


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Անուն Լեզու Հանձնաժաղովի որոշում 

Աթաբեկյան Նելլի անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Ալեքսանյան Նարինե անգլերեն տրամադրել տեղեկանք 

Աղաջանյան Անի անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Այվազյան Արմենուհի անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Արիսյան Աիդա անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Գաբրիելյան Նունե անգլերեն տրամադրել տեղեկանք 

Գալստյան Հռիփսիմե անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Լավչյան Վարդուհի անգլերեն տրամադրել տեղեկանք 

Հարությունյան Նարինե անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Հարությունյան 

Արուսյակ 
անգլերեն 

տրամադրել տեղեկանք 

Հովհաննիսյան Աննա անգլերեն տրամադրել տեղեկանք 

Հովհաննսիյան 

Եպրաքսիա 
անգլերեն 

տրամադրել տեղեկանք 

Ղազարյան Աննա անգլերեն տրամադրել տեղեկանք 

Մաթևոսյան Նելլի անգլերեն տրամադրել տեղեկանք 

Մանուկյան Արփինե անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Մելիքյան Քնարիկ անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Մկրտչյան Լիլիթ անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Նազարյան Մարինե անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Ներսեսյան Լուսինե անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Նիկողոսյան Օֆելյա  անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Շոլինյան Ջեմմա անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Չախոյան Լիլիա անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Պետրոսյան Լիանա անգլերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Պողոսյան Գարիկ 
ա)անգլերեն, 

բ)իսպաներեն 

ա) տրամադրել տեղեկանք 

 բ) մերժել տեղեկանքի 

տրամադրումը 

Սադիկյան Արմինե անգլերեն տրամադրել տեղեկանք 

Աբովյան Գոհար բուլղարերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Աբրահամյան գերմաներեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 



Սուսաննա 

Համբարձումյան 

Վիլենա 
գերմաներեն 

տրամադրել տեղեկանք 

Մելքոնյան Վահան գերմաներեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Հովհաննիսյան Ալվինա  եբրայերեն տրամադրել տեղեկանք 

Արսենյան Կարինե ժեստերի լեզու տրամադրել տեղեկանք 

Առաքելյան Վիկտորյա լեհերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Եղոյան Մելինե  
ա)լեհերեն, 

բ)հոլանդերեն 

ա) մերժել տեղեկանքի 

տրամադրումը 

 բ) մերժել տեղեկանքի 

տրամադրումը 

Բաղումյան Սոնիկ պարսկերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Ղազարյան Գոհար պարսկերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Ղազարյան Վահագն պարսկերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Մկրտչյան Անահիտ պարսկերեն տրամադրել տեղեկանք 

Սայեդեհ Ֆաթեմի պարսկերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Սորուշ  Մեհրադ պարսկերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Ադամյան Ալլա ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Ալավերդյան Մարինա ա)ռուսերեն, բ)վրացերեն 
ա) տրամադրել տեղեկանք 

 բ) տրամադրել տեղեկանք 

Անտոնյան Անի ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Ավագյան Անժելա ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Արսենյան Արմենուհի ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Բեկլարյան Սյուզաննա ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Գևորգյան Դավիթ ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Ենապիոսյան 

Ջուլիետա 
ռուսերեն 

մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Խաչատրյան Ռուբեն ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Կարապետյան 

Մարինա 
ռուսերեն 

մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Հարոյան Մարինե ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Հարությունյան Արինե ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Հովհաննիսյան Լիլիթ ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Ղազարյան Հասմիկ ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Ղահրամանյան Հասմիկ ա)ռուսերեն, բ)անգլերեն 

ա) մերժել տեղեկանքի 

տրամադրումը 

 բ) մերժել տեղեկանքի 

տրամադրումը 

Ղուշչյան Սոնա  ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Մարգարյան 

Սյուզաննա 
ա)ռուսերեն, բ)անգլերեն 

ա) տրամադրել տեղեկանք 

 բ) մերժել տեղեկանքի 

տրամադրումը 

Մարդոյան Մարիաննա ա)ռուսերեն, բ)անգլերեն 
ա) տրամադրել տեղեկանք 

  բ) տրամադրել տեղեկանք 

Մարտիրոսյան Ինգա ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Մխիթարյան Ռոզա ա)ռուսերեն, բ)անգլերեն 
ա) տրամադրել տեղեկանք 

  բ) տրամադրել տեղեկանք 

Մխիթարյան Ռուզան  ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Մկրտչյան Սոնա ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Շահինյան Արմինե ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 



Ունջյան Վերոնիկա ա)ռուսերեն, բ)անգլերեն 

ա) մերժել տեղեկանքի 

տրամադրումը 

    բ) մերժել տեղեկանքի 

տրամադրումը 

Սարգիզովա Ասյա ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Սարգսյան Խանում ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Սիմոնյան Գագիկ ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Ստեփանյան Հմայակ ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Վարդանյան Գայանե ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Տոլապչյան Մարի ռուսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Քյոսաբաբյան 

Քրիստինա 
ա)ռուսերեն, բ)անգլերեն 

ա) տրամադրել տեղեկանք 

  բ) մերժել տեղեկանքի 

տրամադրումը 

Ֆիդանյան Տաթև ռուսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Բարսեղյան Նանա վրացերեն տրամադրել տեղեկանք 

Դարբինյան Ասյա վրացերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Հեպոյան Լուսինե ֆրանսերեն մերժել տեղեկանքի տրամադրումը 

Հովհաննիսյան Հայկ ֆրանսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Նասիբյան Սոնա ֆրանսերեն տրամադրել տեղեկանք 

Չատիլյան Ալվարդ ֆրանսերեն տրամադրել տեղեկանք 

 


