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1.  პირადი ინფორმაცია  
 

გვარი სამუშია 

სახელი ჯაბა 

მამის სახელი გიორგის ძე 

დაბადების თარიღი 15 აგვისტო 1971 წელი 

მოქალაქეობა საქართველო 

მისამართი ნუცუბიძის პლატო, 2 მ/რ, კორპ. 7, ბ. 1 

ტელეფონი ტელ: 2.21.77.11.   მობილური: 577414484 

ელ.ფოსტა jabasamushia@yahoo.com 

samushia@rustaveli.org.ge 

ბოლო სამსახურებრივი 

პოზიცია 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარული ფაკულტეტის 

პროფესორი 

ბოლო სამსახურებრივი 

პოზიცია 

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი. გენერალური დირექტორი. 

 

 

1. განათლება 
 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

ივანე ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ისტორიის 

1989-1994 ისტორიკოსი, ისტორიის 

მასწავლებელი 

mailto:jabasamushia@yahoo.com


ფაკულტეტი 

 

2.  აკადემიური/სამეცნიერო ხარისხი  (PhD/ საკანდიდატო 

დისერტაციის დაცვა; ჰაბილიტაცია/სადოქტორო 

დისერტაციის დაცვა) 
 

დისერტაციის დაცვის თარიღი 2002.07.01 

დისერტაციის თემა საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობა 1027-1089 

წლებში 

მინიჭებული კვალიფიკაცია ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი 

კვალიფიკაციის 

დამადასტურებელი  

დოკუმენტის ნომერი 

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დიპლომის # 

003087 

 

3. სამსახურებრივი გამოცდილება 
 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 
1994-2006 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ქართული სახელმწიფო და სახ. დიპ. ისტორიის ს/კ ცენტრი. შუა 

საუკუნეების საქართველოს ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი 

2006-2011 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი 

2011-2012 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი 

2010-2014 თბილისის საკრებულო. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე 

2014-2017 თბილისის საკრებულო. საკრებულოს ქონების მართვისა და 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე 

2018-2020 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 

გენერალური დირექტორის მოადგილე. 

2018-დან დღემდე ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის სრული პროფესორი 

2020-დან დღემდე შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 

გენერალური დირექტორი 

2020-დან დღემდე National Contact Point: EU Research and Innovation Framework 

Programme ,, Horizon Europe “ function:  European Institute of 



Innovation and Technology (EIT 

2020-დან დღემდე Legal Representative from beneficiary organization: Erasmus Project: 

,,Raising Research Capacity of Georgian HEIs through developing R&D 

units” 

2020-დან დღემდე Head of the Bridgehead organization: „EURAXESS Georgia Network 

Startup”  

 

4. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები 
 

 

 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

2000 წელი ლონდონი - EDWARDS LENGUAGE 

SCHOOL 

სერთიფიკატი გაცემულია 

2000 წლის 15 სექტემბერს 

2012 წლის 23-26 

ივლისი 

BRIDGE (Building resources in 

democracy, government and elections) 

workshops 

სერთიფიკატი გაცემულია 

2012 წლის 26 ივლისი 

19 – 20.11.2020 -  

 

მეცნიერების პოპულარიზაციის 

მიმართულებით „Twinning-ის“ 

პროექტის ,,ინტერსექტორული 

თანამშრომლობის 

შესაძლებლობების  მხარდაჭერა 

კვლევასა და ინდუსტრიას შორის“ 

ფარგლებში  დისტანციურად 

ჩატარებული ტრენინგი. 

სერთიფიკატი გაცემულია 

2020 წლის 23 ნოემბერს 

08.03.2020 - 

ტრენინგ ვიზიტი 

სლოვაკეთში 

ბრატისლავაში - 

SOVVA - Slovak 

Organization for 

Research and 

Development 

activities; 

 

სლოვაკეთის მეცნიერებათა 

აკადემიასა და სლოვაკეთის 

კვლევისა და ინოვაციის 

განვითარების სააგენტოს 

საქმიანობის გაცნობა 

 



 

5. ძირითადი სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი.  

იხ. დანართი 1 

 

6.  საგრანტო/სახელშეკრულებო პროექტებში მონაწილეობა   
 

№ განხორციელების 

წლები 

დონორი ორგანიზაცია, 

პროექტის/ხელშეკრულების 

№ 

პროექტის 

დასახელება 

როლი 

პროექტში 

1 2020-2022 

 

ევროკომისია ტვინინგ პროექტი 

,,ინტერ - 

სექტორული 

თანამშრომლობის 

შესაძლებლობების 

წახალისება 

მეცნიერება ბიზნესს 

შორის“ 

პროექტის 

ლიდერი 

ბენეფიციარი 

ორგანიზაციის 

(ფონდის) 

მხრიდან 

2 2020-2022 

 

ჰორიზონტი 2020 ის 

ფარგლებში 

დაფინანსებული 

საერთაშორისო პროექტი  

,,Caliper” – linking 

research and 

innovation for gender 

equality” - 

საორგანიზაციო 

ჯგუფის 

ლიდერი  

3 2019-2022 ჰორიზონტი 2020 ის 

ფარგლებში 

დაფინანსებული პროექტი  

 

,EURAXESS Georgia 

Network Startup - 

bridgehead 

ორგანიზაციის 

ლიდერი, 

პროექტის 

მმართველი 

კომიტეტის 

თავმჯდომარე; 

4 2020-2021 ჰორიზონტი 2020 ის 

ფარგლებში 

დაფინანსებული პროექტი 

(მარია სკლადოვსკა კიურის 

აქტივობები)  

 

CAPTAIN – Science is 

Captain 

პროგრამის 

ლიდერი 

ბენეფიციარი 

ორგანიზაციის 

(ფონდის) 

მხრიდან 

5 2014-2017 

  

შოთა რუსთაველი 

საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდი 

ტაო-კლარჯეთის 

ციხე-სიმაგრეები 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

6 2014-2017 გამომცემლობა პალიტრა L საქართველოს 

ილუსტრირებული 

ისტორია 30 ტომად 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 

7 2018-დან გამომცემლობა პალიტრა L პროექტი - 

„ქართველი მეფეები“ 

24 ტომად 

პროექტის 

ხელმძღვანელი 



8  

2018 

ივ. ჯავახიშვილის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

საქართველოს 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკა (1918-

1921.) 

მონაწილე 

 

 

 

7.  საერთაშორისო და ადგილობრივ სამეცნიერო 

კონფერენციებზე მონაწილეონა 

 
 

  1 თარიღი 6-8 დეკემბერი, 2021  

მოხსენების სათაური Georgian and Greek Texts of The Life of John and 

Euthymius as Historical Sources 

კონფერენციის დასახელება The 17th Annual International Caucasian Session in 

Memory of St. Grigol Peradze 

ჩატარების ადგილი  University of Warsaw  

ელექტრონული მისამართი en.uw.edu.pl  

  2 თარიღი 7-8 ოქტომბერი, 2021  

მოხსენების სათაური მეცნიერების განვითარება და ენობრივი პოლიტიკა 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორები 

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი 

ელექტრონული მისამართი  

 3 თარიღი 20-21 სექტემბერი, 2021  

მოხსენების სათაური დიდგორის ბრძოლა ლოკალიზაციისა და 

მიმდინარეობის შესახებ 

კონფერენციის დასახელება წმ. გრიგოლ ფერაძის II საერთაშორისო 

კონფერენცია - საქართველო და ქრისტიანული 

ცივილიზაცია 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორები 

თსუ, ი. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და 

ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, ვარშავის 

უნივერსიტეტი (პოლონეთი),  

ელექტრონული მისამართი Institutehist.ucoz.net 

  4 თარიღი 22-24 სექტემბერი, 2021  

მოხსენების სათაური ბიზანტია და ქართული სამყარო ბარდა 

სკლიაროსის აჯანყების დროს 

კონფერენციის დასახელება ანტიკური და ბიზანტიური სამყარო 

ინტერდისციპლინური კვლევების შუქზე 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი კლასიკური 

ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და 

ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი 

ელექტრონული მისამართი Tsu.ge 



  5 თარიღი 23 სექტემბერი, 2021  

მოხსენების სათაური რუსთაველი ფონდი და „EURAXESS Georgia“ 

კონფერენციის დასახელება EURAXESS Georgia National Portal Inauguration 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  

ელექტრონული მისამართი rustaveli.org.ge 

  6 თარიღი 12 აგვისტო, 2021 

მოხსენების სათაური დიდგორის ბრძოლის ლოკალიზაცია 

კონფერენციის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტი საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია „დიდგორის ბრძოლა – 

900“ 

ჩატარების ადგილი  თსუ-ს საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი 

ელექტრონული მისამართი tsu.ge 

  7 თარიღი 24-25 ივნისი, 2021  

მოხსენების სათაური ახალი სამეცნიერო პროექტები საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიების შესასწავლად 

კონფერენციის დასახელება kulturuli memkvidreobis dacva okupirebul teritoriebze: 

saqarTvelo da saerTaSoriso gamocdileba - saerTaSoriso 

konferencia 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

giorgi CubinaSvilis saxelobis qarTuli xelovnebis istoriisa 

da ZeglTa dacvis erovnuli kvleviTi centri 

ელექტრონული მისამართი http://www.gch-centre.ge 

  8 თარიღი 28 - 29 იანვარი, 2021 

მოხსენების სათაური სამეცნიერო კვლევები საქართველოში - ძირითადი 

ტენდენციები 

კონფერენციის დასახელება განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის 

განვითარება: მიღწევები და გამოწვევები 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების 

ეროვნული ცენტრის ყოველწლიური 

საერთაშორისო კონფერენცია 

ელექტრონული მისამართი https://eqe.ge 

  9 თარიღი 28 - 29 ნოემბერი, 2020 

მოხსენების სათაური საერთო კავკასიური სახლი დავით აღმაშენებლის 

დროს 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი თემაზე 

„მშვიდობიანი კავკასია“. 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი https://www.gu.edu.ge 

  

10 

თარიღი 25 ოქტომბერი, 2019 

მოხსენების სათაური ფანასკერტის ციხე-ქალაქი 

კონფერენციის დასახელება პროფესორ ელდარ მამისთვალიშვილის 

დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.gch-centre.ge%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ERJwrh9xQuCtHWkvVKUI6coqloo7zsA32Wo6HuvjqPeuS0GG1llU-daE&h=AT0S5F_Lt54BEyGQFS1R0DeIj2zet4KJ04K_4UyofgQRUrIcfwQeKuIWriryN7Wwy0vg96L1be8b_LCl2XLxyP1nhiOVQUaKxWJEVGsV3ZmJwqBpXHcyg6sFYOHrgLvxVXKpqA


სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი https://www.gu.edu.ge 
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თარიღი 11-13 სექტემბერი, 2019  

მოხსენების სათაური კალმახის ციხე 

კონფერენციის დასახელება წმ. გრიგოლ ფერაძის I საერთაშორისო 

კონფერენცია - საქართველო და ქრისტიანული 

ცივილიზაცია 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორები 

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, 

თსუ, ვარშავის უნივერსიტეტი (პოლონეთი), 

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, გ. ჩუბინაშვილი 

სახ. ქართული ხელოვნების ისგტორიის 

ინსტიტუტი, საქართველოს საპატრიარქო.  

ელექტრონული მისამართი Institutehist.ucoz.net 

12 თარიღი 25 მაისი, 2018 

მოხსენების სათაური საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 

სახელმწიფო ბიუჯეტი 

კონფერენციის დასახელება საქართველოს პირველი რესპუბლიკა 100, 

სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

თსუ, საქართველოს ისტორიის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი 

ელექტრონული მისამართი geohistory.humanities.tsu.ge 
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თარიღი 16 მარტი, 2018 წელი 

მოხსენების სათაური მიხეილი, „მანასკერტისა და შიდა იბერიის“ 

კურატორი 

კონფერენციის დასახელება საქართველოს ისტორიის კათედრის 100 წლის 

იუბილესადმი მიძღვნილი კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი  თსუ 

ელექტრონული მისამართი tsu.ge  

14 თარიღი 24-26 ოქტომბერი, 2017 წელი 

მოხსენების სათაური Государство и право первой Демократической 

Республики Грузии 

კონფერენციის დასახელება International Conference - Influence of Religion on 

State and Law: Historical Contexts 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

თსუ 

ელექტრონული მისამართი tsu.ge 

  

15 

თარიღი 27-28 იანვარი, 2017 წელი 

მოხსენების სათაური მესტუმრე ჯიქური და თორღვაი ჯაყელი 

კონფერენციის დასახელება II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორია 

და სიძველეები 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

გუდაური, სასტუმრო „მარკო პოლო“.  

ელექტრონული მისამართი tsu.ge 



16 თარიღი 6-8 დეკემბერი, 2016 წელი 

მოხსენების სათაური The “Sinai” of Georgia or Twelve Hermitages of Klarjeti 

კონფერენციის დასახელება The 15th Annual International Caucasian Session in 

Memory of St. Grigol Peradze 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

University of Warsaw  

ელექტრონული მისამართი en.uw.edu.pl  

  

17 

თარიღი 17-22 ოქტომბერი, 2016 წელი 

მოხსენების სათაური თბილისის ისტორია ახალი არქეოლოგიური 

აღმოჩენების მიხედვით 

კონფერენციის დასახელება VII  საერთაშორისო ქართველოლოგიური 

სიმპოზიუმი 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

თსუ 

ელექტრონული მისამართი www.press.Tsu.edu.ge 

18 თარიღი 22-23 აპრილი, 2016 წელი 

მოხსენების სათაური ერთი უცნობი „მცირე ქრონიკის“ შესახებ 

კონფერენციის დასახელება ქართველოლოგია: წარსული, აწმყო, მომავალი 

ჩატარების ადგილი  თსუ 

ელექტრონული მისამართი tsu.ge 

  

19 

თარიღი 19 დეკემბერი, 2015 წელი 

მოხსენების სათაური ივანე ათაბაგის ლაშქრობა აღმოსავლეთ 

საქართველოში 

კონფერენციის დასახელება I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - 

აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის ისტორია 

და სიძველეები 

ჩატარების ადგილი  სასტუმრო „მარკო პოლო“, გუდაური 

ელექტრონული მისამართი tsu.ge  

20 თარიღი 26-28 ოქტომბერი, 2015 წელი 

მოხსენების სათაური Сведения о прометейском движении хранящиеся в 

архивax Грузии 

კონფერენციის დასახელება „Prometeizm – polityka, geopolityka i wizje 

przyszłości”. 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

University of Warsaw 

ელექტრონული მისამართი studium.uw.edu.pl 
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თარიღი 28 სექტემბერი - 3 ოქტომბერი, 2015 წელი  

მოხსენების სათაური საქართველოს სახელმწიფო წყობა „ხელმწიფის 

კარის გარიგების“ მიხედვით 

 

კონფერენციის დასახელება IV Polish-Georgian International Scientific Colloquium 

– “History of the Sources of Law in Poland and 

Georgia” 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

ელექტრონული მისამართი uwm.edu.pl 



22 თარიღი 4 დეკემბერი, 2014 წელი 

მოხსენების სათაური The Idea of Parliamentary During the Reign of Queen 

Tamar 

კონფერენციის დასახელება The 12th Annual International Caucasian Session in 

Memory of St. Grigol Peradze 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

University of Warsaw 

ელექტრონული მისამართი en.uw.edu.pl 

24 

 

 

 

 

თარიღი 21-22 ოქტომბერი, 2014 წელი 

მოხსენების სათაური ქართველ მეფეთა კურთხევის წესი XIII – XIV 

საუკუნეებში 

კონფერენციის დასახელება სამართლის ისტორიის ქართულ-პოლონური IV 

საერთაშორისო  სამეცნიერო სიმპოზიუმი 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

თსუ 

ელექტრონული მისამართი tsu.ge 

25 თარიღი 17-21 ოქტომბერი, 2014 წელი 

მოხსენების სათაური ექვთიმე თაყაიშვილის მიერ „თურქეთის 

საქართველოს“ შესწავლის ისტორიიდან 

კონფერენციის დასახელება III საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

ქ. თბილისი, სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერია“ 

ელექტრონული მისამართი manuscript.ge 

26 თარიღი 16-18 ივნისი 

მოხსენების სათაური საქართველო და ევროპა (ისტორიული 

პარალელები) 

კონფერენციის დასახელება საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული 

კონფერენცია - „ევროპული ღირებულება და 

იდენტობა“ 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

თსუ 

ელექტრონული მისამართი tsu.ge 

27 თარიღი 22 თებერვალი, 2014 წელი 

მოხსენების სათაური მეფეთ კურთხევის წესი დავით აღმაშენებლისა და 

თამარის მეფობის დროს 

კონფერენციის დასახელება დავით აღმაშენებლისადმი მიძღვნილი 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი gu.edu.ge 

28 თარიღი  27 დეკემბერი 2013 წელი 

მოხსენების სათაური გიორგი მაზნიაშვილის ცხოვრება და მოღვაწეობა 

ახალი საისტორიო მასალების მიხედვით  

კონფერენციის დასახელება ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

თსუ 



ელექტრონული მისამართი tsu.ge 

29 თარიღი 25-30 ივნისი, 2013 წელი 

მოხსენების სათაური სერგეი ტუჩკოვის ცნობები საქართველოს შესახებ 

კონფერენციის დასახელება II საერთაშორისო სიმპოზიუმი  - ქართული 

ხელნაწერი 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 

ელექტრონული მისამართი Manuscripts.ge 

30 თარიღი 20-22 მაისი, 2013 წელი 

მოხსენების სათაური 

 

მეფისნაცვლის ინსტიტუტი კავკასიაში 

 

კონფერენციის დასახელება 

 

III Georgian-Polish International Colloquium 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

University of Gdansk 

ელექტრონული მისამართი en.ug.edu.pl 

31 თარიღი 6-8 დეკემბერი, 2012 წელი 

მოხსენების სათაური Political Emigration of Caucasian States against Soviet 

Union (The Idea of Caucasian Unity of 20’s-30’s XX 

century) 

კონფერენციის დასახელება The 10th Annual International Caucasian Session in 

Memory of St. Grigol Peradze 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

University of Warsaw 

ელექტრონული მისამართი en.uw.edu.pl 

32 თარიღი 16-17 ნოემბერი, 2012 წელი 

მოხსენების სათაური ისტორია და ფსიქოლოგია: რეპრეზენტაცია 

ქართული მაგალითი 

კონფერენციის დასახელება აკადემიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 

90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

თსუ 

ელექტრონული მისამართი tsu.ge 

33 თარიღი 21-24 ივნისი, 2012 წელი 

მოხსენების სათაური Дипломатическая служба в Грузинской 

Демократической Республике в 1918-1921 гг 

კონფერენციის დასახელება V Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji 

ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

ნიკოლას კოპერნიკუსის უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი umk.pl/en/ 

34 თარიღი 23 აპრილი, 2012 წელი 

მოხსენების სათაური სამხედრო ისტორიის საკითხები ივანე 

ჯავახიშვილის ნაშრომებში 

კონფერენციის დასახელება ივანე ჯავახიშვილის დაბადების დღისადმი 

მიზღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია 



ჩატარების ადგილი და 

ორგანიზატორი 

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია 

პირველწოდებულის სახელობის ქართული 

უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი sangu.edu.ge 

 

 

8.  თანამშრომლობა უცხოეთის სამეცნიერო ცენტრებთან  
 

 

თანამშრომლობის ფორმა უნივერსიტეტის/სამეცნიერო ცენტრის 

დასახელება 

დაწყებისა და 

დასრულების 

თარიღი 

ინსტიტუტის მიერ 

გამოცემული ჟურნალის - 

„Studia Orientalne” 

სამეცნიერო საბჭოს 

წევრობა 

ქ. ტორუნის (პოლონეთის რესპუბლიკა) 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 
(Institutum Orientalium) 

2012 წლიდან 

ლექციების ციკლი 

საქართველო-რუსეთის 

ურთიერთობებზე და 

საქართველოს 

გეოპოლიტიკაზე.  

ვარშავის უნივერსიტეტის  აღმოსავლეთ 

ევროპის კვლევების ცენტრი (Uniwersytet 

Warszawski. The Centre for East European 

Studies) 

2014 და 2017  

გდანსკის უნივერსიტეტი, 

მიწვეული ლექტორი, 

ლექციებს კითხულობდა 

თემაზე: „Ancient and 

medieval history of Georgia 

the department of the History of Polish State 

and Law at the University of Gdansk. 

მაისი, 2013 

 ქართულ-პოლონური 

ურთიერთობის 

გაღმავებაში შეტანილი 

წვრილისთვის 

ვარშავის უნივერსიტეტის 

უმაღლესი ჯილდოს, 

საუნივერსიტეტო მედლის 

მფლობელი 

ვარშავის უნივერსიტეტი (Uniwersytet 

Warszawski) 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90


9. სხვა სახის აქტივობა  
 

 

N აქტივობის დასახელება 

1 ჟურნალ „ისტორიანის“ დამაარსებელი და რედაქტორი 

2 2010-2014 წწ. რადიო გადაცემა - `ისტორიანი ჯაბა სამუშიასთან ერთად.~ 

ავტორი და წამყვანი ნაშრომების რედაქტორი 

3 ივანე ჯავახიშვილი, ქართველი ერის ისტორია, ხუთ ტომად, შეადგინა და 

შესავალი წერილი დაურთო ჯაბა სამუშიამ, ტ. I-V, თბ. 2012. 

4 ქართულ-პოლონური ურთიერთობის გაღმავებაში შეტანილი წვრილისთვის 

ვარშავის უნივერსიტეტის უმაღლესი ჯილდოს, საუნივერსიტეტო მედლის 

მფლობელი 

5 საქართველოს ხელოვნების სასახლის უმაღლესი სამუზეუმო ჯილდო „ბროლის 

აპოლონი“ 2016 

6 2014-2017 წლებში თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის არქეოლოგიური 

კომისიის წევრი 

       7 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით 

საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ისტორიის, არქეოლოგიის, 

ეთნოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერიის რედკოლეგიის წევრი. 

8 სამცხე-ჯავახეთი: (ფოტოალბომი), პალიტრა L, 2016. proeqtis erT-erTi 

ავტორი 

9 აჭარა: (ფოტოალბომი), პალიტრა L, 2015. proeqtis erT-erTi ავტორი 

10  

კახეთი (ფოტოალბომი), პალიტრა L, 2016. proeqtis erT-erTi ავტორი 

11 2012-2018 წლებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ  

მეცნიერებათა ფაკულტეტზე პროფესორების სამსახურში მისაღებად 

გამოცხადებული კონკურსის წევრობა  

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A8%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90


12 2018 წელს ქუთაისის აკ. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტის 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულების პროფესორების სამსახურში 

მისაღებად გამოცხადებული კონკურსის თავმჯდომარე 

13 2018 წელს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის 100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამთავრობო ღონისძიებების კომისიის წევრობა. იხ. პრემიერ-მინისტრ 

გ. კვირიკაშვილის ოფიციალური მადლობა.  

 

 

 

10. დამატებითი  ინფორმაცია  
 

N  

1. საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის წევრი 

2. 2003 წელს დამენიშნა საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდია 

3. საქართველო კათოლიკოს-პატრიარქის ილია II-ს სიგელი წმ. სამების საკათედრო 

ტაძრის მშენებლობაში მონაწილეობის შესახებ. 23.11.2003. 

 

 

 

 

ჯაბა სამუშია 
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იხ. დანართი 1 

ძირითადი სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი 

 
 

წიგნები: 
მონოგრაფიები 

 

1. ნარკვევები შუა საუკუნეების საქართველოს ისტორიიდან, წიგ. I, თბ. 1999. 

2. ერთი იდეოლოგიური კამპანიის ისტორიიდან (საბჭოთა კავშირის ტერიტორიული 

პრეტენზიები თურქეთისადმი 1945-1953 წლებში), მასალები გამოსაცემად მოამზადა 

და შესავალი წერილი დაურთო ჯაბა სამუშიამ, თბ. 2003, 180 გვ. 

3. ბაგრატიონთა სამეფო ოჯახი (XI-XII სს.), გენეალოგიური ნარკვევი, თბ. 2003, 132 გვ. 

4. მეფეთ მეფე გიორგი II (XI საუკუნის 70-80-იანი წლების საქართველოს პოლიტიკური 

ისტორია), თბ 2003, 180 გვ. (თანაავტორი რ. მეტრეველი). 

5. არტანუჯის ციხე-ქალაქი, თბ. 2008 

6. ასე შენდებოდა თბილისის წმიდა სამების საკათედრო ტაძარი, გამომცემლობა 

ინოვაცია, თბ. 2010, 400 გვ.   

7. თამარ მეფის საფლავის საიდუმლოება, გამომცემლობა პალიტრა L, თბ. 2010, 71 გვ.  

8. ბაგრატ III (სერია დიდი ქართველები), თბ. 2012, 142 გვ. 

9. Роин Метревели, Джаба Самушиа, Святой Давид Строитель-обьединитель кавказа, Тб. 

2015 

10. ჯაბა სამუშია, საქართველოს სამხედრო ისტორია (ნარკვევები), თბ. 2017, 342 გვ.  
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12. ჩინგიზ ყაენი, თბ. 2018 

13. გიორგი II, თბ. 2018 (თანაავტორი რ. მეტრეველი) 

14. ბაგრატ IV, თბ. 2018 

15. გიორგი I, თბ. 2019 
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17. დავით ულუ, თბ. 2019. 

18. დავით ნარინი, თბ. 2019. 

19. დავით III კურაპალატი, თბ. 2020 

20. აშოტ კურაპალატი, თბ. 2020 

21. ტაო-კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეები, ტ. I, გ. ბაგრატიონის, ბ. კუპატაძისა და ჯ. სამუშიას 

რედაქციით, თბ. 2020. ჯ. სამუშიას ეკუთვნის – შესავალი, არტაანის ციხე.  

22. ტაო-კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეები, ტ. II, გ. ბაგრატიონის, ბ. კუპატაძისა და ჯ. 

სამუშიას რედაქციით, თბ. 2020. ჯ. სამუშიას ეკუთვნის – ართვინის ციხე, არტანუჯის 

ციხე-ქალაქი, გარყლობის ციხე, დაბაწვრილის ციხე, სვეტის ციხე, წეფთის ციხე.  

23. ტაო-კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეები, ტ. III, გ. ბაგრატიონის, ბ. კუპატაძისა და ჯ. 
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