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აკადემიური ხარისხი:        ისტორიის დოქტორი  

სამუშაო გამოცდილება:  

 2017 წლის 11 მარტიდან დღემდე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ასოცირებული პროფესორი. 

 2013 წლის 11 მარტიდან 2017 წლის 11 მარტამდე  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 

 2012 წლიდან დღემდე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 

რექტორის მოადგილე.  

 2009 წლიდან 2012 წლამდე  სსიპ ახალქალაქის უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულების-კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი.  

 2007 წლიდან 2009 წლამდე  სსიპ ახალქალაქის უმაღლეს საგანმანათლებლო 

დაწესებულების-კოლეჯის სასწავლო-სამეცნიერო პროცესების მართვისა და სტუდენტთა 

რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი. 

 2005 წლიდან 2007 წლამდე თ.ს.უ. ჯავახეთის ფილიალის დირექტორის მოადგილე 

სამეცნიერო-ადმინისტრაციულ დარგში. 

 2004 წლიდან 2005 წლამდე თ.ს.უ. ჯავახეთის ფილიალის მასწავლებელი. 

 2000 წლიდან 2006 წლამდე თ.ს.უ. ახალციხის ფილიალის მასწავლებელი.  

 1997 წლიდან 2001 წლამდე საქართველოს რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ს/ნ 

10247-ის მეთაურის მოადგილე აღმზრდელობით დარგში.  

 1992 წლიდან 1996 წლამდე ქარელის რაიონის სოფ.საციხურის ისტორია-

სამართლისმცოდნეობის მასწავლებელი.  

 1985 წლიდან 1990 წლამდე რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის ამანოს დოლომიტების 

მაღაროთა სამმართველოს ზეინკალი. პარალელურად ამავე საწარმოს პროფკავშირების 

თავჯდომარე.  
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განათლება:  

 2012 წელს დავამთავრე წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტის დოქტორანტურა, სპეციალობა საქართველოს ისტორია. ისტორიის 

დოქტორი. 

 1995 წელს დავამთავრე თ.ს.უ სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალციხის ფილიალის 

ისტორიის ფაკულტეტი. ისტორიკოსი, დიპ. აუ#017954. 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 მონოგრაფია: თურქ-სელჩუკთა სულთნის ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში, 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე 2017. 

 საქართველოს მეფის ბაგრატ IV-ის პოლიტიკა XI საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოსა და 70-

იანი წლების დასაწყისში, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი ,, დერქი ქარადენის,“ 

სოციალურ მეცნიერებათა პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი, თეზისების კრებული, 

თბილისი, 24-26 იანვარი 2019 წელი, ახალციხის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა.  

 საქართველო და სელჩუკები XI საუკუნის 50-იან წლებში, მეორე საერთაშორისო 

სიმპოზიუმი ,, ქართულ-თურქული ურთიერთობები“ (შუა საუკუნეებში ქართულ-

თურქული ურთიერთობები), თეზისები, გორის სასწავლო-სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა. გორი 2018. 

 თურქ-სელჩუკთა სულთნის ალფ-არსლანისა და საქართველოს მეფის ბაგრატ IV-ის 

დისშვილის ქორწინების საკითხისათვის, წყაროები ქართულ-თურქული ურთიერთობების 

შესახებ, საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართულ-თურქული ურთიერთობები, მოხსენებათა 

კრებული, გამომცემლობა-,,KTU Matbaasi“, ტრაპიზონი 2018. 

 ბაგრატ IV-ისა და ალფ-არსლანის დიპლომატიური ურთიერთობის საკითხი „მატიანე 

ქართლისაჲს“ მხედვით. საერთაშორისო სემინარის თურქულ-ქართული ურთიერთობები-

ისტორია და თანამედროვეობა, შრომების კრებული, გამომცემლობა      „ Gündüz Ofset”,  

ტრაპიზონი, 2017. 

 The Role of the State Language in the Integration of Armenians in Javaxeti, Gordon Akademik 

Gollege of Haifa, Israel and The european Commission’s TEMPUS IV Fifth projekt DOIT.  

გამომცემლობა „Gordon Academic Collece”, Haifa, 2015, p. 68. 
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 ქართველებისა და ოსების ერთობლივი ბრძოლა განძის ამირის წინააღმდეგ, XI ს-ის 70-იანი 

წლების მიწურულში,  სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გულანი სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე 2015. 

 სამეფო ხელისუფლების გაძლიერება საქართველოში XI ს-ის 50-იანი წლების ბოლოს და 60-

იანი წლების დასაწყისში, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ, სამეცნიერო 

ჟურნალი ,,სეუ და მეცნიერება“, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 

თბ., 2014. 

 სალიბის (ჯვრის) ციხის ლოკალიზაციისათვის, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ონომასტიკური კრებული, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე 2014. 

 CRONIKLE OF KARTLI ABOUT FIRST CAMPAIGN OF ALP-ARSLAN IN GEORGIA, 

KARADENIZ, BLACK SEA-ЧЕРНОЕ МОРЕ, AN INTERNATIONAL QUARTERLU JOURNAL OF 

SOCIAL SCIENCE, WINTER 2012. გამომცემლობა „SAGE Yayıncılık Rek. Mat. San. Tic. Ltd“,  

საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი. 

 ალფ–არსლანის მიერ ახალქალაქის აოხრების თარიღისათვის, ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-სასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 

პროგრამა და მასალები, ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, ახალციხე 2012. 

 ალფ–არსლანის ლაშქრობების შედეგები საქართველოში, სამცხე–ჯავახეთის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი, გულანი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე 2012. 

 საქართველოს მეფის ბაგრატ IV-ის პოლიტიკა ალფ-არსლანის მეორე ლაშქრობის შემდეგ, 

ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-სასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია, პროგრამა და მასალები, ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე 2011. 

 თურქ-სელჩუკებისა და საქართველოს ურთიერთობის ქრონოლოგია XI საუკუნის 60-იან 

წლებამდე, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ-

სასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, პროგრამა და მასალები, ახალციხის 

სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე 2011. 
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 Сведеня Матиане Картлисаи (Летопись Картли) о первом роходе Алп-Арслана в Грузию, 

სელჩუკოლოგთა პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მოხსენებათა თეზისები, 

თურქეთის რესპუბლიკა, ერჯიესის უნივერსიტეტი, ერჯიესის უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, კაიზერი 2010. 

 თურქ-სელჩუკთა სახელმწიფოს წარმოქმნა, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტის 20 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია, პროგრამა და მასალები, ახალციხის სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის 

გამომცემლობა, ახალციხე 2010. 

 თურქ-სელჩუკები და საქართველო ალფ-არსლანამდე, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მასალები, ახალციხის 

სახელმწიფო-სასწავლო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ახალციხე 2010.  

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები:  

 მულტიკულტურული განათლებისა და კულტურული მრავალფეროვნების წვრთნის 

კურიკულიუმის რეფორმის საერთაშორისო მოდელის შემუშავება. განათლების 

ფაკულტეტის სტუდენტებისა და მასწავლებლებისათვის ისრაელის გორდონის 

პედაგოგიურ კოლეჯთან ერთად (ტემპუსი). დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების № 530175–TEMPUS-1-2012-1-IL-TEMPUS-JPCR, 15.10.2012-

02.07.215  

 მულტილინგვისტურ მასწავლებელთა მომზადების პროგრამის შექმნა და დანერგვა 

საქართველოსა და უკრაინის უნივერსიტეტებში(ტემპუსი). დონორი ორგანიზაცია 

პროექტის/ხელშეკრულების №-530360-TEMPUS-1-2012-1GE-TEMPUS-JPCR 15.10.2012-

14.10.216  

 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათა შორის ურთიერთობის ცენტრი. ტრენინგის 

სახელწოდება „ბილინგვური სკოლების პედაგოგთა მომზადების საბაკალავრო პროგრამა,“ 

2012 წლის 1–3 სექტემბერი. 

 ბოლონიის პროცესების კვალდაკვალ, კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება, მისი 

განვითარება სილაბუსებში, 2011 წლის 22–24 დეკემბერი. 

 ტრენინგი ტრენერებისათვის, საერთაშორისო პროგრამა–კითხვა და წერა კრიტიკული 

აზროვნებისათვის 2009 წლის 12-14 ოქტომბერი. 
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უცხო ენა: 

 ქართული (მშობლიური), 

 რუსული (კარგად), 

 გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით). 

 ინგლისური(სუსტად) 

დამატებითი ინფორმაცია:       

 2016  წლიდან  საერთაშორისო სამეცნიერო რეცენზირებადი ელექტრონული ჟურნალის 

„ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია“ საგამომცემლო საბჭოს წევრი (ჟურნალი 

ინგლისურენოვანია,  #1  2017 წლის მარტიდან).  

 2015  წლიდან  საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის „სამეცნიერო 

მერიდიანი“ საკონსულტაციო საბჭოს წევრი   (ჟურნალი გამოდის თურქულ, ინგლისურ  და 

რუსულ ენებზე). 

 2015  წლიდან  საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალის „მსოფლიო 

კულტურა“ საკონსულტაციო საბჭოს წევრი   (ჟურნალი გამოდის თურქულ, ინგლისურ  და 

რუსულ ენებზე). 

 2012  წლიდან  საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალ „შავი  ზღვის“ სარედაქციო საბჭოს 

წევრი   (ჟურნალი გამოდის თურქულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე).  

 

 


