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განათლება

 2005. ქუთაისის ნ.მუსხელიშვილის სახ. პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.
ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი.

სპეციალობა

,,კონტროლის

მეთოდები და დიაგნოსტიკა მანქანათმშენებლობაში“.
 1981-1988. ქ. ქუთაისის ნ.ი.მუსხელიშვილის სახელობის
პოლიტექნიკური ინსტიტუტი. ფაკულტეტი: ავტომექანიკური.
სპეციალობა: ,,ავტომობილები და ტრაქტორები“

სამუშაო გამოცდილება

 2016 წ-დან დღემდე აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
აგრარული
ფაკულტეტის
აგროინჟინერიის
დეპარტამენტი.
სოფლის–მეურნეობის
მექანიზაციის
მიმართულების
ასოცირებული პროფესორი.
 2015-2016წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
აგრარული
ფაკულტეტის
აგროინჟინერიის
დეპარტამენტი,
მოწვეული სპეციალისტი.
 2011-2015წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
აგრარული
ფაკულტეტის
აგროინჟინერიის
დეპარტამენტი.
სოფლის–მეურნეობის მექანიზაციის მიმართულება, ასოცირებული
პროფესორი.
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
 2010-2011წ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
 2009-2010წ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასისტენტ–პროფესორი.
საქართველოს
სუბტროპიკული
მეურნეობის
 2006-2008წ.
სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საათობრივი ანაზღაურების წესით
მოწვეული სპეციალისტი.
2005-2006წ.
ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,
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,,სატრანსპორტო სისტემების კათედრის დოცენტის მოვალეობის
შემსრულებელი.
 2001-2005წ. ქუთაისის სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტი,
,,მიწისზედა სატრანსპორტო სისტემების" კათედრის ასისტენტი.

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C1

C2

ინგლისური

X

რუსული

X

კომპიუტერული უნარები ოპერაციული სისტემა Windows (9x, Me, XP) ფაილურ სტრუქტურაში
თავისუფალი ნავიგაცია, სისტემების ოპტიმიზირებისა და კონფიგურირების
ფლობა. საოფისე მოხმარების პროგრამების კარგი ცოდნა (MS Word; MS Excel,
MS Powerpoint, MS Outlook), პროგრამა არქივატორების სრულყოფილი
გამოყენება (RAR, ZIP), სხვა პროგრამები: Corel, Photoshop, MS Visio,
Dreamveawer, CutFTP, ინტერნეტში სანავიგაციო პროგრამების ფლობა Opera,
Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები
(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

 დავით კბილაშვილი, მურთაზ სვანაძე, გელა ლოსაბერიძე. საწყობში
ტექნოლოგიური პროცესის ორგანიზების პრინციპები. პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი ,,გონი". #3, 2015წ. გვ. 91-93.
 მ. სვანაძე, გ. ლოსაბერიძე, გ. კბილაშვილი. ლოჯისტიკურ სისტემაში
საწყობების რაოდენობის განსაზღვრა. პერიოდული სამეცნიერო
ჟურნალი ,,ხანძთა". ქუთაისი–თბილისი. #11(16), 2015წ. გვ. 86-90.
 გ. ლოსაბერიძე, დ. კბილაშვილი, გ. ლეკვეიშვილი. სატვირთო
ავტომობილების პარკის რაციონალური სტრუქტურის შეფასება.
პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხანძთა". ქუთაისი–თბილისი.
#11(16), 2015წ. გვ. 66-78.
 დავით კბილაშვილი, მურთაზ სვანაძე, გელა ლოსაბერიძე. სასაწყობო
ქსელის პროექტირების ეტაპები და ამოცანები. პერიოდული
სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხანძთა". ქუთაისი–თბილისი. #11(16), 2015წ.
გვ. 45-49.
 5. Гветадзе В., Лосаберидзе Г. Совершенствование газодинамических
характеристик выпускных систем 4-х тактых дизелей. საქართველოს
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე#20. თბილისი
2007წლის ოქტომბერი. გვ.329-331.

სამეცნიერო

 Гветадзе В.Е., Пурцхванидзе Г.Н., Лосаберидзе Г., Гогосванидзе л.
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Влияние формы камеры сгорания на токсичность и дымности
отработавших газов в дизелях. София «Бля Град-БГ» ООД. 17-25-ти юни
2013г. том 19. Технологии. ст. 47-49.
 Лосаберидзе Г. Расчет частот собственных колебаний сложных
кольцевых динамических систем. საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის შრომების კრებული. ქუთაისი
2011 წლის 20 თებერვალი 20 მარტი.
 Chkhartishvili Z., Tevzadze M., Losaberidze G. New generation wheeled
mobile machine with vibro-pulse საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერეცია ,,საინჟინრო ტექნოლოგიები და
განვითარების პერსპექტივები“. ქუთაისი. 2010წ. გვ.207-211.
 Losaberidze G., Ebanoidze I. Creation of Rubber Supporting Constructions for
Vibroprotection Of Fuel Pipelines. საერთაშორისო სამეცნიერო–
პრაქტიკული კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის დარგების
პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“ 2010 გვ.306-309.
 5.
გ. ლეკვეიშვილი, გ. ლოსაბერიძე, ბ. სირბილაძე. საქალაქო
ტრანსპორტის ოპერატიული მონიტორინგის სისტემა. საერთაშორისო
სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,სუბტროპიკული ზონის
დარგების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“. ქუთაისი. 2010.
გვ.309-312

ტრენინგები / სემინარები

2011. „ქართული დიასპორა ქუთაისის განვითარებისათვის“.
სასწავლო კურსი „ბიზნესდაგეგმარება“-ში.

პროექტები / გრანტები

წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

აწსუ-ს აგრარული ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი

ჯილდოები /
სტიპენდიები

დამატებითი ინფორმაცია
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