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აკადემიური ხარისხი:  ინფორმატიკის დოქტორი 

  

სამუშაო გამოცდილება:  

 [2011 წლიდან დღემდე, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქ. ახალციხე, 

რუსთაველის ქ. 122, მოწვეული პედაგოგი];  

 [2010-2011, სასტუმრო ,,ლიკანი-პალასი“, ქ. ბორჯომი, ფინანსური მენეჯერი]; 

 

განათლება: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ) 

 [2017-2020 სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინფორმატიკის დოქტორი]; 

 [2014-2016 წწ, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  მაგისტრი ინფორმაციულ 

ტექნოლოგიებში]; 

 [2005-2009 წწ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, კომპიუტერული ტექნოლოგიების 

ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი]; 

 [1994-2005 წწ, ბორჯომის №4 საშუალო სკოლა]; 

  

სამეცნიერო ნაშრომები, სტატიები, პუბლიცისტური წერილები: (ბოლო ათი წლის, 

დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ) 

 

 გ. ჯანელიძე, ნ. ბერიძე [„ჭკვიანი სწავლების“ გამოწვევები  თანამედროვე რეალობაში, 

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი 

„სპექტრი“ N4, © საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 

გამომცემლობა „მერიდიანი“ , ISSN 2587-4810, 2020 წ, გვ. 123-127.]; 
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 ნ. ბერიძე, გ. ჯანელიძე [Organizing Decision-Making Support System Based Multi-Dimensional 

Analysis of the Educational Process Data, Journal of ICT, Design, Engineering and Technological 

Science (JITDETS), VOL. 4, NO. 1, pp. 1-5, 2020. DOI: https://doi.org/10.33150/JITDETS-4.1.1]; 
 

 ნ. ბერიძე, ლ. წითაშვილი, გ. ჯანელიძე [OLAP კუბში მონაცემთა ანალიზი გენეტიკური 

პროგრამირების გამოყენებით, ISSN 1512-0996, UDC 681.3, SCOPUS CODE 1702, საგამომცემლო 

სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2019]; 

 

 გ. ჯანელიძე, ნ. ბერიძე [სასწავლო პროცესის მონიტორინგის მონაცემთა 

მრავალგანზომილებიანი ანალიზი, შრომები, მართვის ავტომატიზირებული სისტემები, 

№1(28), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ISSN 1512-3979(print), EISSN 1512-2174 

(online),2019]; 

 

 ნ. ბერიძე [ხარისხის მართვის ამოცანები და მათი გადაწყვეტის გზები უმაღლეს 

საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების 

განვითარების ფონდი „ინტელექტი“, საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

„ინტელექტი“,№2(64), ISSN 1512-0333, 2019]; 

 

 გ. ჯანელიძე, ნ ბერიძე [მონაცემთა ინტელექტუალური ანალიზი უმაღლეს განათლებაში, 

საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტი“, 

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“,№2(64), ISSN 1512-0333, 

2019]; 

 

 

 

კონფერენციები: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან წარსულისკენ) 

 

 In the 3rd International Conference on Basic and Applied Science, Engineering IT and Design 

Research (BAED-2020), Istanbul Turkey, „Organizing Decision-Making Support System Based Multi-

Dimensional Analysis of the Educational Process Data“, 2020; 

 პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,OLAP კუბის შექმნა და მასზე ოპერაციების 

შესრულება მონაცემთა ანალიზისთვის“, 2019; 

https://doi.org/10.33150/JITDETS-4.1.1
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 სტუდენტთა XXVII სამეცნიერო კონფერენცია, საქართველოს დავით აღმაშენებლის 

სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ), ,,სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების მონიტორინგის 

მონაცემების ანალიზი OLAP კუბების ტექნოლოგიის გამოყენებით“, 2019; 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუ-ის სტუდენტთა 87-ე ღია საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია ,,სასწავლო პროცესის ხარისხის კონტროლი და მართვის 

გაუმჯობესების ხელშეწყობა ,,ჭკვიან უნივერსიტეტში“, 2019;  

 პროფესორ-მასწავლებელთა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, სამცხე-

ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,ტექსტური ანიმაცია“, 2018; 

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პროფ. კონსტანტინე კამკამიძის დაბადების 90 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ციფრული 

ტექნოლოგიები: დღევანდელობა და გამოწვევები“, 2018 ; 

 სტუდენტთა რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინფორმაციული ტექნლოგიები და 

მათი გამოყენება“, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,დაწყებითი კლასის 

მოსწავლეთა ტესტირების პროგრამა მათემატიკაში“, 2013; 

 სტუდენტთა X სამეცნიერო კონფერენცია, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

,,გრაფენი“, 2013; 

  

 

პროფესიული ტრენინგები, სემინარები, პროექტები: (დაალაგეთ ქრონოლოგიურად, აწმყოდან 

წარსულისკენ) 

 

 [პროექტი Erasmus +, “DITECH = Developing and Implementing Technology-

Enhanced Teaching and Learning at Georgian HEIs – ტექნოლოგიებით გაძლიერებული 

სწავლება და სწავლა საქართველოს უნივერსიტეტებში”, 2021] 

 [ტრენინგი თემაზე ,,კიბერ ჰიგიენა, პერსონალური მონაცემები და მათი დაცვა ონლაინ 

სივრცეში, ქალთა მიმართ განხორციელებული კიბერ ბულინგი, სამართლებრივი ასპექტები 

და კიბერ სოლიდარობა“, 10 დეკემბერი, 2019] 

 [Workshop on ,,Formative Assessment Tools in HEIs” Soft Skills-SEI; Critical Friends; open Digital 

Badges(ODB); Peer/Self Assessment, Reflective Diary (9 Hours), ASSET-ERASMUS+Project, September 

23-26, 2019] 
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  [დეზინფორმაციის გავლენა და მედია წიგნიერება, საქართველოს სტრატეგიული კვლევების 

ინსტიტუტი, 2019]; 

 [კიბერუსაფრთხოების ახალი გამოწვევები გლობალურ საინფორმაციო სივრცეში, შოთა 

რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დავით აღმაშენებლის 

სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია, 2019]; 

 [სასწავლო კურსი ,,ბიზნესის მართვა“, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

(USAID), CNFA, 2013]; 

 [სასწავლო კურსი ,,ბიზნესის განვითარების სტრატეგია“, აშშ-ის საერთაშორისო 

განვითარების სააგენტო (USAID), CNFA, 2013]; 

 [კომპიუტერზე მუშაობის შემსწავლელი კურსი, პროგრამით ,,ორის ბუღალტერია“ 2009]; 

 [ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის 

შემსწავლელი კურსი, 2009]; 

 

უცხო ენა: 

 [ინგლისური]; 

 [რუსული]; 

 

 

 

დამატებითი ინფორმაცია:      (სურვილის შემთხვევაში) 

 

1. ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით, ორი სტუდენტის საბაკალავრო პროექტის 

ხელმძღვანელი (მიმდინარე 2020-2021 წწ) 

 

 


