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11:00 -11:30 კონფერენციის გახსნა (მისალმებები) - აუდიტორია - 415 

Opening of the Conference (Greetings) – Auditorium – 415 

 

11:30 – 14:00  პირველი სხდომა - აუდიტორია - 415 

                       First Session  - Auditorium – 415 

 სალომე გურგენიძე (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი) – „სამხრეთ კორეის ბიზნეს 

კულტურა";  Salome Gurgenidze (International Black Sea University) - "The Business Culture of South Korea” 

 ბაჩა მესხი (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორე კურსი) 

„გერმანელი ერის საღვთო რომის იმპერიაში მიმდინარე რელიგიური ომები და პროტესტანტული 

რეფორმაცია“; Bacha Meskhi (Free University of Tbilisi, International Relations, second year) “Religious Wars 

and Protestant Reformation of the German Nation in the Holy Roman Empire” 

 თამარ მაზანაშვილი (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, 

მეორე კურსი) – „მაროკოს კულტურა და ხელოვნება“; Tamar Mazanashvili (Free University of Tbilisi, 

International Relations, second year) – “Art and Culture of Morocco” 

 ანანო სიყმაშვილი (საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი GIPA, საერთაშორისო 

ურთიერთობები) – „იაპონური ხელოვნება“; Anano Sikmashvili (GIPA, International Relations) – “Japanese 

Art” 

 მარიამ ცინცაძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორე 

კურსი) – „ქუვეითის ეკონომიკა“; Mariam Tsintsadze (Free University of Tbilisi, International Relations, 

second year) – “Kuwait Economy” 

 მარი ბრეგვაძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მესამე 

კურსი) – „კატარის როლი ავღანეთში მიმდინარე პროცესებში 2018 წლის სამშვიდობო 

მოლაპარაკებებიდან დღემდე“; Mari Bregvadze (Free University of Tbilisi, International Relations, third 

year) – “Qatar’s Role in the Ongoing Processes in Afghanistan from the 2018 Peace Talks to the Present Day” 

 საბა ტაველიშვილი (ვიტაუტას მაგნუს უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 

დიპლომატიის მაგისტრი) – „ახალი გეოპოლიტიკური წესრიგი სამხრეთ კავკასიაში: მზარდი 

კავშირები თურქეთ-აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის“;  Saba Tavelishvili (Master of Diplomacy and 

International Relations – Vytautas Magnus University) – “Shaping of New Geopolitical Order in South 

Caucasus – Strengthening Ties between Turkey-Azerbaijan and Georgia” 

 

 

 

 

 

 



 

 

14:00 – 14:30  შესვენება 

            Break 

14:30 – 16:30  მეორე სხდომა - აუდიტორია - 415 

              Second Session -  Auditorium – 415 

 

 

 ელენე სვიანაძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მესამე 

კურსი) – „ტერორისტული დაჯგუფებების ტრანსფორმაცია პოლიტიკურ მოძრაობებად ჰაიათ თაჰრირ 

აშ-შამის მაგალითზე“; Elene Svianadze (Free University of Tbilisi,International Relations, third year) – 

“Transformation of Terrorist Groups into Political Movements Following the Example of  the Hayat Tahrir 

Ash-Sham” 

 ეკა სულიკაშვილი (შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები) – 

„კორეა , აზიის კულტურული განძი“; Eka Sulikashvili (International Black Sea University, International 

Relations) – “Korea, the Cultural Treasure of the Asia” 

 ნუგზარ ქვარიანი, ლუკა ბარძემიშვილი (დავით აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის 

აკადემია, მენეჯმენტის მიმართულება, მესამე კურსი) – „ჩინეთის ეკონომიკური გეზი“; Nugzar Kvariani, 

Luka Bardzemishvili (David Aghmashenebeli National Defense Academy, Management Field, third year) – 

“China’s Economic Path” 

 ვალენტინა ბერაძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორე 

კურსი) – „ლიბანის კრიზისი“; Valentina Beradze (Free University of Tbilisi, International Rerlations, second 

year) – “Lebanon’s Crisis” 

 თამარ ლომიძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეორე 

კურსი) – „კონფუციანიზმის გავლენა თანამედროვე საზოგადოებაზე“; Tamar Lomidze (Free University of 

Tbilisi, International Relations, second year) – “The Impact of Confucianism on Modern Society” 

 შორენა ხაჭაპურიძე (თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, სოციალური მეცნიერებების 

სამაგისტრო პროგრამა, პირველი კურსი) – „პრესის როლი თურქულ პოლიტიკაში“; Shorena 

Khachapuridze (Free University of  Tbilisi, Master of  Social Sciences, first year) – “The Press Role in Turkish 

Politics” 

 

 

16:30 – 17:00  კონფერენციის დახურვის ცერემონიალი - აუდიტორია - 415 

           Closing Ceremony of the Conference – Auditorium - 415 

 


