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აკადემიური ხარისხი   ფილოლოგიის დოქტორი 

სამუშაო გამოცდილება:   2002-2003 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ახალციხის ფილიალის დირექტორის პირადი მდივანი 

2003-2018 წლებში სამცხე- ჯავახეთის სასწავლო უნივერსიტეტის პედაგოგი 

2010-2012 წლებში სამცხე-ჯავახეთის სასწავლო უნივერსიტეტის მოწვეული პედაგოგი, 

პარალელურად ქალაქ ვალის მართლმადიდებლურ ტაძართან არსებული სამრევლო სკოლის 

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი. 

2012-2016 წლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორი, 

პარალელურად კერძო სკოლის -„მზექა“ პედაგოგი 

2017-დღემდე სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი 

 

განათლება:  

 

 1990-1995 წლებში თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ფილოლოგიის ფაკულტეტი, კავკასიური ენების სპეციალობით, მიენიჭა ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია.  დიპლომი წარჩინებით 

 2010-2013 წლები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბიზნეს-ინჟინერინგის 

ფაკულტეტის დოქტურანტურა, მიენიჭა დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

 

 

 

 



 
CV 

ლამზირა კობაიძე 
ახალციხე, ვალე მეშახტის ქუჩა N 12 

599 611 681  
                                                                                                                                     Lamzira.Kobaidze@mail.ru 

 

2 

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები:  

 

 

 

 1.  კობაიძე  ლამზირა,   „მთიულთა გვარები და შტო-გვარები მესხეთში“ აკადემიკოს 

ევგენი ხარაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო  კონფერენციის 

მასალები (2007 წლის 15 ნოემბერი), საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ახალციხის 

ინსტიტუტი, ახალციხე, 2007, გვ 50-53; 

2.კობაიძე ლამზირა, „მანველიშვილთა გვარის ისტორია-

ეტიმოლოგიისათვის“სამეცნიერო კონფერენციის მასალები(2008 წლის 24 დეკემბერი) 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ახალციხის ინსტიტუტი, ახალციხე, 2008, გვ. 23-

24; 

3.კობაიძე ლამზირა,“ზოგიერთი გვარისა და შტო-გვარის შესახებ  მესხეთში“ 

(ხითარიშვილი) ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტი, „გულანი“ 4, 2008, 

გამომცემლობა“ნეკერი“, ახალციხე 2008 გვ.39-45 

4.კობაიძე ლამზირა,“ ნასყიდაშვილთა გვარი ვალეში“ ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო  

უნივერსიტეტი, „გულანი“ 1, 2009 გამომცემლობა“ნეკერი“, ახალციხე 2009 გვ 49-52 

5.კობაიძე ლამზირა,“ ერთი ფუძიდან მომდინარე რამდენიმე გვარის შესახებ“ ახალციხის 

სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, „გულანი“ 4(8), გამომცემლობა“ნეკერი“, ახალციხე 

2009 გვ 38-43. 

6. კობაიძე ლამზირა, „კოპაძეთა გვარი ვალეში“სამეცნიერო კონფერენციის მასალები(2010 

წლის 11 ივნისი), ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ახალციხე  2010  

გვ. 21-22 

7.კობაიძე ლამზირა, „ვალეში ნადირაძეთა გვარისათვის“უნივერსიტეტის 20 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 2010 წელი, 24 დეკემბერი. 

8.კობაიძე ლამზირა, „ჯანაშვილთა გვარის ისტორიისათვის“, პროფესორ-მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია, 2011წ. 24 ივნისი, ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი, 2011წელი. 
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9.კობაიძე ლამზირა, “თეოფორული გვარსახელის წარმოებისათვის მესხურში“პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია,2011 წლის დეკემბერი, ახალციხის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

10.კობაიძე ლამზირა, „კაჭკაჭიშვილთა გვართა ისტორიისათვის“პროფესორ-

მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2012წ. 15 ივნისი, ახალციხის სახელმწიფო 

სასწავლო უნივერსიტეტი, 2012 წელი. 

11.კობაიძე ლამზირა, „ბერიძეთა გვარი ვალეში“ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო  

უნივერსიტეტი,      „გულანი “№12 გამომცემლობა“   ახალციხის  უნივერსიტეტი“ ახალციხე, 

2012 წელი გვ.65-70 

12.კობაიძე ლამზირა,“ჩიტაშვილთა გვარსახელის წარმოებისათვის  კონფერენცია“ ექვთიმე 

თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 

ახალციხე 2013 წელი 3 აპრილი. 

13.კობაიძე ლამზირა, „გეოგრაფიულ სახელთა ფუძეები ვალის გვასახელებში“, ექვთიმე 

თაყაიშვილის დაბადების 150 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, 

ახალციხე 2013 წელი 3 აპრილი. 

 

საერთაშორისო კონფერენციები: 

14. კობაიძე ლამზირა, „გვართა სტრუქტურისათვის ფოცხოვის ხეობაში“ მეორე 

ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია (2010 წლის 21-22მაისი) ლინგვისტური 

ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები, ტომი II, 

გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი 2010 გვ.155-161 

15.კობაიძე ლამზირა, „თელიაშვილთა გვარი მესხეთში“სამეცნიერო ჟურნალი “Scripta 

manent” საქართველო , ჟურნალი დაფუძნებულია ღია დიპლომატიის ასოციაციის მიერ 

№3(11) 2011. გვ.43-47. 

16. კობაიძე ლამზირა, „ნადირაძეთა გვარის ისტორიისათვის “სამეცნიერო ჟურნალი . 

“Scripta manent”.საქართველო, ჟურნალი დაფუძნებულია ღია დიპლომატიის ასოციაციის 

მიერ №3 (11) 2011. გვ.48-51. 
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17.კობაიძე ლამზირა, „გოზალიშვილთა გვარი ვალეში“აკადემიკოს სერგი ჯიქიას 

დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები(2009 

წლის  26-27 ივნისი), ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტი,  გამომცემლობა 

„უნივერსალი“, თბილისი 2009 გვ.121-123 

18.კობაიძე ლამზირა, „„ქართულ-თურქული ფუძეები ვალის გვარსახელებში“, “სამეცნიერო 

ჟურნალი . “Scripta manent”.საქართველო, ჟურნალი დაფუძნებულია ღია დიპლომატიის 

ასოციაციის მიერ №   2013... 

19. .კობაიძე ლამზირა,  „გვარის განაყოფთა სახელების წარმოებისათვის 

ვალეში“სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო 

უნივერსიტეტი. ახალციხე,2013 წ. 25 დეკემბერი 

20. .კობაიძე ლამზირა, „კნინობითობის მაწარმოებელი სუფიქსები ვალის გვარსახელებში“ 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,“გულანი“№    2014წ. 

21. .კობაიძე ლამზირა, „კაკაჩიშვილთა გვარსახელის ისტორია-

ეტიმოლოგიისათვის“ონომასტიკოსთა კონფერენცია, 2013 წლის 21 ივნისი . 

22.კობაიძე ლამზირა  „აზირაშვილთა გვარის ისტორია“ პროფესორ- მასწავლებელთა 

სამეცნიერო კონფერენცია, 2014 წლის 14 ივნისი. 

23. .კობაიძე ლამზირა,   „ ვალის  მეტსახელებისათვის“      ონომასტიკოსთა კონფერენცია, 

2015 წლის 11 ივნისი 

24. .კობაიძე ლამზირა,  „ მთიულთა გვარები მესხეთში“ვალეში“ახალციხის სახელმწიფო   

უნივერსიტეტი,      „გულანი “№16 გამომცემლობა“   ახალციხის  უნივერსიტეტი“ ახალციხე, 

2015 წელი. 

25.კობაიძე ლამზირა,  “ვალის პირსახელთა სტრუქტურისათვის , გურჯისტანის ვილაიეთის 

დიდი დავთრის მიხედვით“   ონომასტიკოსთა კონფერენცია, 2016 წლის 11 ივნისი. 

26. .კობაიძე ლამზირა, „ თეთრაძეთა გვარსახელის ეტიმოლოგიისათვის „პროფესორ- 

მასწავლებელთა საფაკულტეტო  სამეცნიერო კონფერენცია. 

27. .კობაიძე ლამზირა, „ კაუზატივი ძველსა და ახალ ქართულში“„პროფესორ- 

მასწავლებელთა   სამეცნიერო კონფერენცია შოთა რუსთაველის 850 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი, 2016 წლის 9 ნოემბერი . 
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28. .კობაიძე ლამზირა,  გიორგაძეთა გვარსახელის ისტორია - ეტიმოლოგიისათვის 

ონომასტიკოსთა კონფერენცია,  2017 წლის   ივნისი. 

29.კობაიძე ლამზირა, კაუზატივი მეგრულში „პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო 

კონფერენცია, 2018 წლის აპრილი. 

30.კობაიძე ლამზირა, „ ვალის  მცხოვრებთა მეტყველების თავისებურებანი“  პროფესორ 

მასწავლებელთა და დოქტორანტთა კონფერენცია, 2019 წლის 16 მაისი. 

 

 

 

 

1 მონოგრაფია „ ვალის გვარსახელები“ , გამომცემლობა „ახალციხის უნივერსიტეტი“ 

2015 წელი 

უცხო ენა: 

 რუსული  

 გერმანული  

 

 

 

 


