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აკადემიური ხარისხი:        ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი 

 

სამუშაო გამოცდილება:  

 2017 წელი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქალაქი ახალციხე, რუსთაველის 

ქუჩა 106. პროფესორი; 

 2012-2016 წელი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქალაქი 

ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 106. ასოცირებული პროფესორი; 

 2008-2012  წელი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქალაქი 

ახალციხე, რუსთაველის ქუჩა 106. ასოცირებული პროფესორი; 

განათლება:  

 1988-1989 წელი, მიკლუხი მაკლაის საკავშირი ეთნოლოგიის დოქტორანტურა; 

 1976-79 წლები, ივ ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის 

ინსტიტუტის ასპირანტურა; 

 1969-1975 წელი, ივ ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ისტორიის ფაკულტეტი. 

სამეცნიერო ხარისხი: 

 1991 წელი,  ისტორიის მევნიერებათა დოქტორი; 

 1981 წელი, ისტორიის მევნიერებათა კანდიდატი; 

 1974 წელი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის მაგისტრი. 
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სამეცნიერო ნაშრომები,  სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

    

   რელიგიური უმცირესობები სამცხე-ჯავახეთში 2015. 

  სოფელი სარო თბილისი. 2015.  

  ქლის უფლებრივ-ქონებრივი მდგომარეობა სამხრეთ საქართველოში, თბ., 2009. 

   კათოლიკობა საქართველოში, 2009; 

 2019 მოჰჯირობა სამცხე-ჯავახეთიდან 20-ე საუკუნის 30-იან წლწბში/ჟურნ. 

„ეკონომიკა და ფინანსები,“ ბაქო, აზერბეიჯანი. 

 2018 წელი.  ქუმის სამონასტრო კომპლექსი, ქართველოლოგია,  

 2018 წელი.   ქართველ ებრაელთა რელიგიური დღეობები, კრ. „მიხეილ გეგრშიძე 

100.“ თბილისი,  2018. 

 2018 წელი.   ივ. ჯავახიშვილი ოჯახის შესახებ. კრ „არილი,“ 2018; 

 2016 წელი.  შალიკაშვილების ჯვართამაღლების ეკლესია ახალციხეში//კრ. „არაი“, 8, 

გამომც. „სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2016, გვ. 65-74. 

 2016 წელი. მათ  ჩვენი კულტურის მოსპობა აინტერესებთ//კრ. „სამი საუნჯე,“ 2, გამომც. 

„სამი საუნჯე,“,  თბილისი, 2016,  გვ.20-50 

 2016წელი. უხა“ გამომცხვარი პურის ერთი სახეობის სახელწოდება//კრ. „სამი საუნჯე,“ 1, 

გამომც. „სამი საუნჯე,“ თბილისი, 2016, გვ. 26-38. 

 2016 წელი. რიტუალური თასი სოფელ საროდან//საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარის 

„თურქულ-ქართული ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა“ მასალები, გამომც. 

„“,2016,  გვ. 24-26. 

 2016 წელი. მოღნისის ეკლესიები//კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „საქართველოს ეკლესია გუშინ, დღეს“ 

მასალები, გამომც. „“, თბილისი, 20162016,  გვ. 30-40 

 The Woman an Famili//”Returing to spirituality,” Publishers “Nova Scicnce,” Nevvork,  2015, s. 

189-193 

 2015 წელი. მესხეთიდან გასახლებული მუსლიმების ისტორია//კრ.“რუსეთ-საქართველოს 

ურთიერთობანი, ისტორია და თანამედროვეობა,“ გამომც. „სამი საუნჯე,“ თბილისი, 2015,  

გვ. 141-158. 

 2015 წელი საკვები ველური მცენარეები სამცხე-ჯავახეთში//კრ. „გულანი,“ 17, გამომც. 

„ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2015,  გვ. 169-180 

 ადიგენის რაიონში მიმდინარე რელიგიური პროცესების პოლიტიკური არსი//კრ. „კვალი“,  

1-2, გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, 2015,   გვ. 215-236 
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 2015 წელი. შეგნებული დანაშაული თუ პოლიტიკური სიბეცე //კრ. „კვალი“, 1-2,  გამომც. 

„უნივერსალი“, თბილისი,  გვ. 137-169. 

 2015 წელი. ცოტა რამ 1915-1918 წლების  სომხების გენოციდის ისტორიიდან/კრ.  „სამი 

საუნჯე,“ 4, თბილისი, გვ. 117-127. 

 2014 წელი. ტერესული მევენახეობა სამცხე-ჯავახეთში// კრ.“ ბიზნეს-ინჟირენინგი, 1, 

გამომც.„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი“,  თბ., 2015, გვ. 242-246. 

 2014 წელი  სოფელ საროს ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული 

ძეგლები//კრ.„გულანი,“ 16,    გამომც. „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2014, 

გვ.169-180 

 2014 წელი.. მესხეთიდან გასახლებული მუსლიმების ისტორია. 1, ახალქალაქის 

მაზრა//კრ.  „სამი საუნჯე,“ გამომც. „სამი საუნჯე,“ თბილისი, 2014, გვ. 35-43. 

 2014 წელი.  საუკუნის უმძიმესი დანაშაული//კრ. „სამი საუნჯე,“ 1,  გამომც. „სამი 

საუნჯე“, თბილისი, 2014, გვ. 40-49..  

 2014 წელი.  საუკუნის უმძიმესი დანაშაული//კრ. „სამი საუნჯე,“ 2,  გამომც. „სამი 

საუნჯე“, თბილისი, 2014, გვ. 29-44.  

  2014 წელი. ქალი და ოჯახი //კრ. „ლოგოსი.“ გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, გვ.226-

230. 

 2014 წელი სოფელ უდის ღვთისმშიბლის მიძინების ეკლესიის 

ისტორიიდან//კრ.“ქართველოლოგია“, 6, გაიმცემლობა “ილიას უნივერსიტეტი“, 

თბილისი, 2014, გვ. 98-15. 

 2014 წელი. დამხმარე მეურნეობის მილევადი დარგები სამცხე-ჯავახეთში//კრ. 

„გულანი,“ 14, გამომც. „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2014,  გვ.195-205. 

 2014 წელი. სოფელ საროს ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლები//კრ. 

„გულანი,“ 16, გამომც. „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2014, გვ.169-180 

 2013 წელი.   მესხეთიდან გასახლებული მუსლიმების ისტორია. 1, ახალქალაქის 

მაზრა//კრ.  „სამი საუნჯე,“ გამომც. „სამი საუნჯე,“ 2,  თბილისი, გვ. 35-43. 

 2013 წელი. ქალი და ოჯახი //კრ. „ლოგოსი.“ გამომც. „უნივერსალი“, თბილისი, გვ.226-

230. 

 2013 წელი.   იავარქმნილი აწყურის ღვთისმშობლის ტაძარი//კრ. „სამი საუნჯე“, 1,  

თბილისი, 201, გვ. 128-145 

 2013 წელი.   ბერძნების კომპაქტურად შემოსახლება სამცხე-

ჯავახეთში///საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის–„ბიზანტოლოგია 

საქართველოში – 4,“ გამომც, „ილიას უნივერსიტეტი“ თბილისი,2013,  გვ. 213-214. 

 2013 წელი.  მესხეთიდან გასახლებული მუსლიმების ისტორია, 2, კრ. „სამი 

საუნჯე“, 3,   თბილისი, 2013, გვ. 128-145 

 2012 წელი. სოფელ საროს ტერიტორიაზე არსებული ტოპონიმები//კრ. გულანი, 12, 

გამომც. „ახალციხის უნივერსიტეტი“, ახალციხე, 2012, გვ.49-6. 

 2012 წელი.  თეთრი გენოციდის გატარების მცდელობა საქართველოში//კრ. „სამი 

საუნჯე“, 4, გამომც. „სამი საუნჯე“, თბილისი,  2012, გვ. 164-176. 

 2012 წელი.  ცოტა რამ ახალციხის „მ,ეჩეთის“ შესახებ//კრ. „სამი საუნჯე“, 3, გამომც. 

„სამი საუნჯე“, თბილისი, 2012, გვ. 54–64. 
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 2012 წელი.  დუმილი ყოველთვის ოქრო არ არის//კრ. „სამი საუნჯე“, 2, გამომც. „სამი 

საუნჯე“, თბილისი,2012,  გვ. 94–106. 

 2012 წელი.  ქართული ეროვნული სახელმწიფოებრიობის არსებობის საყრდენი 

ქვაკუთხედი//კრ. „სამი საუნჯე“, 1, გამომც. „სამი საუნჯე“, თბილისი,2012,  .გვ.11–35 

 2012 წელი.  ქალის უფლებრივ–ქონებრიცი მდგომარეობა ბიზანტიში//კრ. 

„ბიზანტოლოგია საქართველოში 3“, გამომც.  „ილიას უნივერსიტეტი,“ თბილისი, 2012, 

გვ.216–226. 

 2012 წელი. სოფელ საროს ტერიტორიაზე  არსებული ისტორიული ძეგლები//შრომები, 

3, თბილისი, 2012, 193-202 . 

 2011 წელი.  ქალის კულტურულ–საგანმანათლებლო საქმიანობა შუა საუკუნეების. 

საქართბელოში//საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის–„ქალი და 21 საუკუნე“ 

შრომები, გამომც.“უნივერსალი,“ თბილისი, 2011, გვ.210–213 

 2011 წელი.  როცა დუმილი ღალატის ტოლფასია, გორის სასწავლო უნოვერსიტეტის 

შრომების კრებული, 1, გამომც. 2011, გვ.26–4 

 20111 წელი.  საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი სახელმწიფოს 

განმტკიცების საქმეში// საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „წარსული,  

მკვიდრი საძირკველია აწმყოსი, როგორც აწმყო–მომავლისა“შრომები, თბილისი, 2011,  

გვ.86–89   +2011.  

 2011 წელი. ზოგჯერ თქმა სჯობს არა თქმასა//საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენციის - „ქართული ენის როლი საქართველოს სახელმწყფოებრივი 

აღმშენებლობის საქმეში,“ მასალები, გამომც. „უნივერსალი,“  თბილისი,  

 2011 წელი. ქალის უფლიბრივ-ქონებრივი მდგომარეობა ბიზანტიაში ბერძნული 

სამართლის ძეგლების მიხედვით//საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის 

„ბიზანტოლოგია საქართველოში - 3“, მოხსენებები, თბილისი, გვ. 216-224. 

 2011 წელი. ქორწილია,...ქორწილი (ლ. მელიქიშვილის თანაავტორობით), 

გამომცემლობა „უნივერსალი,“ თბილისი,. 

 2011 წელი. სიფელ საროს ტერიტორიაზე არსებული ისტორიული ძეგლები//გულანი, 

10, გამომც. „სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,“ ახალციხე,  გვ.  89–104 

 2011 წელი.  ოსმალეთის იმპერიის მიერ ქართველთა განუსლიმანების ერთ–ერთი 

ფორმულა// ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენციის პროგრამა და მასალები,  გამომც. „სამცხე-ჯავახეთის 
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