
                

 



Հավելված  N 1 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի 2017թ.      

մայիսի    16    -ի     N 119  - Ա  կարգադրության 

 

Կ Ա Զ Մ 

<<Տարվա լավագույն տնօրեն>> մրցույթի  գնահատող հանձնաժողովի 

 

 

       աշխատակազմի  ղեկավար /հանձնաժողովի նախագահ/ 

  2.  Մ.Աբգարյան - Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի   մարզպետարանի        

       աշխատակազմի  կրթության, մշակույթի և   սպորտի վարչության կրթության բաժնի     

        պետ    

 3.  Տ.Գալստյան – Հայաստանի Հանրապետության  կրթության  և գիտության   

      նախարարության  աշխատակազմի հանրակրթության վարչության գլխավոր  

      մասնագետ   /համաձայնությամբ/                                                                         

4    Ս.Սարգսյան - Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի   մարզպետարանի   

      աշխատակազմի  կրթության, մշակույթի և   սպորտի վարչության կրթության բաժնի  

      գլխավոր  մասնագետ   

5.    Ռ.Նալբանդյան – Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի     

       աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի      

       գլխավոր մասնագետ 

 

 

Հ Հ Արագածոտնի մարզպետարանի 

              աշխատակազմի ղեկավար՝                   Հ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 



Հավելված  N 2 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի 2017թ.      

մայիսի  16    -ի     N  119  -Ա  կարգադրության 

Կ Ա Զ Մ 

<<Տարվա լավագույն ուսուցիչ>> մրցույթի  գնահատող հանձնաժողովի 

 

1. Հ.Գևորգյան – Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի 

     աշխատակազմի  ղեկավար /հանձնաժողովի նախագահ/ 

2.  Մ.Աբգարյան - Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի   մարզպետարանի   

     աշխատակազմի  կրթության, մշակույթի և   սպորտի վարչության կրթության բաժնի    

     պետ    

3.   Տ.Գալստյան – Հայաստանի Հանրապետության  կրթության  և գիտության   

      նախարարության  աշխատակազմի հանրակրթության վարչության գլխավոր  

      մասնագետ  /համաձայնությամբ/                                                                         

4    Ս.Սարգսյան - Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի   մարզպետարանի   

      աշխատակազմի  կրթության, մշակույթի և   սպորտի վարչության կրթության բաժնի  

      գլխավոր  մասնագետ   

5.    Ռ.Նալբանդյան – Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի     

       աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի      

       գլխավոր մասնագետ 

 

 

Հ Հ Արագածոտնի մարզպետարանի 

              աշխատակազմի ղեկավար՝                   Հ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 



Հավելված  N 3 

ՀՀ Արագածոտնի մարզպետի 2017թ.      

մայիսի  16    -ի     N 119    -Ա  կարգադրության 

 

Կ Ա Զ Մ 

<<Տարվա լավագույն դաստիարակ>> մրցույթի  գնահատող հանձնաժողովի 

 

1. Հ.Գևորգյան – Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի 

     աշխատակազմի  ղեկավար /հանձնաժողովի նախագահ/ 

2.  Մ.Աբգարյան - Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի   մարզպետարանի   

     աշխատակազմի  կրթության, մշակույթի և   սպորտի վարչության կրթության բաժնի    

     պետ    

3.   Տ.Գալստյան – Հայաստանի Հանրապետության  կրթության  և գիտության   

      նախարարության  աշխատակազմի հանրակրթության վարչության գլխավոր  

      մասնագետ  /համաձայնությամբ/                                                                         

4    Ս.Սարգսյան - Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի   մարզպետարանի   

      աշխատակազմի  կրթության, մշակույթի և   սպորտի վարչության կրթության բաժնի  

      գլխավոր  մասնագետ   

5.    Ռ.Նալբանդյան – Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզպետարանի     

       աշխատակազմի կրթության,մշակույթի և սպորտի վարչության կրթության բաժնի      

       գլխավոր մասնագետ 

 

 

Հ Հ Արագածոտնի մարզպետարանի 

              աշխատակազմի ղեկավար՝                   Հ.ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 

 


