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წიგნები:  
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მესამედში. თბ., 350 გვ.  

3. ავმართე დროშა მეფისა, ალმითა წითელ-შავითა. თბ., 1999, 31 გვ. (თანაავტორი ა. სილაგაძე). 

4. ახალი მასალები XVIII საუკუნის ეგვიპტის ეპიგრაფიკიდან. თბ., 2002, 48 გვ. (თანაავტორი ა. 

სილაგაძე). 

5. ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი. I. თბ., 1998, (ერთ-ერთი თანაავტორი). 

6. ქართული დიპლომატიური ლექსიკონი. ტ. II, თბ.,1999  (ერთ-ერთი თანაავტორი). 

7. ისლამი. ენციკლოპედიური ცნობარი. შემდგენლები: კარლო კუცია, მეგი მეტრეველი, 

გიორგი სანიკიძე, მიხეილ სვანიძე, გოჩა ჯაფარიძე. შესავალი წერილი და ხელმძღვანელობა 

გოჩა ჯაფარიძისა. რედაქტორი გრიგოლ ბერაძე. თბ., 1999 (სულ 202 სტატია: აბას იბნ აბდ 

ალ-მუტალიბი, აბასიანები, აბდ ალ-მალიქი, აბო თბილელი, აბუ ბაქრ ას-სიდიკი, აბუ კურა, 

ადა, ადი, აზანი, ათაბეგი, ათათურქი, აიუბიანები, აიშა, აკდი, ალაჰი, ალი იბნ აბი ტალიბი, 

ალიდები, ალფ არსლანი, ამანი, ამირა, ამირ ალ-მუმინინი, ამირ ალ-უმარა, არაბები, 

არაბულ-ისლამური საკუთარი სახელი, ართუკიანები, არსენ იყალთოელი, ალ-ასმა ალ-

ჰუსნა, ასჰაბ არ-რაი, ასჰაბ ალ-ქაფი, აღა-მაჰმად-ხანი, აყ-ყოიუნლუ, აშარიტები, აშურა, აჰდი, 

აჰლ ალ-ბაითი, აჰლ ალ-ქითაბი, აჰლ ალ-ჰადისი, აჰმად იბნ ჰანბალი, ალ-ბაიდავი, ალ-ბანა, 

ბასმალა, ბაჰაიტები, ბაჰირა, ბეგი, ბეგლერბეგი*, ბიდა, ბილალ იბნ რაბაჰი, ბილკისი, 

ბუვეიანები, ბუღა ალ-ქაბირი, გორგიჯანიძე ფარსადან, დალალი, დარ ალ-ისლამი, დარ ას-

სულჰი, დარ ალ-ჰარბი, დარვიში, დაცვის სიგელი, დაჯალი, დევშირმე*,დია, დივანი, დინი, 

დუბაის იბნ სადაკა, ად-დუმანისი, ელდიგუზიანები, ვალი ასრი, ვაჰაბიზმი, ზამზამი, 

ზაქათი, ზიმიები, ზუ ლ-ფაკარი, თავაქული, თავილი, თავრათი, თავჰიდი, თაკია, თამაზ I, 

თარავიჰი, თაფრეში ზაჰირ ად-დინ, თაქბირი, თაშბიჰი, თაჯვიდი, თბილისის საამირო, 

თემურ-ლენგი, ათ-თიფლისი, იაჯუჯუ და მაჯუჯი, იბლისი, იბნ ალ-მარისთანია, იდ ალ-

ადჰა, იდ ალ-ფიტრი, იესე თუში, ილ-ღაზი, იმანი, ინჯილი, იოანე დამასკელი, ისლამი, 

ისლამური კონფერენციის ორგანიზაცია, ისლამური სამყაროს ლიგა, ისმაილ I, ალ-ისრა და 

ალ-მირაჯი, ისჰაკ იბნ ისმაილი, იჰრამი, იჰსანი, კადარი, კადარიტები, კაზაფი, კაიმი, კარი, 

კირაა, კისასი, ალ-კუდსი, კურაიში, კუტბი, ალ-ლავჰ ალ-მაჰფუზი, ლაილათ ალ-კადრი, 

მაადი, მავდუდი, მავლა, მალიქ იბნ ანასი, მალიქიტები, მალიქ-შაჰი, მამლუქი, მარიამი, ალ-

მასჯიდ ალ-ჰარამი, მაშჰადი, მეჩეთი, მილა, მიქაილი, მოლა, მუეძინი, მულქი, მუმინი, 

მუსლიმი, მუსლიმი ძმები, მუჰამადი,, ნადირ შაჰ აფშარი, ნასარა, ნახევარმთვარე, 

ნუსაირიტები, ომაიანები, ომარ I, ოსმან იბნ აფანი, რამადანი, რასული, რაჯაბი, რაჰმანი, 

რუქნ ად-დინ სულაიმან-შაჰი, სადაკა, სავმი, საიდი, სალათი, სახალიფო, საჯიანები, 

სელჩუკიანები, სუნა, სუნიზმი, ტალუთი, უმ ალ-ვალადი, უმა, უსულ ად-დინი, უსულ-ალ-

ფიკჰი, ფათიჰა, ფაკიჰი, ფიკჰი, ფურკანი, ქააბა, ქალამი, ქალიმა, ღაზავათი, ღაზი, ღულათი, 

ყადი, ყუმი, ყურანი,  აშ-შაიბანი, შარიათი, აშ-შაფიი, შაფიიტები, შაჰადა, შაჰიდი, ხაიბარი, 
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ხანაკა, ხარაჯი, ხატიბი, ხიტანი, ხუტბა, ჯიბრაილი, ჯაბრიტები, ჯალალ ად-დინი, ჯანა, 

ჯაჰანამი, ჯიჰადი, ჰაბიბ იბნ მასლამა, ჰადისი, ჰავარი,  ჰამასი, ჰარამ აშ-შარიფი, ჰაშიმიანები, 

ჰაჯი, ჰიჯრა, ჰიჯრის კალენდარი. - ვარსკვლავით აღნიშნულია თანაავტორობით დაწერილი 

სტატიები.). 

8. კრ. ძიებანი საქართველოსა და აღმოსავლეთის ისტორიაში. I. თბ., გამომცემლობა მხედარი, 

თბ., 2012. 

9.  ქართველები უცხოეთში. ტ.1. (თანაავტორი. სხვა ავტორები: რ. დაუშვილი, გ. კალანდაძე, რ. 

კობახიძე, თ. ტარტარაშვილი). (სტატიები: ალი ბეი ალ-ქაბირი, 12-14;   იბრაჰიმ ბეი ალ-

ქაბირ ალ-მუჰამმადი; 105-6. იბრაჰიმ ქათხუდა ალ-კაზდღლი 106-108;    ნაფისა  ხათუნი, 

146-48). თბ., 2012.  

10. საქართველო და ეგვიპტის მამლუქები. თბილისი, კოლორი  308გვ. 

 

თანამედროვე არაბული ქვეყნები: 

11. თანამედროვე სირია. 1979, თბ., 59 გვ. 

12. თანამედროვე იორდანია (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ 

მეცნიერებათა დარგში სამეცნიერო ინფორმაციის სექტორი. "საერთაშორისო ცხოვრება"). თბ., 

1980, 33 გვ. (თანაავტორი - ს. ჩიხლაძე). 

13. თანამედროვე სირია (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 

დარგში სამეცნიერო ინფორმაციის სექტორი. "საერთაშორისო ცხოვრება"), თბ., 1984, 86 გვ. 

14. საუდის არაბეთი (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა 

დარგში სამეცნიერო ინფორმაციის ცენტრი). თბ., 1989, 45 გვ. 

 

    გამოსაცემად მომზადება 

15. გრიგოლ ფერაძე. ცხოვრება და მოღვაწეობა. წიგნში: გრიგოლ ფერაძე. ქართველები და 

ქართული მონასტრები პალესტინაში უცხოელი პილიგრიმების ჩანაწერების მიხედვით. 

გამოსაცემად მოამზადა, შესავალი წერილი და დამატებითი შენიშვნები დაურთო 

გ.ჯაფარიძემ. თბ., 1996, 99 გვ.  

 

[2012 წ. განხორციელდა ამ ნაშრომის ხელახალი გამოცემა, კომენტარებში გ. ჯაფარიძის 

დამატებებით და კორექტივებით. იხ.: მწიგნობრობა ქართული. სასულიერო მწერლობა. ტ. 4 

(რედაქტორ-გამომცემელი ა. ბრეგაძე),  თბ., 2012, გვ. 7-134] 

 

სტატიები: 

16. IX-X საუკუნების არაბული მეტროლოგიის ისტორიიდან. — თსუ შრომები, ტ.121, თბ., 1966,    

გვ. 271-290. 
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17. აბასელთა სახელმწიფოს ზარაფხანები. — კრ. "მახლობელი აღმოსავლეთის სოციალურ-

ეკონომიკური ისტორიის ნარკვევები", თბ., 1967, გვ.71-118. 

18. რეც. გადასახადები ისლამში. I. იაჰია იბნ ადამი. ქითაბ ალ-ხარაჯი. — თსუ მიმომხილველი 

(სამეცნიერო-ბიბლიოგრაფიული კრებული). თბ.,1968, გვ.95-97. 

19. მამლუქთა წერილები ეგვიპტიდან. — ჟურნ. "დროშა", 1971, 8, გვ.12. 

20. რეც. ბადრი მუჰამმად ფაჰადი. ბაღადის მდაბიო ხალხი ჰიჯრის V საუკუნეში. ბაღდადი, 

1967. - მაცნე. იაეხის, 3, თბ., 1971, გვ. 211-215 (თანაავტორი გ.ბერაძე). 

21. Рец. В.Хинц. Мусульм анские меры и веса с переводом в метрическую систему. — კრ. 

"მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები", II, თბ., 1972, გვ. 166-171. 

22. ქართული მეტროლოგიის ისტორიიდან (მცირე ერთეულები ქართულ წონით  სისტემაში).— 

კრ. "მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორიის საკითხები", II, თბ., 1972, გვ.32-45. 

23. Золотая монета в денежном обращении Закавказья в X в. — კრ. "მახლობელი აღმოსავლეთის 

ისტორიის საკითხები", II, თბ., 1972, გვ. 26-31. 

24. ცდა ერთი თარიღის დადგენისა. — მაცნე. ელს, თბ., 1974, #1, გვ.151-165, #2, გვ. 168-189 

(თანაავტორი თ.ნატროშვილი). 

25. მაღრიბული ოქრო XII-XIII სს. ქართულ წყაროებში. —  მაცნე, ფფს, 4, თბ., 1975,  გვ.145-151. 

26. რეც. თ. ნატროშვილი. მაშრიყით მაღრიბამდე. — ჟურნ."ცისკარი", 12, თბ., 1975, გვ.151-153. 

27. იბნ ალ-ასირის ერთი ცნობის შესახებ. — კრ.”საქართველოს ისტორიის აღმოსავლური   

მასალები", I, თბ., 1976, გვ. 40-44. 

28. ოქროს მონეტის ტერმინოლოგია XI-XIII საუკუნეების საქართველოში. — მაცნე. იაეხის, 3, თ., 

1976, გვ.84-95. 

29. X ს. ამიერკავკასიის არაბული რუკა. - ჟურნ."მეცნიერება და ტექნიკა", 5, თბ., 1976, გვ.47-49. 

30. რეც. პ.ჟ. მაგნარელა. ქართველების ასიმილაცის თურქეთში (The Muslim World. vol.66, pt. 1, 

1976). — საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა დარგში 

სამეცნიერო ინფორმაციის სექტორი. უცხოელი ავტორები საქართველოს შესახებ. 5. 

ისტორია. თბ., 1977,  გვ.36-49. 

31. О термине  "иперпир" в синодике Ивирского монастыря на  Афоне. —  Журн. "Византийский 

временник", ò. 39, 1978,  c.180-181.  

32. Рец. В.В. Зварич. Нумизматический словарь. Минск, 1978. — მაცნე. იაეხის 2, 1979 გვ.171-173. 

33. ვახუშტი და XII-XIII სს. საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგიის ზოგიერთი საკითხი.  თსუ 

შრომები, ტ. 205 (ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ეთნოგრაფია). თბ., 1979, გვ. 121-129. 

34. ახალი არაბული წყარო XIII საუკუნის საქართველოს ისტორიისათვის. — ჟურნ.  "ცისკარი", 1, 

თბ., 1980, გვ.134-138.   

35. Рудники благородных металлов на Ближнем и Среднем Востоке  VIII-X вв. — Сб. "Ближний и 

Средний Восток. Товарно-денежные отношения при феодализме". Москва,  1980. გვ. 81-93. 

36. Обзор новых зарубежных трудов по нумизматике Азербайджана. – Центр научной информации 

по общественным  наукам АН Азербайджанской ССР. Реферативный сборник. 8, Баку, 

1980,გვ.78-85. 

37. Изучение мусульманской нумизматики  VII-XIII вв. в Ираке. — Журн. "Народы Азии и 
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98. ნაფისა ხათუნის საფლავი კაიროში. — კრ. “აღმოსავლეთი და კავკასია”, 4, თბ., 2006, გვ. 170-

176, რეზიუმე ინგლ. ენაზე, გვ. 231 (თანაავტორი ა.სილაგაძე). 

99. როდის დაუბრუნეს ქართველებს მამლუქების მიერ მიტაცებული ჯვრის მონასტერი? – 

“შოთა მესხია. 90. საიუბილეო კრებული მიძღვნილი შოთა მესხიას დაბადების 90 

წლისთავისადმი”. თბ., 2006, გვ. 289-306. 

100. Georgiani, ანუ როგორ უწოდებდნენ ლათინები ქართველებს პალესტინაში IX-XIII 

საუკუნეებში. — კრ. თამარ გამსახურდია. 70, საიუბილეო კრებული მიძღვნილია თამარ 

გამსახურდიას ნათელი ხსოვნისადმი. თბ., 2007, გვ. 171-180, რეზიუმე ინგლ. ენაზე, გვ.399. 

101. სამშობლო მამლუქისა. — ჟურნ. ჯვარი ვაზისა, #1-2. თბ., 2007, გვ. 91-97. 

102. მამლუქთა წერილები ეგვიპტიდან. — ჟურნ. ჯვარი ვაზისა, #1-2, თბ., 2007, გვ. 198-100. 

103. მამლუქთა საფლავები. — ჟურნ. ჯვარი ვაზისა, #1-2, თბ., 2007, გვ.110-115 (თანაავტორი 

ა.სილაგაძე). 

104. XIV ს. იერუსალიმის წმინდა ჯვრის მონასტრის ისტორიის ორი არაბული დოკუმენტი. —  

კრ. ახლო აღმოსავლეთი და საქართველო, V, თბ., 2008,  გვ. 235-243, ინგლ. რეზ. გვ.275-76.  

105. Черкесский эгоцентризм в трудах Самира Хотко. — კრ. ნოდარ შენგელია, 75. თბ., 2008,  გვ. 

362-371. 

106. Georgians in the Military Establishment in Egypt in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. 

— Annales Islamologiques, 42, 2008, გვ. 313-337 (in collaboration with Daniel Crecelius). 

107. შუა საუკუნეების არაბთა წარმოდგენები ქართველთა წარმომავლობის შესახებ. —კრ. 

სამეცნიერო პარადიგმები, თბ., 2009, გვ.195-206.  

108. წმინდა მიწაზე ქართული ეკლესიის ისტორიის არაბული დოკუმენტური წყაროები სინას 

მთის წმ. ეკატერინეს მონასტრისა და იერუსალიმის წიგნთსაცავებში. — ისტორიანი. 

სამეცნიერო კრებული მიძღვნილი როინ მეტრეველის დაბადების 70 წლისთავისადმი. თბ., 

2009, გვ. 538-557 (თანაავტორი გოჩა ბუაჩიძე). 

109. იყვნენ თუ არა ქართველები ნაპოლეონის არმიაში? — ჟურნ. ისტორიანი, #14, 8.VII.2011, 

გვ. 4-5. 

110. იერუსალიმზე ქართველთა ლაშქრობის შესახებ 1516-17 ან 1527 წლებში. — ჟურნ. 

ქართველოლოგია, 3, 2011, გვ. 5-19. 
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111. ბეენა ჩოლოყაშვილი ეგვიპტეში და წმინდა მიწაზე 1512-1514 წლებში (ბრძოლა წმინდა 

ადგილებისათვის). — საისტორიო კრებული, I, თბ. 2011, გვ. 83-138. 

112. ტერმინ “ხიდმას” მნიშვნელობის შესახებ იბნ ალ-აზრაკ ალ-ფარიკის „მაიაფარიკინისა და 

ამიდის ისტორიაში“. — ჟურნ. აღმოსავლეთი და კავკასია, 7, თბ., 2011,გვ. 217-224. 

113. “ახალი” – იერუსალიმის ქართველ დედათა მონასტერი. — გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი. შრომათა კრებული. #2, გორი, 2011, 

გვ. 99-106. 

114. დერთუფა და დერტავი: ქართველ დედათა მონასტრები იერუსალიმში. — კავკასია 

აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, მიძღვნილი 

ზაზა ალექსიძის დაბადების 75 წლისთავისადმი. თბ., 2012, გვ. 526-36. 

115. საიფ ად-დინ ასანდამურ ქურჯი - ქართული წარმოშობის  ამირა ბაჰრელ მამლუქთა 

სასულტნოში. — თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის კრებული აღმოსავლეთმცოდნეობა,1, 2012, გვ.211-

235 (თანაავტორი მამუკა წურწუმია). 

116.  არაბული დირჰემების ქართული მინაბაძები. — „საისტორიო კრებული“, ტ. II, თბ., 2012, 

197-  220.  

117. რეც. როგორ იმსხვრევა მითები.  — „საისტორიო კრებული“, ტ. II, თბ., 2012, 387-399.  

118.  პოლემიკა. ისევ თამარ მეფის გარდაცვალების შესახებ.  — „საისტორიო კრებული“, ტ. II, 

თბ., 2012, გვ. 348-364.  

119. ორდერიკ ვიტალისის ერთი ცნობის შესახებ. — თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  

ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის კრებული აღმოსავლეთმცოდნეობა,2, 

თბილისი,  2013, გვ.219-25. 

120. დაირ ალ-ამუდი - ქართველთა მონასტერი შუა საუკუნეების იერუსალიმში.  — თსუ 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის 

კრებული აღმოსავლეთმცოდნეობა, 3, 2014, გვ.259-70. 

121. თბილისის ამირა ისჰაკ იბნ ისმა‘ილ ალ-უმავი ათ–თიფლისი შუა საუკუნების აღმოსალურ 

წერილობით წყაროებსა და ისლამურ მხატვრობაში. — საისტორიო კრებული, 4, 2014, გვ.11–

43. 

122. მამლუქთა ეგვიპტის სულტანი ჯაკმაკი და ახალციხის მუსლიმები. — კრ. გივი წულაია - 

80, თბილისი, 2014, გვ.  234-241. 

123. მონოგრაფიის შესავალი (რეცენზია). - G. Alasania.The Relations Between Pre-Islamic Turks 

and Georgians from the Third to the Ninth Century: A History of Byzantine – Persian Politics in the 

Caucasus. Mellen Press,USA, 2014, 352p. 

124. მუჰამად ბეი კატამიში.  - ჰუმანიტარული კვლევები.წელიწდეული, #5,2014, თბილისი, 

2016,  გვ.208-216 (თანაავტორი ნანი გელოვანი). 

125. ეგვიპტის მამლუქთა სულტანი კა’ით ბაი (1468-1496) და ქართული სამონასტრო თემი 

იერუსალიმში. -  ჰუმანიტარული კვლევები.წელიწდეული, #5, 2014, თბილისი, 2016, გვ.185-

207. 

126. ისმაილ ალ-ვაჰბი – ქართული წარმოშობის კალიგრაფი მამლუქთა ეგვიპტეში. — 

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კრებული,თბილისი, 2015,გვ.410-414.  
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127. ლაზები ეგვიპტის სამხედრო-პოლიტიკურ ასპარეზზე XVIII-XIX ს-ის 20-იან წლებში.  -  

თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის 

კრებული  აღმოსავლეთმცოდნეობა,  4,  თბილისი, 2015, გვ.350-358. 

128. იშვიათი  არაბული დოკუმენტი ჯარმის არაბული ტომისა და იერუსალიმის ქართული 

სამონასტრო თემის დაპირისპირების შესახებ(1424 წ.). - აღმოსავლეთმცოდნეობა,5, 2016,434-

438. 

 

 

 

საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობა: 

 

1. 2015 –  პირველი დიასპორული პროფესიული ფორუმი-  „გაუზიარე გამოცდილება 

სამშობლოს“ . (მოხსენება - ქართველები ახლო აღმოსავლეთის სამხედრო-პოლიტიკურ 

ასპარეზზე (ეგვიპტე XVII-XVIIIსს.). დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო 

მინისტრის აპარატი; თსუ. 27 მაისი,2015. 

2. 2012 – Международный науч. симпозиум посвященный 90-летию акад. З. Буниятова 

«Историография и источниковедение средневекового Востока»    (Доклад: О некоторых 

аспектах толерантной политики в отношении мусульманских подданных в Грузинском 

царстве в XII-XIII веках). Баку. Национальная Академия Наук Азербайджана. 7-8 мая, 2012 г.  

3. 2012 – აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო კონფერენცია “ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი 

და კონკრეტული კვლევები” (მოხსენება - თბილისის ამირა ისჰაკ იბნ ისმა’ილი შუა 

საუკუნეების არაბულ წყაროებსა და ისლამურ მხატვრობაში), თბილისი, 16-17.XI.2012. 

4. 2012 – II საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, მოხსენებათა  თეზისები  (მოხსენება 

-საქართველოს საზღვარი ტაოში XII საუკუნესა და XIII საუკუნის 60-იან წლებში, გვ. 85-86),  

თბილისი-ბათუმი,  5-8 სექტემბერი.   

5. 2008 -  Georgia and Orient (Past, Present, Future). Iv. Javakhishvili Tbilisi State University. The 

Centre of Caucasian and Oriental Studies.Conference Abstracts. (Abstract: On the Meaning of the 

Term Khidma in the History of Mayyafariqin and Amid of Ibn Al-Azraq Al-Fariqi. გვ.17-19), Tbilisi, 

22-24 December. 

6. 2007 -  International Conference on Egypt during the Ottoman Era (Abstract: The Georgian 

Dominance of Egypt in the Eighteenth Century, გვ. 19. თანამომხსენებელი დ. კრესელიუსი), 

Cairo, Egypt, 26-30 November. 

7. 2006  - მეხუთე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი. პროგრამა.  (რეზიუმე 

მოხსენებისა: XIII-XIV საუკუნეების არაბული დოკუმენტები იერუსალიმის წმინდა ჯვრის 

მონასტრის შესახებ. გვ. 46, ინგლისურ ენაზე, გვ.48), თბილისი, 22-26 მაისი. 
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8. 2005 - საქართველოს საპატრიარქო. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. II 

საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში; წარსული, აწმყო, მომავალი. 

მოხსენებათა მოკლე შინაარსი. თბ., 2005 (თეზისები მოხსენებისა: მუსლიმთა 

“ტყვეობიდან” იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დაბრუნების თარიღისათვის, გვ. 165-67), 

თბილისი,  24-26 ნოემბერი. 

9.    2004 -Third International Conference Dedicated to the Memory of Saint Gregory Peradze (1899-

1942), (Abstract:  The Arabic Sources from 13th-17th Centuries on the History of Georgian Church in 

the Holy Land). Warsaw, Poland, December. 

10. 2003 - Российская АН, Институт востоковедения, Гос. музей Востока. Конференция, 

посвященная 80-летию Е.А.Давидович и Б.А.Литвинского. Центральная Азия. Источники. 

История. Культура. Тезисы докладов, с. 65-67). (Доклад: По поводу одного сообщения 

‘Аджаиб ал-дунйа (Айюбидское посольство а Грузию), Москва, 3-5 апреля 2003 года. 

11. 2003 - Third International Conference on Ottoman Studies. American Research  Center in Egypt 

(Abstract: The Fate of Georgian Students in the First Egyptian Student Mission sent to France by 

Muhammad `Ali). Cairo, April 15-16. 

12. 1997 - International Conference: The Caucasus. A Unique Meeting Point of Ancient Cultures.  

Summer School in Central European University (Abstract:  Tolerance towards the Muslim Subjects 

in Georgia during the 12th - Early 13th Century), Budapest, Hungary, 30 June - 4 July. 

13. 1991 - IV Всесоюзная конференция востоковедов «Восток: прошлое и будущее народов» (новые 

подходы в теории и методиках востоковедных исследований). Махачкала,1-5 октября. Тезисы 

докладов и сообщений, Т. 1., с. 168-169 (Доклад: уникальныий дирхем Умм Джафар 

(Зубайды), жены халифа Харуна ар-Рашида),  Москва, ИВ АН СССР, 1991. 

14.  1990 - Конференция “Бартольдовские чтения“. Тезисы докладов и сообщений. М. 1990, с. 30 

(Доклад: Медные монеты грузинского царя Давида У (1155) с арабскими надписями), Москва, 

1990. 

15. 1987 - Конференция “Бартольдовские чтения“. Год восьмой. Тезисы докладов и сообщений. 

М., 1987, с. 40 (Доклад: О некоторых методах анализа металла восточных монет), Москва, 1987. 

16.  1978 - Конференция “Бартольдовские чтения“. Год четвертый. Тезисы докладов и сообщений. 

М.,1978, с.28-29  (Доклад: Рудники благородных металлов на Ближнем и Среднем Востоке в 

У111-Х  вв.), Москва, 1978. 

 

 

                              რეგიონული კონფერენციები: 

1. 2015 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მეცხრე საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გიორგი ჩიტაიას დაბადებიდან 125 



 

11 
გოჩა ჯაფარიძე, დანართი N1 

წლისთავისადმი (მოხსენება - ლაზები ეგვიპტის სამხედრო-პოლიტიკურ ასპარეზზე 

XVIII-XIX ს-ის 20-იან წლებში). თბილისი, 24-25 ივნისი. 

2. 2014 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს ისტორიის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ქართველი 

ისტორიკოსის, ნოდარ (ნუკრი) შოშიაშვილის დაბადებიდან 90-ე წლისადმი „ისტორიის 

დამხმარე დისციპლინები – თანამედროვე ტენდენციები“ (მოხსენება - ანტიოქიის 

პატრიარქის დოროთეოსის (1484-1523) წერილი სამცხის ათაბაგ მზეჭაბუკისადმი), 

თბილისი, 27-28 ნოემბერი. 

3. 2014 - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის VIII საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია მიძღვნილი ნოდარ კაკაბაძის დაბადებიდან 90 წლისთავისადმი  (მოხსენება 

- აქ ამბავი მეფე თამარის, იური ბოგოლიუბსკის და მათი ვაჟის აბლას ბადრ ად-დინსა 

ვოლგის ბულგართა ისტორიულ ქრონიკაში ‘ჯაგფარ თა’რიხი’ (წინასწარი ცნობა), 

თბილისი, 19-20 ივნისი. 

4. 2013 - თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მე-7 საფაკულტეტო სამეცნიერო 

კონფერენცია -  ექვთიმე თაყაიშვილი 150 (მოხსენება - სალადინის ქართველი და 

ჩერქეზი მეომრები უოლტერ სკოტის რომანში „თილისმა“. ლეგენდა თუ რეალობა?), 

თბილისი, 19-20 ივნისი.   

5. 2012 – წმინდა გრიგოლ ფერაძის მოწამეობრივი აღსასრულიდან 70 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია (მოხსენება - იერუსალიმის ქართული 

მონასტრების ისტორიიდან – დაირ ამუდი,სუეტის მონასტერი), თბილისი,13 სექტემბერი.  

6. 2012 – გიორგი ახვლედიანი -125. ყოველწლიური      სამეცნიერო საფაკულტეტო 

კონფერენცია:თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. (მოხსენება - ქართული 

სამონასტრო თემის მეურნეობა წმინდა  მიწაზე).  თბილისი, 25 ივნისი.  

7. 2012 – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ინსტიტუტის წლიური სამეცნიერო სესია. (მოხსენება -საიფ ად-დინ ასანდამურ ქურჯი  – 

ქართული წარმოშობის ამირა  ბაჰრელ მამლუქთა სასულტნოში), თბილისი, 28 აპრილი. 

8. 2012 – სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის წმინდა მღვდელმოწამე კირიონ 

IV-ის გორის მეოთხე სამეცნიერო კონფერენცია (მოხსენება - ახალციხის მუსლიმებისა და 

ეგვიპტის სულთნის ჯაკმაკის  მიმოწერა). გორი, 3-4 თებერვალი.  

9. 2011 – ივანე ჯავახიშვილის 135 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო  

კონფერენცია.  სამეცნიერო კონფერენციის მასალები გვ.25-27 (ორდერიკ ვიტალისის 

ერთი ცნობის შესახებ),   თბილისი,   3-4 მაისი. 

10.  2011 - სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის წმიდა მღვდელმოწამე კირიონ 

II-ის გორის მესამე სამეცნიერო კონფერენცია  (მოხსენება: “რამდენიმე ქართული 

ეკლესია-მონასტერი წმ. მიწაზე”), გორი, 28-29 იანვარი. 

11. 2004 - აკადემიკოს გიორგი წერეთლის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენციის  მასალები (თეზისები მოხსენებისა: წმინდა მიწაზე ქართული 

ეკლესიის ისტორიის არაბული დოკუმენტური წყაროები, გვ. 89-90), 2-4 დეკემბერი. 
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12. 2002 - პროფესორ ოთარ გიგინეიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

სამეცნიერო კონფერენცია  (თეზისები მოხსენებისა: ისმაილ ალ-ვაჰბი  - ქართული 

წარმოშობის კალიგრაფი ეგვიპტეში, გვ. 66-67), თბილისი,  18-19 თებერვალი. 

13. 2001 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, პროფესორ 

ვალერიან გაბაშვილის დაბადების 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია  (თეზისები მოხსენებისა: იერუსალიმის ფრანცისკელთა სამეურვეოს 

არქივის არაბული დოკუმენტების მნიშვნელობა საქართველოს ისტორიისათვის), გვ. 76-

79). თბილისი,  1-3 ნოემბერი. 

 

 


