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სქესი მამრ. | დაბადების თარიღი 27.10.1977
განათლება

 2006: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (გათანაბრებული
ფილოლოგიის აკადემიურ დოქტორთან PhD)
 2001-2003: ასპირანტურა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად.
გ. წერეთლის სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი
 1999-2000: არაბული ენის ინსტიტუტი უცხოელთათვის. დამასკო,
სირიის არაბთა რესპუბლიკა
 1994-1999: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სპეციალობა ქართული ენა, ლიტერატურა და არაბული ენა (5 წლიანი სწავლება)

სამუშაო გამოცდილება

ასოცირებული
პროფესორი,
აღმოსავლური
 2006-დღემდე:
ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 2002-2006: არაბული ენის მასწავლებელი, სემიტოლოგიის კათედრა,
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ენობრივი
კომპეტენციები

A1

A2

B1

B2

C2


არაბული



რუსული


ინგლისური
სპარსული

C1



კომპიუტერული უნარები

ანტივირუსული პროგრამებით სისტემის გაწმენდა და ტექნიკური
მომსახურება. 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 პროგრამები ფლობა MSIE,
Opera, Firefox, Chrome

სამეცნიერო
პუბლიკაციები

სულ 27 პუბლიკაცია, მათ შორის:
2016: Al-ʼIŠBĀ‛ in Ancient and Modern Arabic Dialects. Proceedings of 11th Conference
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(ბოლო ათი წლის
განმავლობაში)

სახელი, გვარი

of AIDA (fr. Association Internationale de Dialectologie Arabe). Center for Arab Studies.
Bucharest, Romania www.aidabucharest2015.lls.unibuc.ro
2015: ენობრივი კონტაქტები თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთში: ხუზისტანის
არაბული დიალექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და
კულტურა“ III. შრომები. ქუთაისი. თბილისი: გამომც. „მერიდიანი“. გვ. 400–405
2015: სოლეციზმის კონცეპტი შუა საუკუნეების არაბულ ენათმეცნიერებაში. II
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
„თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება –
2015“. შრომები. ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
გამომცემლობა
2013: შუა საუკუნეების არაბული ენათმეცნიერების ბაზისური კონცეპტი: qiyÁs–
ი. საერთაშორისო კონფერენციის „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და
ჰუმანიტარული აზროვნება“ შრობები, ნაწილი I. ქუთაისი: აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ. 396–400
2013: არაბული დიალექტები თურქეთში, II საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის „ენა და კულტურა“ შრომები. ქუთაისი. თბილისი: გამომც.
„მერიდიანი“. გვ. 504–510

სამეცნიერო
კონფერენციები

სულ 22, მათ შორის:
2016: თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის 25 წლის იუბილისადმი
მიძღვნილი
კონფერენცია
„კულტურათა
თანაარსებობა
და
ურთიერთგავლენები - დიალოგის როლი თანამედროვე გამოწვევბის ფონზე“.
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, არაბული ქვეყნებისა და ისლამური
სამყაროს შემსწავლელი ცენტრი. მოხსენება: „მაზანდარანის ქართველები“
(თანმომხსენებლები: პ. ჯაფარიძე, თ. დემეტრაშვილი)
2015: III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“.
მოხსენება: „ენობრივი კონტაქტები თანამედროვე ახლო აღმოსავლეთში:
ხუზისტანის არაბული დიალექტი“. ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
2015: II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
– „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება –
2015“. მოხსენებები: 1. „სოლეციზმის კონცეპტი შუა საუკუნეების არაბულ
ენათმეცნიერებაში.“ 2. „მაზანდარანის პროვინციის ქართული წარმოშობის
მოსახლეობის მეტყველება, ყოფა–ცხოვრება და კულტურა (მეორე სამეცნიერო
ექსპედიციის შედეგები)“. (თანაავტორები: პ. ჯაფარიძე, თ. დემეტრაშვილი)
ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2015: 11th Conference of AIDA (fr. Association Internationale de Dialectologie
Arabe). Paper: AL-ʼIŠBĀ‛ in Ancient and Modern Arabic Dialects. Center for Arab
Studies. Bucharest, Romania www.aidabucharest2015.lls.unibuc.ro
2014: International Workshop: Peripheral Arabic Dialects. Dedicated to the 110th
Anniversary of Academician, Prof. George Tsereteli. Paper: Common Phenomenon in
Ancient Arabic Dialects and Modern Peripheral Arabic of Khuzestan. Tbilisi: Free
University of Tbilisi
სულ 9, მათ შორის:
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ტრენინგები / სემინარები

ზვიად ცხვედიანი

2016: ტრენინგი „უცხოელთათვის არაბული ენის სწავლების მეთოდები და
ხერხები“. კაიროს უნივერსიტეტის უმაღლესი სწავლების ცენტრი. ეგვიპტე
2014: ტრენინგი „არაბული ლექსიკოგრაფია“. ტრენერი პროფ. საად საიედ
აჰმად

აბდ

ალ–რაჰიმი

(კაიროს

უნივერსიტეტი).

აკაკი

წერეთლის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ილია ჭავჭავაძის ქუთაისის სამეცნიერო
ბიბლიოთეკა
2012: ტრენინგი „ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების
სწავლებისათვის“.

ტრენერი:

პროფ.

თინათინ

მარგალიტაძე.

ივანე

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2011: უცხოელთათვის არაბულის სწავლების სატრენინგო პროგრამა.
კაიროს უნივერსიტეტის არაბული ენისა და კულტურის ცენტრი. კაირო,
ეგვიპტე
2008: არაბული და ისლამური კულტურის სატრენინგო პროგრამა. კაიროს
უნივერსიტეტის არაბული ენისა და კულტურის ცენტრი. კაირო, ეგვიპტე

პროექტები / გრანტები

2014–2017: მაზანდარანის პროვინციის (ირანის ისლამური რესპუბლიკა)
ქართული წარმოშობის მოსახლეობის მეტყველება, ყოფა–ცხოვრება და
კულტურა. პოზიცია პროექტში: ძირითადი პერსონალი. შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
2013–2014:
აღმოსავლური

(არაბული,

სპარსული,

თურქული)

ფრაზეოლოგიის სტრუქტურულ–სემანტიკური ანალიზი და ქართული
ექვივალენტების სპეციფიკა. # ATSU-2013/05, საგრანტო ხელშეკრულება #
13. პოზიცია პროექტში: ხელმძღვანელი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი
2009–2011: ქართველური ლექსიკა აღმოსავლურ (თურქულ, ირანულ და
სემიტურ) ენებში. # 136-08-2-070, საგრანტო ხელშეკრულება # A-13-09.
პოზიცია

პროექტში:

ძირითადი

პერსონალი.

შოთა

რუსთაველის

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
2010: შესავალი არაბულ ფილოლოგიაში. # ATSU/10104. პოზიცია პროექტში:
ხელმძღვანელი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
წევრობა
(აკადემიური/სამეცნიერო
საბჭოები, სამეცნიერო
ჟურნალები და სხვ.)

2015: II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე
ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება -2015“ შრომების
სარედაქციო კოლეგიის წევრი
2013:

I

საერთაშორისო

ინტერდისციპლინარიზმი

სამეცნიერო
და

კონფერენციის

ჰუმანიტარული

„თანამედროვე

აზროვნება“

შრომების

სარედაქციო კოლეგიის წევრი
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დამატებითი ინფორმაცია

სადოქტორო

სახელი, გვარი

დისერტაციებისა

და

მონოგრაფიის

ექსპერტობა

და

რეცენზენტობა:
სადოქტორო დისერტაციის ექსპერტობა
2015: დიანა მოსეშვილი. „არაბული ენის ტრადიციები ჩრდილოეთ
კავკასიაში“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2014: სოფიო იმედაძე. „არაბული წარმოშობის ლექსიკა სულხან–საბა
ორბელიანის „ლექსიკონ ქართულში“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო
უნივერსიტეტი.
სადოქტორო დისერტაციის რეცენზენტობა
2009: ირმა მახარაძე. „ქრისტიანული თემატიკა და მასთან დაკავშირებული
ლექსიკა ყურანში“. თბილისის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტი
2006: მარია კოროტკოვა. „ენობრივი კონტაქტების პრობლემა არაბულ
სამყაროში“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკად. გ. წერეთლის
სახელობის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი
მონოგრაფიის რეცენზენტობა
 جامعة: كوتايسي. غورام تشيكوفاني. د. أ: رئيس التحرير. معجم فرائد المعلقات العشر.2014 .سعد سيد أحمد عبد الرحيم
آكاكي تسرتيلي الحكومية

(საად საიედ აჰმად აბდ ალ–რაჰიმი. 2014. ათი მუალაკას მარგალიტების
ლექსიკონი. რედაქტორი პროფ. გურამ ჩიქოვანი. ქუთაისი: აკაკი წერეთლის
სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
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