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საპატიო სტუმრები:  

ფატმა ჯერენ იაზგანი   თურქეთის რესპუბლიკის სრულუფლებიანი ელჩი 

საქართველოში 

პროფ. გიორგი შარვაშიძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რექტორი 

პროფ. გიგა ზედანია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი 

კონსტანტინე  თოფურია საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი 

  

  

საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე  

იუქსელ ქარა                                          მრჩეველი განათლების დარგში 

  

  

საროგანიზაცოი კომიტეტის წევრები  

ასოც. პროფ. ელისაბედ ბჟალავა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ასოც. პროფ. სალიჰ უჩაქი საქართელოს უნივერსიტეტი 

დოქტორი ნინო ოქროსცვარიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დოქტორი სერფილ იაზიჯი შაჰინი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

  

  

სამეცნიერო საბჭო:  

აკადემიკოსი ელიზბარ ჯაველიძე    მეცნიერებათა აკადემია 

პროფ. რევაზ გაჩეჩილაძე       ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი   

პროფ. გიორგი ანთელავა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პროფ. გიული ალასანია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

პროფ. მარიკა ჯიქია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 
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პროფ. ნოდარ შენგელია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

პროფ. როინ ყავრელიშვილი სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პროფ. შალვა გაბესკირია თავისუფალი უნივერსიტეტი 

პროდ. ცისანა აბულაძე ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 

პროფ. ზაზა შაშიკაძე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ასოც. პროფ. ზურაბ ბატიაშვილი საქართველოს უნივერსიტეტი 

პროფ. ელენე ჯაველიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ასოც. პროდ. ელისაბედ ბჟალავა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

ასოც. პროფ. ქეთევან ლორთქიფანიძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

ასოც. პროფ. ლილე თანდილავა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ასოც. პროფ. მირიან მახარაძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

ასოც. პროფ. ნანული კაჭარავა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

ასისტ. პროფ. მზისა ბუსკივაძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

დოქტორი ლუიზა რუხაძე  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დოქტორი ნინო ოქროსცვარიძე ილიას სახელმწიფო უნივერისტეტი 

დორქტორი ნუნუ გურგენიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
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სამდივნო  

ტექნიკური პერსონალი  

ანა შალუტაშვილი  

ლიკა იბრაგიმოვი  

ნანა ჭელიძე  

ნინო თვირიანი  

რამილ მამედოვი  

თამთა ჯვარშეიშვილი  

  

  

თარჯიმნები  

გუჩა ქუთათელაძე  

ქეთევან გორგაძე  

ლეილა შარიპოვა  

მედეა კოჯაევი  

ნესტორ ნოზაძე  

რუსუდან ბერიკაშვილი  

სევდა მამედოვა  

თამარ გუჩმაზაშვილი  

თამარ კუცია    
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კონფერენციის გახსნა 
(1100- 1130) 

 
 

პროფ. გიორგი შარვაშიძე ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რექტორი 

პროფ. გიგა ზედანია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

რექტორი 

კონსტანტინე  თოფურია საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორი 

იუქსელ ქარა                              მრჩეველი განათლების დარგში 

ფატმა ჯერენ იაზგანი   თურქეთის რესპუბლიკის სრულუფლებიანი 

ელჩი საქართველოში 

 

 

პლენარული სხდომა 
(1130- 1330) 

 
მოდერატორი პროფ. მარიკა ჯიქია 
 

 

აკადემიკოსი ელიზბარ ჯაველიძე    
 

 

პროფ. ცისანა აბულაძე 
 

 

პროფ. გიორგი ანთელავა 
 

 

პროფ. ვიქტორ ჭიკაიძე 
 

 

პროფ. შალვა გაბესკირია 
 

 

პროფ. რევაზ გაჩეჩილაძე       
 

 

პროფ. ზაურ მჭედლიშვილი 
 

 

პროფ.ნუნუ გურგენიძე 
 

 

პროფ. ქეთევან ტომარაძე 
 

 

პროფ. ლუიზა რუხაძე  

 



 

პროგრამა 

(1400 -1600) 
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სესია I 

მოდერატორი : ბჟალავა ელისაბედ 

         მდივანი  : ნოზაძე ნესტორ 

  ახალაძე ანა 

 აფხაზავა თეონა 

 ბერიძე მეგი  

 ჩოხარაძე ვარდიკო 

 ჭყონია ლია 

 ღაღვიშვილი ნინო 

 გერანდია ელზა 

 გოგიაშვილი მზია 

 კაჭარავა ნანული 

 შერმაზანაშვილი მარიამ 

 

      

 

 

        სესია II 

        მოდერატორი : ოქროსცვარიძე ნინო 

        მდივანი  : გორგაძე ქეთევან 

გუნია ნანა 

ხარშილაძე ნატო 

ქამუშაძე გიგა 

ყუშიტაშვილი მარინა   

ლაგვილავა ციალა 

 ლორთქიფანიძე ქეთევან 

 მაჩაიძე რუსუდან 

           თანდილავა ლილე 

 თათოშვილი ნანა 

 

 

  



 

პროგრამა 

(1400 -1600) 
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        სესია III 

        მოდერატორი : ბატიაშვილი ზურაბ 

         მდივანი   : მეშველიშვილი თეა 

ასათიანი ირმა  

 გუნიავა გელა 

 ყავრელიშვილი როინ 

 ხომასურიძე თეა  

მაჩიტიძე ელისაბედ 

მახარაძე მირიან 

 მაკარაძე ემზარ 

 მარგველიშვილი ინგა      

 შალამბერიძე ნატო 

 შაშიკაძე ზაზა 

 წურწუმია ზაზა 

   

          სესია IV 

მოდერატორი : ჯაველიძე ელენე          

მდივანი  : ქუთათელაძე გუჩა 

ახვლედიანი ეკატერინე 

ანჩაბაძე ნინო 

 ბუსკივაძე მზისა 

 ჯაფარიძე ასმათ 

 კაბულოვა შურა  

ხარებავა მაყვალა 

შონია მაკა 

 ტომარაძე ქეთევან 

   

  

   

,

   



 

სემინარის დახურვა 

შემაჯამებელი სხდომა 
 

(1800-1830) 
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ასოც. პროფ. ელისაბედ ბჟალავა  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ასოც. პროფ. სალიჰ უჩაქი საქართელოს უნივერსიტეტი 

დოქტორი ნინო ოქროსცვარიძე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დოქტორი სერფილ იაზიჯი შაჰინი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

დოქტორანტი თეა მეშველიშვილი საქართველოს უნივერსიტეტი 


