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ისტორიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი (2002) პროფესორი, საქართველოს 
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 ბიოგრაფია  

დაიბადა  1971 წლის 15 აგვისტოს ქალაქ თბილისში. დაამთავრა თბილისის 14 საშუალო 

სკოლა. 1994 წელს წარჩინებით დაასრულა  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი. 1994 წლიდან მუშაობს ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2006-2012 წლებში ეკავა 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტის ასისტენტ, ხოლო შემდეგ ასოცირებული პროფესორი 

თანამდებობა. 2012 წლიდან დღემდე არის თსუ-ს სრული პროფესორი. 2010-1017 წლებში იყო 

თბილისის საკრებულოს წევრი (თავმჯდომარის მოადგილე; თავმჯდომარის მოვალეობის 

შემსრულებელი; ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე). 2018 

წლიდან გახლდათ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური 

დირექტორის მოადგილე.  2020 წლის აგვისტოდან დღემდე  შოთა რუსთაველის საქართველოს 

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი. 

2002 წელს დაიცვა დისერტაცია თემაზე - „საქართველო-ბიზანტიის ურთიერთობა 

1027-1089 წლებში.“ არის აკადემიური დოქტორი. 2010 წელს დაარსდა ჟურნალი “ისტორიანი,” 

რომლის მთავარი რედაქტორიც გახლავთ  დღემდე. ასევე არის  ქ. ტორუნის (პოლონეთის 

რესპუბლიკა) აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის (Institutum Orientalium) ჟურნალის - 

„Studia Orientalne“ სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 2015 წელს მიენიჭა  ვარშავის უნივერსიტეტის 

უმაღლესი ჯილდო – „საუნივერსიტეტო მედლი“. 

ავტორია 250-ზე მეტი ნაშრომის. მისი მონაწილეობით შესრულდა და ამჟამად 

მიმდინარეობს არა ერთი სამეცნიერო პროქტი, რომლებიც დაფინანსებულნი არიან შოთა 

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ,,ჰორიზონტი 2020-ის“ ფარგლებში. არის 

საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი ISTC-ის და უკრაინაში სამეცნიერო-

ტექნოლოგიური ცენტრის STCU-ს მმართველი საბჭოს წევრი და საქართველოს 

წარმომადგენელი. არჩეულია  საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის წევრად. 

2022 წელს მიენიჭა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის წოდება. 

 



კარიერა 

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”. 

 

ოჯახი 

ჯაბა სამუშია დაოჯახებულია, ჰყავს მეუღლე ნინო გძელიძე (დ. 13 აგვისტო, 1982) და სამი 

შვილი: ცოტნე სამუშია (დ. 11 ივნისი, 2007); თორნიკე სამუშია (დ. 7 დეკემბერი, 2009) და 

დავით (დათა) სამუშია (დ. 18 სექტემბერი, 2013). 
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შესავალი წერილი დაურთო ჯაბა სამუშიამ, თბ. 2003, 180 გვ. 

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

11. ბაგრატ მესამე, თბ. 2018.  

12. ჩინგიზ ყაენი, თბ. 2018 

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

14. ბაგრატ IV, თბ. 2018 

15. გიორგი I, თბ. 2019 

16. ძველი თბილისი, ისტორიული ნარკვევი, სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია, 

ტ. X, თბ. 2019. 

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. 

სამუშიას რედაქციით, თბ. 2020. ჯ. სამუშიას ეკუთვნის – ბუღათაყურის ხევის ციხეები, 

თორთომის ციხე, კალმახის ციხე, ნიაკომის ციხე, პერტოვანის ციხე, ფანასკერტის ციხე, 

ფირდანოსის კოშკი.  

24. ჯ. სამუშია, დიდგორის ბრძოლა, „ძლევაჲ საკვირველი,“ თბ. 2021, 296 გვ. 
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2020-2021 - ჰორიზონტი 2020 ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი (მარია სკლადოვსკა 

კიურის აქტივობები) CAPTAIN – Science is Captain პროგრამის ლიდერი ბენეფიციარი 

ორგანიზაციის (ფონდის) მხრიდან 

2014-2017 - შოთა რუსთაველი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ტაო 

კლარჯეთის ციხე-სიმაგრეები პროექტის ხელმძღვანელი 

2014-2017- გამომცემლობა პალიტრა L საქართველოს ილუსტრირებული ისტორია 30 ტომად 

პროექტის ხელმძღვანელი 

2018-დან გამომცემლობა პალიტრა L პროექტი - „ქართველი მეფეები“ 24 ტომად პროექტის 

ხელმძღვანელი. 

2018 - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921.) მონაწილე. 

 

 

ჯილდოები   

ქართულ-პოლონური ურთიერთობის გაღრმავებაში შეტანილი წვრილისთვის ვარშავის 

უნივერსიტეტის უმაღლესი ჯილდოს, საუნივერსიტეტო მედლის მფლობელი 

 

საქართველოს ხელოვნების სასახლის უმაღლესი სამუზეუმო ჯილდო „ბროლის აპოლონი“ 

2016 

 

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

მშენებლობაში მონაწილეობის შესახებ. 23.11.2003. 



მეცნიერების აკადემიის დიპლომი 

 

დამატებითი  ინფორმაცია  

 

საქართველოს ისტორიკოსთა ეროვნული კომიტეტის წევრი 

2003 წელს  საქართველოს პრეზიდენტის სტიპენდიანტი 

 

 

 

 

 

  

 


