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Կրթություն 

 

ԳԱԱ ՀՑԹԻ հեռակա ասպիրանտ       2005թ. 

Երևանի պետական համալսարան          Արևելագիտության ֆակուլտետ 

                                                                         Արաբագիտության բաժին 

                                                                         (մագիստրատուրա) գերազանց (2004) 

 

Երևանի պետական համալսարան          Արևելագիտության ֆակուլտետ 

                                                                         Արաբագիտության բաժին 

                                                                         (բակալավր) գերազանց (2002) 

 

Դամասկոսի օտարերկրացիների              Արաբերեն լեզվի բարձր մակարդակի 

համար արաբերեն լեզվի ինստ .                   տիրապետման հավաստագիր (2000 թ.) 

                                                                                                                 

 

Կահիրեի պետական համալսարանի                Արաբական լեզվի  և գրականության  

Բանասիության ֆակուլտետ                               հավաստագիր (2003 թ.) 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ 

2018 թ. սեպտեմբերից մինչ օրս ՀՑԹԻ հիմնադրամի գիտանական քարտուղար 

2018 թ. հուլիս-սեպտեմբեր  ՀՑԹԻ հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար 
 
2017 թ. հոկտեմբեր – 2018 թ. հուլիս ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-
ինստիտուտի գիտական քարտուղարի պաշտոնակատար     
 
2012 - 2017 թթ.  Անդրկովկասի հայության ցեղասպանության ուսումնասիրության բաժնի 
վարիչ 

 2007 - 2012 թթ. Ցեղասպանության պատմության և պատմագրության բաժնի վարիչ  

2007 թ. մայիսից ավագ գիտական աշխատող 

2004 թ. օգոստոսից գիտական աշխատող 

2004 թ. հուլիս-օգոստոս կրտսեր գիտական աշխատող 

 

Գիտական աստիճան  

2011 թ. պատմական գիտությունների թեկնածու (Է.00.01 Հայոց պատմություն 

մասնագիտությամբ), թեման` «Հայ տարագիրները Սիրիայում և հայ-արաբական 

փոխհարաբերությունները (1915-1923 թթ.)» 

 

Գիտական հրապարակումների ցանկ 

 

1. «Հայոց ցեղասպանության հետևանքով Սիրիայում հաստատված հայ 

տարագիրների կարգավիճակը և հայ-արաբական փոխհարաբերությունները 

(1915-1924  թթ.)», Երևան, 2013:  (մենագրություն) 

 

2. Արաբական աշխարհի դիրքորոշումը Հայոց ցեղասպանության հարցում.   

Մեքքայի Շերիֆ ու Էմիր Ալ Հուսեյն իբն Ալիի ուղերձները, Հայոց 



ցեղասպանության պատմության և պատմագրության հարցեր, Երևան, 2005, հ. 

10-11, էջ 158-170: 

3. Արաբների վերաբերմունքը Սիրիայում հաստատված հայ որբերի 

նկատմամբ, Մերձավոր Արևելք-III, Պատմություն, քաղաքականություն, 

մշակույթ, հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2006, էջ 101-105: 

4.  Հայ տարագիրները Սիրիայում և արաբների վերաբերմունքը նրանց 

նկատմամբ, Մերձավոր Արևելք-VI, Պատմություն, քաղաքականություն, 

մշակույթ, հոդվածների ժողովածու, Երևան 2009, 153-159: 

5. Հայ տարագիրների մասնակցությունը Սիրիայի քաղաքական կյանքում 1920-

1925թթ., Մերձավոր Արևելք-VII, Պատմություն, քաղաքականություն, 

մշակույթ, հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2011, էջ 183-189:    

6. Հայ տարագիրների իրավական կարգավիճակը Սիրիայում 1915- 1923 թթ., 

«Վասն արդարության», իրավական գիտամեթոդական հանդես, 1(72), 2012, 

էջ15- 21:  

7. Հայ տարագիրների համարկումը Սիրիայի սոցիալ-տնտեսական կյանքում 

Հայոց ցեղասպանությունից հետո (1915-1925 թթ), «Ազդակ» Բացառիկ, 

Բեյրութ,  2012,  էջ 123- 130: 

8. Հայոց ցեղասպանության իրականացման գործընթացում իսլամի գործոնի 

հարցի շուրջ,  «Ցեղասպանագիտական հանդես»,  2014 թ., 2(2), էջ 55-66. 

9. Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան կայսրության պետական 

որբանոցներում, 1915-1918թթ., «Ցեղասպանագիտական հանդես», 2016 թ., 

4(1), էջ 25 – 43: 

10. Հայ գաղթականների վրանաքաղաքներն Իրաքում 1918-1922 թթ. 

«Ցեղասպանագիտական հանդես», 4 (2) 2016 թ., էջ 65-83 

11. Հայ տարագիրների ինտեգրումը Սիրիայի սոցիալ-տնտեսական կյանքում 

1920-1924 թթ., «Ցեղասպանագիտական հանդես», 5 (1),  2017, էջ 92-110: 

12. Միջագետքի անապատների հայ որբախույզները (1918-1923), 

«Հայագիտության հարցեր», 1(13), Երևան, 2018, 1(13), էջ 39-57: 

 

 



Գիտաժողովներ 

 

 

1. «Արաբների վերաբերմունքը Սիրիայում հաստատված հայ որբերի 

նկատմամբ» Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 30-րդ 

գիտաժողով, (Երևան,  հուլիս, 2009 թ.) 

2. Հայ տարագիրները Սիրիայում և արաբների վերաբերմունքը նրանց 

նկատմամբ, Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 31-րդ 

գիտաժողով, (Երևան,  հուլիս, 2010 թ.) 

3. Հայ տարագիրների մասնակցությունը Սիրիայի քաղաքական կյանքում 

1920-1925 թթ.,Երիտասարդ արևելագետների հանրապետական 32-րդ 

գիտաժողով, (Երևան,  հուլիս, 2011 թ.)  

4. Հայ երեխաների թրքացման գործընթացն Օսմանյան կայսրության 

պետական որբանոցներում, 1915-1918 թթ., «Հայոց ցեղասպանությունը և 

հատուցման հիմնախնդիրը» միջազգային գիտաժողով (ՀՀ ԳԱԱ, ԵՊՀ, 

Երևան, նոյեմբեր, 2016 թ.) 

5.  Միջագետքի անապատների հայ որբախույզները (1918-1923), Մաշտոցի 

անվան Մատենադարան, «Երիտասարդական 3-րդ գիտաժողով», 

(Երևան, նոյեմբեր,  2017 թ.)  

6. Եգիպտոսի հայ որբախնամ ընկերության գործունեությունը (1916-1923), 

Հայկազեան համալսարանի և Եգիպտոսի առաջնորդարանի համատեղ 

կազմակերպած «Եգիպտոսի հայերը» միջազգային գիտաժողով, (Կահիրե, 

ապրիլ, 2018 թ.)    

7. Հայ գաղաթականների վրանաքաղաքները Պորտ Սաիդում Հայոց 

ցեղասպանության տարիներին, ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության 

ինստիտուտի և «Ալ-Ահրամ» քաղաքական և ռազմավարական 

հետազոտությունների կենտրոնի համատեղ «Հայ-արաբական 

առնչություններ. Հայոց ցեղասպանությունից մինչև արդի 

մարտահրավերներ միջազգային գիտաժողով, (Երևան, ապրիլ, 2018 թ.) 



8. «Հայ որբեր. տեղեկագիր հայ որբերի կացութեան, որբանոցներու, 

հոգատար մարմիններու մասին եւ վիճակագրական ցուցակներ»-ի մասին, 

Երիտասարդ արևելագետների միջազգային 40-րդ գիտաժողով  

(Աղվերան, հունիս, 2019 թ.) 

 

 

Գիտական խմբագրական խորհուրդների անդամակցություն 

2013 թ. ՀՀ ԳԱԱ Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի 
«Ցեղասպանագիտական հանդես» գիտական պարբերականի խմբագրակազմի 
անդամ է:  

 

 

Լեզուների իմացություն 

                         

հայերեն – մայրենի 

 ռուսերեն–  գերազանց   

 արաբերեն- լավ 

 անգլերեն- լավ  

  գերմաներեն- լավ 

 

 

 

   
  
 
 


