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ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի արտադրությունից կտրված ասպիրանտ (թեկ-

նածուական ատենախոսություն՝ «Հայկական հարցը Սիրիայի արաբալեզու 

մամուլում 1908-1914 թթ.» (պաշտպանել է 2013 թ. հունիսի 4-ին և ստացել 

պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան) 

 

Երևանի պետական համալսարանի արևելագիտության ֆակուլտետի 

արաբագիտության բաժին  
 

Կոտայքի մարզ, Քանաքեռավան գյուղի միջնակարգ դպրոց   

 

 

ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հայ հասարակական-քաղաքական մտքի 

պատմության և հայ պարբերական մամուլի բաժնի գիտաշխատող (2014 թ.),  

 

ՀՀ ՏԿՆ ՃԿՊԱ-ի դասախոս   

Եվրոպական համալսարանի դասախոս   

 

 

 

 

Ծննդ յ ան  տար եթի վ ՝  

Ծննդավայր՝ ՀՀ Շիրակի մարզ, Աշոցք գյուղ 

 

 

ՄՅԱՍՆԻԿ ԱՐԱՄԱՅԻՍԻ ԵՍՈՅԱՆ 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 

1994-2004 

2010- 

2004-2010 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

2014 – առ  

այ ս օ ր  

12.12.1987 

2014–առ 

թթ.: 

2015 – առ  

այ ս օ ր  



 

 

 

 

 

 

WINDOWS XP/Vista, MS Office, Internet, Adobe Reader, AdobeABBYY finereader, 
 

 

Արաբալեզու մամուլ, Սիրիայի պարբերական մամուլ, Եգիպտոսի արաբերեն և հայալեզու 

մամուլ: 

 

 

2014–2016 թթ. դասախո ս ե լ  է  Եր ևանի  պետական  (Արևելագիտության ֆակ ո ւ լ տետի  

արաբագիտության ամբ ի ո նի  աս ի ստե նտ), 2019 թ. ստաց ե լ  է  դո ց ե նտի  կ ո չ ո ւ մ : 

Մասնակցել է մի շարք գիտաժողովների աշխատանքներին: 

 

ա) մե նագր ո ւ թյ ո ւ ն . 

1. Հայկական հարցը Սիրիայի արաբալեզու մամուլում 1908-1914 թթ., 2015, 162 է ջ : 

2. Կահիրեի «Արև» օրաթերթի արաբերեն հավելվածը, 2018, 216 էջ: 

բ)  ո ւ ս ո ւ մնական  ձ ե ռ նար կ . 

1. Հայկական հարցը և միջազգային դիվանագիտությունը, Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, ԵԿՏԱ, 

2017, 138 էջ: 

 

 

1. Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցի արծարծումը Կահիրեի «Արև»  օրաթերթի արաբերեն հավելվածի 

էջերում, Հայոց պատմության հարցեր, (գիտական հոդվածների ժողովածու), N 16,Երևան, 14 է ջ  

2. Եգիպտահայ համայնքը «Արև» օրաթերթի արաբերեն հավելվածում, Հայոց պատմության հարցեր, Երևան, 

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, արաբերեն 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ  

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿ 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչ ու մներ , պարգևներ  և 

այ լ ն)   

ԱՇԽԱՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՆԵՐ  

 

Հ ՈԴՎԱԾ  

 

 



 

 

2016, էջ 53-65:  

3. Հայ-եգիպտական հարաբերությունների լուսաբանումը «Արև» օրաթերթի արաբերեն հավելվածի էջերում, 

Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ, Երևան, 2016, էջ 113-125: 

4. Հայ-արաբական հարաբերությունների լուսաբանումը «Արև»  օրաթերթի արաբերեն հավելվածի էջերում, 

Եվրոպական ակադեմիա, Երևան, 2016, էջ 416-428: 

5. Եգիպտահայ արվեստագետները «Արեգ» պարբերականի էջերում 2010-2015 թթ., Մերձավոր Արևելք, 

Հոդվածների ժողովածու, N 13, Երևան, 2018, 9 էջ:  

6. Պողոս Բեյ Յուսուֆյանն ու Յակուբ Արթինը «Արեգ» պարբերականի էջերում 2010-2015 թթ., Եվրոպական 

համալսարան, Երևան, գիտական հոդվածների ժողովածու, N 9, 2018, էջ 356-363:  

7. Եգիպտահայ համայնքը«Արեգ» պարբերականի էջերում 2010-2015 թթ., Եվրոպական համալսարան, 

Երևան, գիտական հոդվածների ժողովածու, N 10/01/, 2019, էջ 328-338:  

8. Հայոց ցեղասպանության հիմնահարցը «Արեգ» պարբերականի էջերում 2010-2015 թթ., Եվրոպական 

համալսարան, Երևան, գիտական հոդվածների ժողովածու, N 10/02/, 2019, էջ 349-359: 

 


