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Արձանագրություն № 7 

Արևելագիտության ֆակուլտետի գիտխորհրդի 2016թ հունիսի 2-ի նիստի 

Նիստին ներկա էին գիտխորհրդի 25 (քսանհինգ) անդամներից 15-ը: 

 

Օրակարգում՝ 

 
1. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Վարդան 

Ղափլանյանին առաջին տարվա արդյունքներով ատեստավորելու հարցը 

2. Արևելագիտության ֆակուլտետում կայացած ավարտական ամփոփիչ քննությունների 

արդյունքների վերաբերյալ հաշվետության հարցը 

3. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնում դասավանդվող 

«Սիրիայի բարբառ», «Իրաքի բարբառ» և «Եգիպտոսի բարբառ» դասընթացների ընթացիկ 

քննությունները բանավոր դարձնելու հարցը 

4. ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության և իրանագիտության 

ամբիոնների կողմից կազմակերպված գիտաժողովների վերաբերյալ զեկուցումը 

5. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ասիստենտ Մարիամ 

Էլմասյանի, դոցենտներ բ.գ.թ. Սամվել Կարաբեկյանի և բ.գ.թ. Ռուբեն Միրաքյանի 

դասընթացների ծրագրերը հաստատելու հարցը 

6. Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի կողմից ներկայացված 

«Թուրքերեն (ոչ մասնագիտական հոսքերի համար)»  (հեղինակներ՝ բ.գ.թ. Ա. Սարգսյան, 

բ.գ.թ. Ա. Մարտիրոսյան, Ն. Պողոսյան, Տ. Հակոբյան) և թյուրքագիտության ամբիոնի 

ասիստենտ բ.գ.թ. Լ. Խաչատրյանի՝  «Հին թյուրքական հուշարձաններ»  ուսումնական 

ծրագրերը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

7. Երկրորդ կիսամյակի սոցհարցումների արդյունքների ամփոփում: 

8. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ Թերեզա 

Ամրյանի «Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը» մենագրություն հրատարակության 

երաշխավորելու հարցը: 

9. Երկրորդ կիսամյակի սոցհարցումների արդյունքների ամփոփման հարցը: 

10. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության, իրանագիտության և 

թյուրքագիտության ամբիոնների ուսումնական խորհրդատուների (կուռատորների) 

կատարված աշխատանքի հաշվետությունը: 

11. Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հակոբ 

Ավչյանին երրորդ տարվա արդյունքներով ատեստավորելու հարցը: 

12. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ 

Հարությունյանին առաջին տարվա արդյունքներով ատեստավորելու հարցը: 



13. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ 

Հարությունյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման փոփոխման և գիտական 

ղեկավարի նշանակելու հարցը: 

14. ԵՊՀ աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների համար վճարվող լրավճարների 

հաշվարկման և վճարման  կարգի վերաբերյալ զեկուցումը: 

15. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Մարիամ Մխիթարյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման 

հաստատելու և գիտական ղեկավարի նշանակելու հարցը: 

16. Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Նաիրա Սահակյանի թեկնածուական ատենախոսության թեման 

հաստատելու և գիտական ղեկավարի նշանակելու հարցը: 

 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի 

ասպիրանտ Վարդան Ղափլանյանին առաջին տարվա 

արդյունքներով ատեստավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ասեստավորել թյուրքագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Վարդան 

Ղափլանյանին առաջին տարվա արդյունքներով: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետում կայացած ավարտական ամփոփիչ 

քննությունների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետության հարցը 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը (զեկուցող), թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. 

Սաֆարյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

Վ. Ոսկանյանը,  արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ընդունել ի գիտություն ավարտական ամփոփիչ քննությունների 

արդյունքները: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնում 

դասավանդվող «Սիրիայի բարբառ», «Իրաքի բարբառ» և «Եգիպտոսի 

բարբառ» դասընթացների ընթացիկ քննությունները բանավոր 

դարձնելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   արաբագիտության ամբիոնում դասավանդվող «Սիրիայի բարբառ», 

«Իրաքի բարբառ» և «Եգիպտոսի բարբառ» դասընթացների ընթացիկ 

քննությունները դարձնել բանավոր: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության և 

իրանագիտության ամբիոնների կողմից կազմակերպված 

գիտաժողովների վերաբերյալ զեկուցումը: 



ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. 

Ոսկանյանը (զեկուցող),  արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. 

Տոնիկյանը (զեկուցող), գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

Վ. Ոսկանյանը - 2015-16 ուստարում ԵՊՀ Իրանագիտության ամբիոնի ջանքերով 

կազմակերպվել են երեք միջազգային գիտաժողովներ: Փետրվար 

ամսին տեղի ունեցավ ՙՀայաստանի Հանրապետություն-Իրանի 

Իսլամական Հանրապետություն. համագործակցության 25 տարին՚ 

խորագրով միջազգային գիտաժողովը: Գիտաժողովի բացմանը 

ողջույնի խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, ՀՀ-

ում ԻԻՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադին, 

Իրանում մշակույթի և իսլամի հետ կապերի կազմակերպության 

ղեկավար Աբուզար Էբրահիմին, ՀՀ մշակույթի փոխնախարար 

Ներսես Տեր-Վարդանյանը, ինչպես նաև ԵՊՀ արևելագիտության 

ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Վարդան 

Ոսկանյանը: Մայիս ամսին կայացավ «Պարսից գրականություն և 

պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» խորագրով 

միջազգային գիտաժողովը, որի ժամանակ ելույթներով հանդես եկան 

ավելի քան 100 մասնակիցներ 8 երկրներից: Գիտաժողովի բացմանը 

ողջույնի խոսքով հանդես եկան ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, ՀՀ-

ում ԻԻՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադին, ԵՊՀ 

արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ 

Վարդան Ոսկանյանը, Մոբին մշակութային դեսպաններ 

կազմակերպության տնօրեն Մոհամմադ Նասիրին: Հունիս ամսին 

անցկացվեց «Իմամ Խոմեյնիի գաղափարների և տեսակետների 

վերլուծությունը» խորագրով միջազգային գիտաժողովը: Բացման 

արարողությանը ելութով հանդես եկան ԵՊՀ ռեկտոր Արամ 

Սիմոնյանը, ՀՀ-ում ԻԻՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյեդ Քազեմ 

Սաջադին, հոջջաթ օլ-Էսլամ վալմոսլեմին  

Ալի Մոհամմադիի Սիրաթին և Իրանագիտության ամբիոնի վարիչ 

Վարդան Ոսկանյանը: 

Ս. Տոնիկյան - 2016 թվականի մայիսի 5-6-ին ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի 

Արաբագիտության ամբիոնի կողմից «Middle Orient» ծրագրի հետ 

համատեղ կազմակերպվեց «Հատելով սահմանները. 

միջգիտակարգային հետազոտություններ արաբագիտության և 

իսլամագիտության շրջանակներում» խորագրով երիտասարդական 

միջազգային գիտաժողովը։ Գիտաժողովին մասնակցում էին 

երիտասարդ գիտնականներ հայաստանյան (ԵՊՀ և ԱԻ), այնպես էլ 

արտասահմանյան բուհերից։ Մասնավորապես արտասահմանյան 

մասնակիցները ներկայացնում էին Գերմանիայի, Հունգարիայց, 

Խորվաթիայի, Սերբիայի, Թուրքիայի, Կանադայի առաջատար 

համալսարանները։ Գիտաժողովը սկսվեց բացման արարողությամբ, 

որի մաս էր կազմում նաև Արաբագիտության ամբիոնի պրոֆեսոր, 

ԵՊՀ ՔՄՀԿ տնօրեն Դավիթ Հովհաննիսյանի դասախոսությունը՝ 

«Իսլամի ադապտացումը. Հին խնդիրներ, նոր մոտեցումներ» 

խորագրով։ Գիտաժողովի չորս պանելներին հետևում էին 



մասնակիցների ակտիվ քննարկումները՝ տվյալ պանելի 

մասնակիցների զեկույցների վերաբերյալ։ Չորս պանելներից հետո 

գիտաժողովի զեկուցողները մասնակցեցին «Հասկանալով 21-րդ դարի 

Մերձավոր Արևելքը. գիտություն և քաղաքականություն» խորագիրը 

կրող կլոր-սեղան քննարկմանը, որը կազմակերպվել էր ArmScoop-ի 

կողմից։ 

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ընդունել ի գիտություն: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի 

ասիստենտ Մարիամ Էլմասյանի, դոցենտներ բ.գ.թ. Սամվել 

Կարաբեկյանի և բ.գ.թ. Ռուբեն Միրաքյանի դասընթացների ծրագրերը 

հաստատելու հարցը 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   հաստատել  

1. Մարիամ Էլմասյանի «Նոր և Նորագույն  շրջանի արաբական 

գրականություն» դասընթացի ծրագիրը, 

2. դոցենտ, բ.գ.թ. Սամվել Կարաբեկյանի «Մասնագիտության 

արդիական հիմնախնդիրներ» դասընթացի ծրագիրը, 

3. դոցենտ, բ.գ.թ. Ռուբեն Միրաքյանի «Անգլալեզու մասնագիտական 

գրականության վերլուծություն 1,2» դասընթացի ծրագիրը: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի թյուրքագիտության ամբիոնի կողմից 

ներկայացված «Թուրքերեն (ոչ մասնագիտական հոսքերի համար)»  

(հեղինակներ՝ բ.գ.թ. Ա. Սարգսյան, բ.գ.թ. Ա. Մարտիրոսյան, Ն. 

Պողոսյան, Տ. Հակոբյան) և թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

բ.գ.թ. Լ. Խաչատրյանի՝  «Հին թյուրքական հուշարձաններ»  

ուսումնական ծրագրերը տպագրության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   երաշխավորել տպագրության թյուրքագիտության ամբիոնի կողմից 

ներկայացված «Թուրքերեն (ոչ մասնագիտական հոսքերի համար)»  

(հեղինակներ՝ բ.գ.թ. Ա. Սարգսյան, բ.գ.թ. Ա. Մարտիրոսյան, Ն. 

Պողոսյան, Տ. Հակոբյան) և թյուրքագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

բ.գ.թ. Լ. Խաչատրյանի՝  «Հին թյուրքական հուշարձաններ»  

ուսումնական ծրագրերը: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Երկրորդ կիսամյակի սոցհարցումների արդյունքների ամփոփում: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. 

Ոսկանյանը,  արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  



ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ի գիտություն ընդունել սոցհարցումների արդյունքները: 

հարցաթերթիկներում ուսանողների կողմից բարցրացված հարցերը և 

խնդիրները պահել ուշադրության կենտրոնում: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ 

Թերեզա Ամրյանի «Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը» 

մենագրություն հրատարակության երաշխավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. 

Ոսկանյանը,  արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –  երաշխավորել իրանագիտության ամբիոնի ասիստենտ Թերեզա 

Ամրյանի «Եզդիների կրոնական աշխարհընկալումը» մենագրություն 

հրատարակության և խմբագիր նշանակել Վ. Ոսկանյանին: 
 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  երկրորդ կիսամյակի սոցհարցումների արդյունքների ամփոփման հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. 

Ոսկանյանը,  արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –  ի գիտություն ընդունել սոցհարցումների արդյունքները: 

հարցաթերթիկներում ուսանողների կողմից բարցրացված հարցերը և 

խնդիրները պահել ուշադրության կենտրոնում: 
 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության, իրանագիտության և 

թյուրքագիտության ամբիոնների ուսումնական խորհրդատուների 

(կուռատորների) կատարված աշխատանքի հաշվետությունը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար Վ. 

Ոսկանյանը,  արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ընդունել Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության, 

իրանագիտության և թյուրքագիտության ամբիոնների ուսումնական 

խորհրդատուների (կուռատորների) հաշվետությունները և գնահատել 

բավարար կատարված աշխատանքը: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի 

ասպիրանտ Հակոբ Ավչյանին երրորդ տարվա արդյունքներով 

ատեստավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  



ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ասեստավորել իրանագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հակոբ 

Ավչյանին երրորդ տարվա արդյունքներով: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի 

ասպիրանտ Հայկ Հարությունյանին առաջին տարվա արդյունքներով 

ատեստավորելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ասեստավորել արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ 

Հարությունյանին առաջին տարվա արդյունքներով: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի 

ասպիրանտ Հայկ Հարությունյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման փոփոխման և գիտական ղեկավարի 

նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Հաստատել արաբագիտության ամբիոնի ասպիրանտ Հայկ 

Հարությունյանի «Ձևաբանական վերլուծության միավորների 

լեզվաբանական արժեքը արաբական քերականական 

ուսմունքներում» թեկնածուական ատենախոսության թեման Ժ.02.06 

(«Ասիայի հին և նոր լեզուներ») մասնագիտությամբ և գիտական 

ղեկավար նշանակել բ.գ.թ. դոցենտ Սամվել Կարաբեկյանին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  ԵՊՀ աշխատողներին աշխատանքի որոշ տեսակների համար վճարվող 

լրավճարների հաշվարկման և վճարման  կարգի վերաբերյալ 

զեկուցումը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը (զեկուցող), թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. 

Սաֆարյանը, իրանագիտության ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար 

Վ. Ոսկանյանը,  արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   ընդունել ի գիտություն ԵՊՀ աշխատողներին աշխատանքի որոշ 

տեսակների համար վճարվող լրավճարների հաշվարկման և 

վճարման  կարգը: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի հեռակա 

ուսուցմամբ ասպիրանտ Մարիամ Մխիթարյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման հաստատելու և գիտական ղեկավարի 

նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 



արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Հաստատել արաբագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Մարիամ Մխիթարյանի ««Իսլամական պետություն». 

կրոնա-գաղափարական հիմքեր և քաղաքական իրողություն» 

թեկնածուական ատենախոսության թեման Է.00.05 

(«Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն») մասնագիտությամբ և 

գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ. պրոֆեսոր Դավիթ 

Հովհաննիսյանին: 

 

Լ Ս Ե Ց Ի Ն  -  Արևելագիտության ֆակուլտետի արաբագիտության ամբիոնի հեռակա 

ուսուցմամբ ասպիրանտ Նաիրա Սահակյանի թեկնածուական 

ատենախոսության թեման հաստատելու և գիտական ղեկավարի 

նշանակելու հարցը: 

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ - Արևելագիտության ֆակուլտետի դեկանի տեղակալներ Ռ. 

Մելքոնյանը, թյուրքագիտության ամբիոնի վարիչ Ա. Սաֆարյանը, 

արաբագիտության ամբիոնի վարիչ Ս. Տոնիկյանը, Ս. Կարաբեկյանը, 

գիտխորհրդի քարտուղար Հ. Քոչարյանը:  

ՈՐՈՇԵՑԻՆ  –   Հաստատել արաբագիտության ամբիոնի հեռակա ուսուցմամբ 

ասպիրանտ Նաիրա Սահակյանի «Ալ-Ջահիզի 

ստեղծագործությունները (Rasā'il և Kitāb al-Bayān wa't-tabyīn)՝ որպես 

միջնադարյան արաբամուսուլմանական կրոնագաղափարական 

մտքի ուսումնասիրման աղբյուր» թեկնածուական ատենախոսության 

թեման Է.00.05 («Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն») 

մասնագիտությամբ և գիտական ղեկավար նշանակել բ.գ.թ. 

պրոֆեսոր Դավիթ Հովհաննիսյանին: 

 

 

 

 

 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                              Գ. ՄԵԼԻՔՅԱՆ 

 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ                  Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  

Իսկականի հետ ճիշտ է` 

ԳԻՏԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝                        Հ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ  


