
«ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐԱԲԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝ Արևելագիտություն 

 Ուսուցման ձևը՝ առկա 
 Տևողությունը՝ 2 տարի 

 Ուսման վարձի չափը՝ 700.000 ՀՀ դրամ 
 Շնորհվող որակավորումը՝ Արևելագիտության մագիստրոս 

 

Ծրագրի նպատակները՝ 

 պատրաստել տեղական և միջազգային շուկայի պահանջներին 

համապատասխանող արևելագիտական տեսական խորը հենքով արաբագետ–

մասնագետներ 

 ապահովել նրանց տարածաշրջանագիտական արդիական գործիքակազմին 

տիրապետելու հմտությունները 

 ուսանողի մոտ ձևավորել տարածաշրջանային խնդիրները գնահատելու և 

վերլուծելու կարողություններ՝ հիմնվելով պատմական և մշակութային 

զարգացման օրինաչափությունների վրա 

 ապահովել մասնագիտական արևելյան լեզվի պատշաճ իմացություն՝ գիտական 

բանավեճերի և քննարկումների մասնակցության հեռանկարով  

 

Կրթական վերջնարդյունքները՝ 

Ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.  

1. ներկայացնելու արաբագիտության մեթոդաբանական հիմքերը և մեթոդների 

յուրահատկությունը, 

2. ուրվագծելու սեմալեզու տարածագոտու ընդհանուր պատմա-, էթնո-, 

սոցիոլեզվական պատկերը, կիրառել այդ իմացությունը մասնագիտական 

գործունեության խնդիրները լուծելիս, 

3. բացատրելու ժամանակակից իսլամի պատմական, կրոնաիրավական և 

քաղաքական դրսևորումները, 

4.  քննադատորեն վերլուծելու արաբական երկրների ժամանակակից 

հասարակական–քաղաքական և տնտեսական կյանքին, տարածաշրջանային և 



միջազգային հարաբերություններին առնչվող պատմական և արդիական 

խնդիրները՝ արդյունավետորեն օգտարգործելով մասնագիտական 

գործունեության մեջ: 

5. Լուսաբանելու Մերձավոր Արևելքի գործող կոնֆլիկտները 

6. Նկարագրելու տարածաշրջանային ինտեգրացիոն պրոցեսները 

7. Գործադրելու ձեռք բերած լեզվական գիտելիքները և արաբերեն բանավոր և 

գրավոր խոսքի հմտությունները հաղորդակցման տարբեր ոլորտներում 

 

Կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները 

Շրջանավարտը կարող է կրթությունը շարունակել կրթության հաջորդ մակարդակում 
հասարակական և հումանիտար գիտությունների ոլորտում: 
 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, 

Ծրագիրը բաղկացած է ընդհանուր, մասնագիտական պարտադիր և կամընտրական 
դասընթացներից: Մասնագիտական պարտադիր և կամընտրական դասընթացների 
բովանդակությունը վերաբերում է տարածաշրջանային արդի հիմնախնդիրների 
վերլուծության, իսլամագիտության, լեզվաբանության և մշակութաբանության 
հիմնահարցերին:  
 

Պրակտիկայի վերաբերյալ տեղեկատվությունը  

Պրակտիկայի անցկացումը նախատեսվում է հետևյալ ձևերով. 
ա) մագիստրատուրայի ուսումնական պլանով նախատեսված կազմակերպական 
ձևերով, այդ թվում՝ գիտամանկավարժական, և գիտահետազոտական, որոնց 
անցկացումը կազմակերպվելու է ամբիոնում, ֆակուլտետի և համալսարանի՝ հարակից 
մասնագիտություններով ծրագրեր իրականացնող ամբիոններում 
(Թյուրաքագիտության, Իրանագիտության), ինչպես նաև Արտքին գործերի 
նախարարությունում, Մատենադարանի Արաբատառ ձեռագրերի բաժնում, ԳԱԱ 
արևելագիտության ինստիտուտում և տարածաշրջանային խնդիրներին առնչվող 
վերլուծական կենտրոններում և ծառայություններում, Լրատվական 
գործակալությունում (Արմենպրես), 
բ) արաբական երկրների համալսարանների և գիտակրթական կենտրոնների հետ 
համագործակցության շրջանակներում (Հորդանան, Եգիպտոս, Քուվեյթ): 
 

 

 

 Ընդունելության քննության անցկացման ձևաչափը՝ բանավոր 
 

 

 

 

 



Ընդունելության քննության հարցաշար 

 

1. Օմայյան խալիֆայություն  

 Ալիի և Մուավիայի պայքարը։ 

 Օմայան խալիֆայությունն իր հզորության գագաթնակետին (Աբդ ալ-Մալիք, 

Վալիդ)։ 

 

2. Աբբասյան խալիֆայություն  

 Աբբասյան տոհմի հաստատումը (Աբու Մուսլիմի ապստամբություն, Աբու Ջաֆար 

ալ-Մանսուր) 

 Աբբասյան խալիֆայությունը Հարուն ալ-Ռաշիդի և ալ-Մամունի 

ժամանակաշրջանում 

 

3. Մուհամադ Ալիի իշխանության հաստատումը Եգիպտոսում․  Բարեփոխումները 

 Մ. Ալիի իշխանության հաստատումը Եգիպտոում 19-րդ դարի սկզբում 

 Մ. Ալիի բարեփոխումները՝ կրթական, գյուղատնտեսության, պետական 

կառավարման, ռազմական ոլորտներում  

 

4. Սայքս-Պիկոյի համաձայնագիրը 

 Արաբական երկրների բաժանման գաղտնի բանակցությունները 

 Սայքս-Պիկո ծրագրի նպատակները 

 Արաբական երկրների բաժանման գոտիները 

 

5. Իսրայել պետության հռչակումը 

 Իրավիճակը Պաղեստինում երկրորդ աշխարհամարտից հետո 

 Պաղեստինում երկու պետություններ ստեղծելու մասին ՄԱԿ-ի որոշումը 

 Իսրայել պետության հռչակումն ու արաբաիսրայելյան առաջին պատերազմը 

 

6. Քեփմ-Դևիդի համաձայնագրի ստորագրումն ու արաբական երկրների 

արձագանքը 

 Արաբական աշխարհը Քեմփ-Դևիդի նախօրեին 

 Քեմփ-Դևիդի խաղաղության գործընթացը 

 Եգիպտոսն ու Արաբական երկրների լիգան Քեմփ-Դևիդից հետո 

 

7. Քաղաքացիական պատերազմը Լիբանանում 1975-1990թթ. Պատճառները 

 Սոցիալ-քաղաքական նոր ճգնաժամը Լիբանանում 

 Քաղաքացիական երկրորդ պատերազմի պատճառները 

 Հայերը քաղաքացիական պատերազմի տարիներին 



 

8. Մուհամմադ մարգարեի կյանքն ու գործունեությունը 

 Մուհամմադի մեքքայական քարոզի առանձնահատյկոթյունը։ 

 Մուհամմադ իրավարար գործունեությունը Մադինայում 

 

9. Շիիզմ  

 Իմամ Ջաֆար աս–Սադիկի գործունեությունը և ջաֆարիական մազհաբը 

 Իսնաաշարիականության կրոնաքաղաքական բովանդակությունը 

 

10. Սուֆիզմը՝ մուսուլմանական փիլիսոփայության միստիկ ուղղություն 

 Սուֆիզմի առաջացման պատմական նախադրյալները. զուհդի շրջան 

 Սուֆիական տեսության ձևավորումը. թասավուֆի շրջան  

 Սուֆիական ճանապարհը (տարիկա), կանգառները (մակամ), վիճակները (հալ) 

 
11. Մուսուլմանական ռեֆորմացիա: 

 Ջամալ ալ-դին ալ-Աֆղանիի գաղափարախոսությունը: 

 Մուհամմադ Աբդոյի գործունեությունը և հիմնական ստեղծագործությունները 
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