պատասխանատու – անդամ 



12. Մարդանյան Աիդա Սերոժի- Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի 

վարիչի ԺՊ, ասիստենտ,  «Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն» կրթական 

ծրագրի պատասխանատու – անդամ 

13. Այդինյան Անժելա Ժորայի - բ.գ.թ., ասիստենտ-անդամ 

14. Վանյան Հասմիկ Սամվելի - Հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դոցենտ, 

բ.գ.թ.-անդամ 

15. Ղուկասյան Անահիտ Գագիկի –Տավուշի մարզային գրադարանի տնօրեն-

անդամ 

16. Էդիլյան Գայանե Էդիկի – Իջևան քաղաքի ավագ դպրոցի տնօրեն - անդամ 

17. Ղալումյան Նազելի Աշոտի– Իջևանի պատմաերկրագիտական թանգարանի 

տնօրեն-անդամ 

18. Ներսիսյան Արմինե Անդրանիկի- «Հույսի կամուրջ» ՀԿ Իջևանի երեխայի 

զարգացման և սոցիալական աջակցության կենտրոնի տնօրեն- անդամ 

19. Խաչատրյան Սվետա Ժորայի –Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 

ՈՒԽ նախագահ, «Անգլերեն լեզու և գրականություն» կրթ. ծր.   2-րդ կուրսի 

ուսանող-անդամ 

20. Գրիգորյան Ալինա Կոստյայի– Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 

ՈՒԳԸ նախագահ, «Հայոց լեզու և գրականություն»  կրթ. ծր.  2-րդ կուրսի 

ուսանող-անդամ 

21. Մելիքսեթյան Միլենա Համազասպի–«Տարրական մանկավարժություն և 

մեթոդիկա» կրթ. ծր.   4-րդ կուրսի ուսանող-անդամ 

22. Մխիթարյան Գոհար Աշոտի – «Հայոց լեզու և գրականություն»  – 4-րդ կուրս 

կուրսի ուսանող  – անդամ 

23. Ասրյան Անի Արտակի – Օտար լեզու և գրականություն 4-րդ կուրսի ուսանող – 

անդամ 

24. Ասիլյան Մեդորա Հայկի – ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի ՈՒԽ նախագահ, 

«Պատմություն» կրթ. ծր.  2-րդ կուրսի ուսանող-անդամ  

 

 

 

 


