
Արձանագրություն N 163 
ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի գիտական խորհրդի  2017թ-Ç 

հունիսի 23 -Ç նիստի 
Օրակարգ 

 
1. ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ավարտական 

պետական քննությունների արդյունքների ամփոփում/զեկ.՝ դեկան, պրոֆ. Գ. 
Պետրոսյան/:  

2. Պրոֆեսորի, դոցենտի, ասիստենտի և դասախոսի պաշտոնի և կոչման համար 
մրցույթի անցկացում/ զեկ.՝ գիտ. քարտուղար, դոց. Խ. Գալստյան/: 

3. Ընթացիկ հարցեր: 
 

Խորհուրդը որոշեց. 
 

1. Ընտրել ա/ հաշվիչ հանձնաժողով և քվեաթերթիկում գրանցել պրոֆեսորի 
պաշտոնի համար պ. գ. դ., պրոֆեսոր Արմենակ Մանուկյանի անունը, դոցենտի 
պաշտոնի համար պ. գ. թ., դոցենտ Արամ Մանուկյանի, ք. գ. թ. Էդգար 
Քալանթարյանի, բ.գ.թ. Սյուզաննա Նավասարդյանի անունները, ասիստենտի 
պաշտոնի համար՝ ք.գ.թ. Տաթևիկ Սարգսյանի, Գոհար Մելիք-Բախշյանի, Լուսինե 
Պետրոսյանի, Արմենուհի Մարտիրոսյանի, դասախոսի պաշտոնի համար՝ 
Ռուզաննա Առուստամյանի, Ռուզաննա Մելիքյանի, Նունե Մելքոնյանի, Մարինե 
Մկրտչյանի, Լուսինե Քեռյանի,  դոցենտի կոչման համար տ.գ.թ. Ռուբեն 
Մարկոսյանի անունները: 
բ/ Անցկացնել փակ գաղտնի քվեարկություն: Փակ գաղտնի թվեարկությունից 
հետո գիտական խորհրդի նիստը հաստատեց հաշվիչ հանձնաժողովի 
հաշվետվությունը, ըստ որի խորհրդի 29 անդամներից քվեարկությանը 
մասնակցել են 21-ը և ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ` 
 

1. Պրոֆեսորի պաշտոնի համար՝  
Մանուկյան Արմենակ – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

2. Դոցենտի պաշտոնի համար՝  
Մանուկյան Արամ – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
Քալանթարյան Էդգար – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
Նավասարդյան Սյուզաննա – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ 
չկա: 

3. Ասիստենտի պաշտոնի համար՝ 
Սարգսյան Տաթևիկ – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
Մելիք-Բախշյան Գոհար – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ 
չկա: 
Պետրոսյան Լուսինե – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
Մարտիրոսյան Արմենուհի – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ 
չկա: 

4.  Դասախոսի պաշտոնի համար՝  
Առուստամյան Ռուզաննա – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ 
չկա: 



Մելիքյան Ռուզաննա – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
Մելքոնյան Նունե – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
Մկրտչյան Մարինե – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 
Քեռյան Լուսինե – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

5. Դոցենտի կոչման համար՝  
Մարկոսյան Ռուբեն – 21 կողմ, դեմ չկա, անվավեր քվեաթերթիկ չկա: 

 
 
 
ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների  
ֆակուլտետի դեկան, Գիտական խորհրդի  

նախագահ, պրոֆ.                           Գ. Պետրոսյան 
  

ԵՊՀ Միջազգային հարաբերությունների  
 Ֆակուլտետի Գիտական խորհրդի քարտուղար, դոց.             Խ. Գալստյան 


