
 

 

 

                      თამარ ალექსიძე 

 

                                                         ასისტენტ პროფესორი, გეოგრაფიის დეპარტამენტი,  

                                                         ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიის კათედrა 

                                                         ელ-ფოსტა: tamar.aleksidze@tsu.ge                  

                                                        ტელეფონი: 2 25 15 47(სამს.), 593 371714 (მობ.)   

 

 

 

განათლება 

❖ 1981–1986 ჩრდ. ოსეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობა –  ფიზ-გეოგრაფი 

 

სამეცნიერო ხარისხი და წოდება 

❖ გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. გეოგრაფიის მეცნიერებათა  

       კანდიდატი (გათანაბრებული akademiur დოქტორთან).  

 

სამუშაო გამოცდილება 

❖ 1989 – 1991 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – 

         ფიზიკური გეოგრაფიის კათედრის ლაბორანტი 

❖ 1991 –1998 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  – 

          ფიზიკური გეოგრაფიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი 

❖ 1998 – 2006 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  –  

          ფიზიკური გეოგრაფიის კათედრის ასისტენტი 

❖ 2006 – 2017 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  –  

         ასისტენტ  პროფესორი  

 

სამეცნიერო ინტერესები 

 

❖ ლანდშაფტებზე ანთროპოგენური ზემოქმედების შედეგად გამწვავებული  

       ეკოლოგიური პრობლემის კვლევა 

❖ ბუნებრივი გარემოს და საზოგადოების მდგრადი (დაბალანსებული) განვითარების 

       და ბუნებათსარგებლობის ოპტიმიზაციის შესწავლა 

❖ ბუნების სტიქიური მოვლენების შესწავლა 

          

 



 

 სასწავლო კურსები 

❖ საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია 

❖ ბუნებრივი გარემოს ტრანსფორმაცია                            

❖ მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია 

❖ რეგიონების გეოგრაფია 

❖ საქართველოს ისტორიულ-გეოგრაფიული პროვინციები 

 

დასრულებული საგრანტო პროექტები  

❖ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მდებარე ქართული ხუროთმოძღვრუი ძეგლების 

ინტერაქტიული ისტორიულ-გეოგრაფიული რუკის და საცნობარო-საილუსტრაციო 

მონაცემთა ბანკის შექმნა. რუსთაველის ეროვნული სახელმწიფო ფონდის პროექტი. № 

17/05 

 

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები 

მონოგრაფია 
 

❖ თ. ალექსიძე. შიდა ქართლის ლანდშაფტები (ანალიზი და სინთეზი).  სახელმძღვანელო 

უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. თბ. 2008. 

 

სახელმძღვანელოები 

❖ თ. ალექსიძე, ნ. რუხაძე. საქართველოს ფიზიკური გეოგრაფია. (პრაქტიკულ-

სემინარული სამუშაოებისათვის, სახელმძღვანელო), თბ. 2010 

❖ ზ. სეფერთელაძე, ე. დავითაია, თ. ალექსიძე, ნ. რუხაძე. გეოგრაფია ეკოლოგებისათვის.   

თბ. 2013 

❖ ზ. სეფერთელაძე, გ. მარგველანი, ე. დავითაია, ნ. პაიჭაძე, თ. ალექსიძე. მსოფლიოს 

ფიზიკური გეოგრაფია (კონტინენტები და ოკეანეები). თბ. 2013 

❖ თ. ალექსიძე. ჩრდილოეთ ამერიკა – წიგნში `მსოფლიო გეოგრაფია~ თბ. 1991 

❖ თ. ალექსიძე. საქართველოს მდინარეები და ტბები – წიგნში `საქართველოს 

გეოგრაფია~.  თბ. 1992  

 

სტატიები 

Tamar Khardziani, Mariam Elizbarashvili, Roman Maisuradze, Tamar Khuntselia, Kakhaber 

Biliashvili, Tea Eradze, Zurab Seperteladze, Eter Davitaia, Neli Jamaspashvili, Giorgi. Dvalashvili, 

Tamar Aleksidze, etc   `Mountain Regions, Population and their Ecological Problems (Case Study of 

Mestia Municipality)~.   Journal of Environmental Biology‐Special Issue (2017) 

Z. Seperteladze, E. Davitaia., G. Memarne G., Sh.Lamparadze, G.Gaprindashvili, T. Aleksidze, I. 

Gabaidze. Agro-Landscape zoning of West Georgia for revealing of optimal regions of tangerine – 

Tiakhara Unshiu. IJAR – Indian Journal  of Applied Research. Vol.5., Issue: 2. (2015) 



 

Melor Alpenidze, Zurab Seperteladze, Eter Davitaia, George Gaprindashvili, Tamar Aleksidze. 

Natural-Geographical Zoning and Geo-Ecologiacal Problems of Georgia’s Black Sea Coas. American 

Journal of  Environmental Protection. (2015). 

Seperteladze Z., Davitaia E., Aleksidze T., Rukhadze N., Gaprindashvili G. Assessnent of Agro-

Resourse Potential of the Western Georgia and Physical-Geographical Zoning. IJSR – International 

Journal of Scientific Research. Vol.3., Issue:6. (2014) 

Seperteladze Z., Davitaia E., Aleksidze T., Memarne G., Khalvashi N., Gaprindashvili G. Natural 

Environment  Zoning of West Georgia for Identifying the Perspective Regions of Actinidia Chinensis 

Planch Culture Spreading. IJSR –  Global  Journal  for  Research Analysis.  Vol.3., Issue:6. (2014). 

T. Urushadze, Z. Seperteladze, B. Kalandadze, T. Alexidze. Natural Resource Potential of Western 

Georgia and Territorial Managment of Agro Landscapes.  Bulletin  Georgian National   Academy of  

Sciences vol.4. no. 11.  Tb. (2012) 

Z.Seperteladze, E. davitaia, M. Alpenidze, T. Alexidze, N. Ruxadze. Problems landscape Ecological 

and Natural Zoning. Annals of Agrarikan Science. Vol.8, No. Tb. (2012) 

 ზ. სეფერთელაძე, ე. დავითაია. თ. ალექსიძე, ნ. რუხაძე. ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური 

ოპტიმიზაციის საკითხები და გარემოს დაცვის ღონისძიებები. „გეოგრაფიის აქტუალური 

საკითხები“. შრომათა  კრებული.  N.4(83). თბ. (2012) 

ზ. სეფერთელაძე, ე. დავითაია, თ. ალექსიძე. ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფიული 

ასპექტები. ჟურნ.„საქართველოს გეოგრაფია“. № 8–9. თბ. (2011) 

Алексидзе Т. Антропогенная трансформация ландшафтов Шида Картли. ,,Кавказский 

географический журнал“. №7.  Тб. (2008) 

Сепертеладзе. З, Давитая Е,   Алексидзе Т.  Геохимического функционирования геокомплексов- 

определяющий фактор  ландшафтно-экологической ситуации региона.  Кавк.Геогр.Журн. №7, 

Тб. (2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


