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Qrup müzakirəsi  Mühazirələr, 
 Mövzu ətrafında müzakirələr (məşğələ), 
 Xəritələr və atlaslardan eləcə də, İnteraktiv 

innovativ (kompüter təqdimatları, video və 
vizual rekonstruksiyalardan) və digər tədris 
vəsaitlərdən istifadə, 

 Mütəxəssislə online görüş, 
 Muzeylərə, tarixi abidələrə və elmi-tədqiqat 

müəssisələrinə tədrisin əyaniliyi ilə bağlı eks-
kursiya və virtual səfərlərin (Dərs vaxtından 
əlavə müəyyən olunmuş günlərdə MATM və 
Atəşgaha ekskursiya daxil olmaqla) təşkili, 

 Qədim Şərq tarixi ilə bağlı seçmə mövzular 
üzrə tanınmış mütəxəssislər dəvət olunaraq 
dərsdən kənar məşğələlər, 

 Nəzəri və tətbiqi arxeologiya ilə bağlı təcrü-
bələr. 

Praktiki tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin 

təhlili 
Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%), bal 

Aralıq imtahanı 
(imtahanın 
keçirilməsi forması -
yazılı, test və açıq 
suallar) 

Noyabr 
(Mövzular: Giriş, Qədim 
Misir və Qədim 
İkiçayarası).  

 

 

30 bal 

Aktivlik Tam aktivlik balı 
dərslərdə, diskussiyalarda, 
prezentasiyalarda və elmi 
seminarlarda fəal iştirak 
edən tələbələrə verilir. 
Xəzər Universitetinin 
iştirakçısı olduğu layihədə 
aktiv fəaliyyət 

 

5 bal 

Davamiyyət 3 dərsdə iştirak etməyən 
tələbənin balından 1 bal 
çıxılacaq. 

5 bal 

Yoxlama 

(Quiz) 
Kurs boyu bir yoxlama 
yazı keçirilməsi nəzərdə 
tutulur.  

 

10 bal 

 

Təqdimat 
(Layihə) 

 5 bal 

Esse 

(Araşdırma) 
Qədim Şərq tarixi ilə 
bağlı seçmə mövzu 
ətrafında müstəqil elmi-
kütləvi xarakterli yazı 
hazırlanması  
Qeyd: Plagiat halları qəti 
qadağandır! Sərbəst işlə 
əlaqədar bütün tapşırıq-
ların qısa təsviri, təqdim 

 

5 bal 



olunma şərtləri, vaxtı və 
qiymətləndirmə üsulu də-
qiq göstərilir. 

Final imtahanı 
(imtahanın 
keçirilməsi forması -
yazılı, test və açıq 
suallar) 

Yanvar 
(Qədim Anadolu və 
Qafqaz, Qədim Ön Asiya, 
Qədim İran və Türküstan, 
Qədim Hindistan və Çin).  

 

40 bal 

Yekun  100 bal 

Kursun təsviri “Qədim Şərq tarixi” başlıca universitet kurslarından biri olan “Qədim Dünya 
tarixi”nin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Fənnin əsasını ilk dövlətlərin yaranması, 
yüksəlişi və tənəzzülü tarixi təşkil edir. Məhz dövlətçilik fonunda Qədim 
Şərqin cəmiyyətləri, mədəniyyəti və irsi tədris olunur. 

Kursun məqsədləri   “Qədim Şərq tarixi” fənni Şərq ölkələrinin siyasi-hərbi və ictimai-iqtisadi mə-
sələlərinin, mədəni və etnik durumun səciyyəsi baxımından tarixi, ümumi, yer-
li və regional cəhətdən bu ölkələr barədə təsəvvür yaradır. Həmçinin Qədim 
Şərq mədəniyyətinin Qərb sivilizasiyasına təsiri problemi və ümumşərq tarixi 
çərçivəsində tarixi Azərbaycanın yeri məsələsinə aydınlıq gətirməyə imkan 
verir. 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 
 Qədim Şərq tarixi haqqında ümumi məlumat; 
 Qədim Şərq tarixinin bəşəriyyət tarixinin başlanğıcı olması; 
 Qədim Şərq ölkələrinin dövlətçiliyi, təsərrüfatı, mədəniyyəti və 

siyasəti; 
 Qədim Şərq mədəniyyətinin çoxcəhətli inkişafı və onun dünya 

mədəniyyətinə təsiri və təkan verməsi. 
 Qədim Şərq ilə tarixi Azərbaycanın əlaqələri. 
 Şərq sivilizasiyasının yaranması və onun Qərbin meydana çıxmasın-

dakı rolu məsələləri ilə bağlı biliklər formalaşacaqdır. 
Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

04 sentyabr 2020-ci il tarixli 2020/2021-ci tadris ilinin payız semestrində 

pandemiya dövrü şəraitində tədris prosesinin təşkili haqqında U/283 saylı 
ƏMR-ə əsasən, 

Davamiyyət  
Tələbələrin bütün online dərslərdə iştirakı məcburidir. Tələbələr müəyyən 
səbəblərdən dərslərdə iştirak edə bilmirsə, (xəstəlik, ailə vəziyyəti və s.) bu 
haqda məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. Online dərslərin 30%-
də iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır. 
Kurs işi, layihə və tapşırıqlar 
Tələbələr tapşırıqları yerinə yetirərkən plagiarizmə yol verməməli, əldə 
etdikləri məlumatların mənbələrinə istinad etməli və istinadları göstərməlidir.  
Tələbələrin qiymətləndirmə üçün müəllimə təqdim etdiyi tapşırıqlarda 25% və 
daha artıq plagiarizm halları (müvafiq istinaların mənbəyinin göstərilməsi 
halları istina olmaqla) aşkarlandığı zaman iş sıfırlanır.  
Yoxlama işi 
Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama 
işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər. 
İmtahanlar 
Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 
məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.  



Aralıq və yekun imtahan mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq 
imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmırlar.  
İmtahan qaydaları 
Aralıq və yekun imtahanları işində tələbə tərəfindən və bir-birindən köçürülmə 
qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və 
tələbənin qiyməti sıfırlanır.  
Quiz və imtahanlarda tələbələr kamera və mikrofonlarını açıq saxlamalıdırlar. 
İmtahan müddəti 150 dəqiqə müəyyənləşdirilib. İmtahan tapşırıqlarının 
sayından, çətinlik dərəcəsindən, ana dilində olub-olmamasından, suala verilən 
cavabın həcmindən  və s. asılı olaraq müəllim tərəfindən təklif olunarsa, 
departament rəhbəri ilə razılaşdırılıb dəyişdirilə bilər. 
Fənni bitirmək qaydası 
Universitənin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 
müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni 
növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.  
Tələbələrin davranış qaydaları 
Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin 
tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr qadağandır. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix 

(planlaşdırılmış) 
saatlar 

Fənnin mövzuları Dərslik/ 
Tapşırıqlar  

1.   Fənnlə və sillabusla ümumi tanışlıq.  
Mövzu 1. Giriş.  
Qədim Şərq tarixi fənninin proqramı, mövzusu, predmeti 
və vəzifələrilə tanışlıq. Sivilizasiya anlayışı, mahiyyəti və 
yaranması. Qədim Şərq ölkələrinin təbii-coğrafi şəraiti. 
Mövzu 2. Qədim Şərq. 
Qədim Şərq sivilizasiyası, onun meydana çıxması, 
coğrafi-xronoloji çərçivəsi və nailiyyətləri. Qədim Şərq 
ölkələrinin tarixi inkişaf xüsusiyyətləri. Qədim Şərqin 
xalqlarının araşdırılması tarixi və öyrənilmə səbəbləri. 

A\B 1,3 
 

A\B 1 ,3, 8,  

 

2.   Mövzu 3. Qədim Misir. 
Qədim Misirin ərazisi, əhalisi və təsərrüfatı. Qədim 
Misirin etnik və dil mənsubiyyəti məsələsi. Qədim Misir 
haqqında mənbələr. Qədim Misirin öyrənilməsi və 
tarixşünaslığı.  
Mövzu 4. Misirdə Erkən və Qədim sülalələr dövrü. 
Misir e.ə. IV minillikdə. İlk sülalələr və dövlətçiliyin 
meydana gəlməsi. Misir fironluğu e.ə. III minillikdə.  

A\B 3,16,18 
 
 
A\B 1,3 

3.   Mövzu 5. Misir Orta sülalələr dövründə. 
Ölkənin birləşdirilməsi, inkişafı və siyasəti. E.ə. III-II 
minilliklərdə Misir fironluğunda üsyan və müharibələr. 
Mövzu 6. Misir Yeni sülalələr dövründə. 
Misir fironluğunun yeni yüksəlişi, xarici və daxili 
siyasəti. E.ə. II minillikdə Misirin iqtisadi və mədəni 
durumu. Dini-siyasi islahatlar və diplomatiya. 

A\B  3,8 
 

A\B 3,8,18 

4.   Mövzu 7. Misir Son sülalələr dövründə. 
Qədim Misirin tənəzzülü və suverenliyin itirilməsi. E.ə. 

A\B 3,16,18 
 



II-I minilliklərdə Misir fironluğunun hərbi-siyasi və 
beynəlxalq vəziyyəti. Misir Assuriya və İran istilası 
dövründə. 
Mövzu 8. Qədim Misir mədəniyyəti. 
Qədim Misirdə yazı, dil, ədəbiyyat və din. Misirin maddi 
mədəniyyəti. Qədim Misirdə elmi biliklər və nailiyyətlər. 
Qədim Misir mədəniyyətinin təsiri və rolu. Ehramlar 

A\B 3,9,17 

5.   Mövzu 9. Qədim İkiçayarası. 
Qədim İkiçayarasının ərazisi, əhalisi və təsərrüfatı. 
Qədim İkiçayarasının etnik və dil mənsubiyyəti məsələsi. 
Qədim İkiçayarası haqqında mənbələr. Qədim 
İkiçayarasının öyrənilməsi və tarixşünaslığı.  
Mövzu 10. Qədim İkiçayarası e.ə. IV-III minilliklərdə. 
Şumer şəhər dövlətləri və ilk sülalələr. Akkad çarlığı. 
Qədim İkiçayarasında kuti istilası. Babil və Aşşur 
şəhərlərinin meydana gəlməsi və yüksəlişi.  

A\B 3,6,8, 
9,10 
 

 

A\B 

3,8,9,14 

6.   Mövzu 11. Qədim İkiçayarası e.ə. II minillikdə. 
Babilistanın yüksəlişi. Qədim İkiçayarasında siyasi-hərbi 
mübarizə və şəhər dövlətlərin beynəlxalq vəziyyəti. 
Mittaniya çarlığı. Qədim İkiçayarasında kassi istilası. 
Assuriyanın yüksəlişi.  
Mövzu 12. Qədim İkiçayarası e.ə. I minillikdə.Yaxın 
və Orta Şərqdə Assuriyanın hegemoniyası. Assuriyanın 
hərbi siyasəti və beynəlxalq durumu. Babilin və 
Midiyanın yüksəlişi. Assuriya çarlığının süqutu və yeni 
siyasi-hərbi nizam. Qədim İkiçayarasında fars istilası.  

A\B 3, 8,18 
 

 

A\B 3,8,9, 

10, 18 

7.   Mövzu 13. Qədim İkiçayarasının mədəniyyəti. 
Qədim İkiçayarası xalqlarının mədəniyyətinin səciyyəvi 
xüsusiyyətləri. Yazı, Ədəbiyyat və Elm. Qədim 
İkiçayarasının maddi mədəniyyəti və irsi. Qədim İkiça-
yarasında hüquq və diplomatiya. Qədim İkiçayarasının 
mədəni təsiri və onun izləri. Məbədlər (Zikkuratlar). 

(YOXLAMA) 

A\B 3,7,13, 
15, 16, 17 

8.   ARALIQ İMTAHANI (1-13-cü mövzular) 

Mövzu 14. Qədim Ön Asiya. 
Qədim Suriya və Fələstinin əhalisi və təsərrüfatı. Finikiya 
və Şərqi Aralıq dənizinin tarixdə rolu. Mənbələr və 
tarixşünaslıq. Qədim Suriya şəhər dövlətləri, yaranması, 
yüksəlişi və tənəzzülü. “Dəniz xalqlarının” yürüşləri, 
Filistimlilər. Yəhidi və digər sami tayfalarının Ön 
Asiyaya köçü. İsrail və İudeya çarlıqları. Peyğəmbərlik 
hərəkatı. Assuriya və Əhəməni işğalları. Finikiya 
mədəniyyəti. Qədim Suriya və Fələstinin mədəni irsi. 
Əlifba. 
Mövzu 15. Qədim Anadolu və Qafqaz. 
Qədim Anadoluda coğrafi şərait və təsərrüfat həyatı. 
Kiçik Asiya yarımadasının əhalisinin etnik və dil 
mənsubiyyəti məsələsi. Hatlar və Hetlər. Qədim 
Anadoluda haqqında mənbələr, öyrənilməsi və 

 
A\B 3,8, 

16,17,18 

 

 

 

A\B 

3,7,8,10, 

16,18 



tarixşünaslığı. Qədim Qafqaz xalqlarının təsərrüfatı və 
etnik tərkibi. Qədim Qafqaz haqqında mənbələr, 
öyrənilməsi tarixi və tədqiqi 

9.   Mövzu 16. Anadolu və Qafqaz e.ə. III-I minilliklərdə. 
Het çarlığının yaranması və yüksəlişi. Hetlərin beynəlxalq 
münasibətlərə təsiri və Qədim Şərq səltənətlərilə 
əlaqələri. Het dövlətinin tənəzzülü və süqutu. “Dəniz 
xalqları”, Kimmer-Skif və Friqiyalıların yürüşləri. Urartu 
dövləti və Lidiya çarlığı. Qədim Anadolu və Qafqaz 
Əhəməni imperiyasının işğalı dövründə. Qədim Anadolu 
və Qafqazın mədəniyyətinin başlıca cəhətləri. İlk pullar 
və sikkə zərbi 
Mövzu 17. Qədim İran və Türküstan. 
İran yaylasının əhalisi və təsərrüfatı. Qədim İranda etnik 
və dil mənsubiyyəti məsələsi. Elam. Qədim İran haqqında 
mənbələr, öyrənilməsi tarixi və tarixşünaslığı. Qədim 
Türküstan (Turan) xalqlarının təsərrüfatı və etnik tərkibi. 
Qədim Türküstan (Turan) haqqında mənbələr, 
öyrənilməsi tarixi və tədqiqi. Qərbi və Şərqi Türkistan 
anlayışları.  

A\B bax 
mövzu 15-ə 
 

 

 

A\B 3,7,8, 

16,17,18 

10.   Mövzu 18. İran və Türküstan e.ə. IV-III minilliklərdə 
Elam çarlığı. Daxili və xarici siyasət məsələləri. Zaqroş 
dağları ətrafı xalqlar. Qərbi və Şərqi Türkistanın etno-
mədəni birliyi.  
Mövzu 19. İran və Türküstan e.ə. II-I minilliklərdə 
Saklar, skiflər (aşquz və ya işkuz), massagetlərin tarix 
səhnəsinə çıxması. Manna və Midiya dövlətlərinin 
meydana gəlməsi. Midiyanın yüksəlişi. Skif-sak 
yürüşləri. Midiya səltənətinin yaranması, Assuriya ilə 
mübarizə və beynəlxalq vəziyyəti. Əhəməni səltənətinin 
yaranması. Farsların siyasi-hərbi və ictimai-hüquqi 
uğurları. Baktriya və Soqdiana. Əhəməni dövlətinin 
yüksəlişi və süqutu. 

A\B bax 
mövzu 17-ə 
 

A\B bax 

mövzu 17-ə 

11.   Mövzu 20. Qədim İran və Türküstanın mədəniyyəti. 
Yazı və ədəbiyyat. Din və mifologiya. Atəşpərəstlik və 
Zərdüştlük. Əzəmətli memarlıq və bədii sənət. Elmi 
nailiyyətlər. Böyük ipək yolu.  
Mövzu 21. Qədim Hindistan, Hind-Çin yarımadası və 
Cənub-Şərqi Asiya. Ərazi, əhali və təsərrüfat həyatı. 
Etnik və dil mənsubiyyəti məsələsi. Erkən mənbələr. 
Qədim Hindistanın öyrənilməsi və tarixşünaslığı, onun 
Şərq sivilizasiyasındakı yeri və rolu. Bölgənin coğrafi 
quruluşu. 

A\B 3,7,10, 
17,18 
 

A\B 1,3, 16 

12.   Mövzu 22. Qədim Hindistan, Hind-Çin yarımadası və 

Cənub-Şərqi Asiyada erkən dövlətçilik və ictimai-
siyasi inkişaf. Qədim Hind sivilizasiyası. Hind çayı 
vadisindəki şəhər mədəniyyəti. Arilərin yürüşləri. 
Brahmanizm və Qədim Hindistanın ictimai-sinfi 
quruluşu. Hind-Çin yarımadasında qədim sinifli 

A\B bax 
mövzu 21-ə 
 

 

A\B bax 
mövzu 21-ə 



cəmiyyətlər və dövlətçilik.  
Mövzu 23. Qədim Hindistan Əhəməni və Makidoniya 
işğalları dövründə. Hindistanda Mauriya səltənəti. 
Buddizm. Vyetnamda e.ə. I minillikdə erkən dövlətçilik. 
Qədim Vyet dövləti. Mon-kxmer və İndoneziyada erkən 
sinifli cəmiyyət. Kxmerlər. 

 

13.   Mövzu 24 Qədim Hindistan, Hind-Çin yarımadası və 
Cənub-Şərqi Asiyanın mədəniyyəti. Yazı və ədəbiyyat. 
Dini etiqad və kastalar. Təsviri incəsənət, memarlıq və 
heykəltaraşlıq. Elmi biliklər və nailiyyətlər. Mədəniyyətin 
özünəxas xüsusiyyətləri və dünya irsindəki yeri. Hesab. 
Mövzu 25. Qədim Çin, Koreya və Yaponiya. 
Ərazi, əhali və təsərrüfat həyatı. Etnik və dil 
mənsubiyyəti məsələsi. Erkən mənbələr. Qədim Çinin 
öyrənilməsi və tarixşünaslığı, onun Şərq 
sivilizasiyasındakı yeri və rolu.  

A\B 3,9 ,16, 
17 
 

A\B 1,3, 16 

14.   Mövzu 26. Qədim Çin, Koreya və Yaponiya erkən 
səltənətlər və süsalələr dövründə. 
Şan-İn səltənəti. Çində Çjou dövləti. Çinin siyasi 
cəhətdən birləşdirilməsi uğrunda mübarizə və Hun tayfa 
ittifaqının basqınları. Sin sülaləsinin yüksəlişi və Çinin 
birləşdirilməsi. Sin səltənətində islahatlar və siyasət. 
Çinin beynəlxalq vəziyyəti və hərbi səfərlər. Hun dövləti 
ilə mübarizə və müvəffəqiyyətlər. Koreya yarımadasında 
və Yaponiya adalarında erkən sinifli cəmiyyət və 
dövlətçilik. 
Mövzu 27. Çin, Koreya və Yaponiya e.ə. I minillikdə 
Çində Xan sülaləsinin hakimiyyəti. Çinin qüdrətinin 
artması və işğalçı yürüşlər. İctimai-iqtisadi durum və 
beynəlxalq vəziyyət. Çin dövlətinin hərbi uğurları və 
xarici siyasəti. Erkən Koreya dövlətləri: Çoson, Koqurye, 
Pekçe və Silla. Yapon adalarında erkən tayfa ittifaqları. 
Yamato dövlətinin təşəkkülü və sintoizmdən buddizmə 
keçid məsələsi. 

A\B bax 
mövzu 25-ə 
 
 

 

 
A\B bax 
mövzu 25-ə 
 

15.   Mövzu 28. Qədim Çin, Koreya və Yaponiyanın 
mədəniyyəti.Əsatir və dini inanclar. Yazı və hesab. 
Fəlsəfə və Ədəbiyyat. Konfusiçilik. İncəsənət və 
memarlıq. Böyük Çin səddi.  
(YOXLAMA) 

A/B 1,3, 
16,17, 18 

16.   FİNAL İMTAHANI (14-28-ci mövzular)  
A. Əlavə N1 (Qədim Şərq tarixi fəninindən təqdimat və məqalələrin mövzuları) 
1) Mixi yazı (yaranması, yayılması və araşdırılması tarixi) 

2) Heroqlif (yaranması, yayılması və araşdırılması tarixi) 
3) Qədim Şərqin yazı və şəhər mədəniyyəti olan sivilizasiyaları 
4) Şumer: etimoloji və terminoloji baxımdan (dili, yazısı, mədəniyyəti, incəsənəti, xalqı və 

ölkəsi) 

5) Babil; Babilistan ölkə və dövlət kimi 

6)  I və II Babil\Babilistan çarlıqları 



7) Babilistan-Assuriya mədəniyyəti 

8) Babil dili, yazısı və şəhəri 

9) Aşşur şəhəri (meydana çıxma və tədqiq tarixi) 

10) Assur\Assuriya çarlığı (siyasi-hərbi və sosial-mədəni inkişafı) 
11) Hett\Het dili, çarlığı və xalqı (tarixi, ictimai və siyasi yeri) 

12) Böğazgöy\Boğazköy abidəsi, arxivi və qazıntısı (tarixi-arxeoloji və tarixşünaslıq 

baxımından) 
13) Hattuşaş\Hattusa\Hattusas (Dünyanın maddi mədəni irsi kimi) 

14)  Mittaniya\Mitanniya\Mittani\Mitanni çarlığı (siyasi-hərbi və sosial-mədəni inkişafı) 
15) “Dəniz xalqları” (tarixi və siyasi fenomen kimi) 

16)  “Heyvani üslub” (tarixi və mədəni fenomen kimi)  

17)  Hatt\Hatti ölkəsi, dili, mədəniyyəti və incəsənəti 

18)  Koloniyalar: Antik\Qədim koloniyalar (erkən və yeni kolonializmin fərqli və oxşar 
cəhətləri) 

19)  Elam: ölkə, dil və xalq (tarixi, ictimai və siyasi yeri) 

20)  Sami\Semit xalqları və tayfaları (tarixi, ictimai və siyasi yeri) 

21)  Zikkurat 

22)  Qədim İran və İraq (siyasi-hərbi və sosial-mədəni fərqlər və bənzərliklər) 

23) Qədim Ərəbistan  

24)  İran: ölkə, dil və mədəniyyət 

25)  Qədim Koreya 

26)  Sfinks 

27)  Qədim Fələstin 

28)  Fələstin: ölkə, əhali və dil 

29)  Hürri: xalq, dil və mədəniyyət 

30)  Qədim Hindistan 

31)  Hindistan: yarımada, ölkə, mədəniyyət və din 

32) Qədim Çin 

33) Qədim Şərqin dini inancları və etnik dinləri 

34) Qədim Yaponiya 

35) Qədim Şərqin memarlıq və inşaat mədəniyyəti (ənənəsi, texnologiyası və öyrənilməsi) 

36) Qədim Azərbaycan (Tarixi Azərbaycanın coğrafi və tarixi yeri) 

37) Qədim Anadolu və Yunan dünyası (sivilizasiyalar arası əlaqələr, təsirlər və 

mənimsəmələr) 

38) Qədim Qafqaz (coğrafi və etnik arealı, mədəni və sosial inkişafı, siyasi-hərbi və 

beynəlxalq durumu) 

39) Qədim dövlətçilik və siyasi qurumlar (siyasi təkamül, dövlətin tipləri və politogenez 

problemi müasir tarix və siyasət elmlərində) 

40) Qədim Türk dünyası və Türkistan (Turan anlayışı, erkən türklər və türk dövrü problemi) 


