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სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

 

–  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: 

    _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი (2.V.2011-დღემდე). 

    _ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი (1.IX.2006_11.II.2007).   

   _ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი (28.VI.2005_11.IV.2006).  

    _აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის დეკანი (1.III.2005_28.VI.2005). 

    _დიპლომატიის ისტორიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, მეცნიერი-თანამშრომელი  (1994-1998, 2004-

2006). 

–  საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო (2009 წლი აპრილი-მაისი). საქართველოს საელჩო ეგვიპტის 

და სირიის არაბთა რესპუბლიკებში. საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი (2009 წ. 24 მაისი – 2010 წ. 30 

დეკემბერი). 

– საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო (2007 წლის 1 იანვრიდან). საქართველოს საელჩო 

ქუვეითის სახელმწიფოში, საუდის არაბეთის სამეფოში, კატარის სახელმწიფოში, ბაჰრეინის სამეფოში, 

არაბთა გაერთიანებულ საემიროებსა და ომანის სასულტნოში. საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი 

(2007 წ. 12 თებერვლიდან – 2009 წ. 16 აპრილი). 

 

– საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. გიორგი წერეთლის სახ. აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტი: 

    _ახლო აღმოსავლეთის შუა საუკუნეების ისტორიის განყოფილების გამგე (13.XI.2004 _11.II.2007).  

    _ახლო აღმოსავლეთის ახალი და უახლესი ისტორიის განყოფილების გამგე (12.X.1995_23.III.1998). 

    _წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი (1.07.1988_1.XII.1995).  

    _უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (14.VI.1977_1.IX.1979; 12.I.1984_30.VI.1988) 

    _უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი (23.I.1968–13.VI.1977).  

 

  –  თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის პრორექტორი (1991-1998). 

    

 –  სხვა ხანგრძლივი მივლინებები უცხოეთში:  

  საქართველოს საელჩო ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში. საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი (24. 

III. 1998-16. VII. 2004). 

  სსრ კავშირის კულტურის ცენტრი დამასკოში, სირიის არაბთა რესპუბლიკაში, დირექტორი (3.X.1979 -

28.XII.1983).  
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  სირიის რკინიგზის ხაზების მთავარი სამმართველო, ჰალაბი, არაბული ენის თარჯიმანი. (20.VIII. 1968 - 

20.VIII.1969). 

 

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

- ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (27. VI. 1994).  

- ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი (15.V. 1968).  

- ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი (2005; 2006 წ. 

სექტემბერი). 

- უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, სპეციალობით - “მსოფლიო ისტორია” (29.I.1992). 

გამოქვეყნებული შრომების სია – იხ. დანართი 

 

განათლება/ტრენინგი  

 

_ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის  ფაკულტეტი, 

არაბული ქვეყნების ისტორიის ჯგუფი – (1959-1964, დიპლომი წარჩინებით); სპეციალობა: 

აღმოსავლეთის ისტორია; კვალიფიკაცია _ ისტორიკოსი, აღმოსავლეთმცოდნე.  

   _საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურა (1964-1967). 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 

იხ. დანართი – სამეცნიერო შრომები 

 
 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 
  

– ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო  გრანტი -  საქართველო და ეგვიპტის 

მამლუქები. 03.2014 - 03.2016. 

– გრანტი„საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და  სულიერი მემკვიდრეობის 

სამეცნიერო კვლევისათვის“- ქართველთა სავანეები და სამონასტრო თემი წმინდა მიწაზე XI-XVIII 

საუკუნეებში (არაბული ნარატიული და უნიკალური დოკუმენტური წყაროების მიხედვით).- 

15.12.2015 -15.12.2017. 

 

 

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

– ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი (2011- დღემდე). 
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– რედკოლეგიის წევრობა: თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის კრებული აღმოსავლეთმცოდნეობა, 1–5 (2012–2016). 

– რედკოლეგიის წევრობა: საისტორიო კრებული:წელიწდეული,1–5 (2011–2015) 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია  
ჯილდო: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის მედალი  - 2012. 24.07[დადგენილება №64/2012] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   თარიღი:  17.05.2017 
 

 

 

 

 

 


