
CURRICULUM  VITAE   
                                                                                                                                 
 

გვარი:    დოლიძე               

სახელი:     ნინო    

სამუშაო ადგილი :    თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-

სამეცნიერო ინსტიტუტი, არაბისტიკის დეპარტამენტი 

მისამართი:   თბილისი, 0159, მ. კოსტავას 60,  ბ.31.   

ელ. ფოსტა:   nino.dolidze@tsu.ge       

 

სამსახურებრივი გამოცდილება, პროფესიული საქმიანობა 

თარიღი დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა 

20.09.2012 - დღემდე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, არაბისტიკის კათედრა, ასისტენტ 

პროფესორი  

1.10.2006 –  20.09.2012 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, არაბისტიკის დეპარტამენტი, 

მოწვეული ლექტორი 

1.09.2001 –  1.09.2006 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ფაკულტეტი, სემიტოლოგიის კათედრა, არაბული ენის 

მასწავლებელი (კონტრაქტის წესით)  

 

სამეცნიერო ხარისხი, აკადემიური წოდება და გამოქვეყნებული შრომები  

(გამოქვეყნებული შრომების სია, შესაძლებელი მიეთითოს  დანართის სახით)  

 

ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი (2005), ფილოლოგიის დოქტორი 

(გამოქვეყნებული შრომები იხ. დანართის სახით) 

 

განათლება/ტრენინგი  

 

უმაღლესი 

საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, ფაკულტეტი 

 

ჩარიცხვისა და 

დამთავრების 

წლები 

კვალიფიკაცია 

თბილისის სახელმწიფო 

უნვერსიტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ფაკულტეტი 

სემიტოლოგიის კათედრა 

1999-2002 ასპირანტი (არაბული ლიტერატურის 

სპეციალობით) 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის 

ფაკულტეტი, 

სემიტოლოგიის კათედრა 

1993–1998 აღმოსავლეთმცოდნე-ფილოლოგი, 

არაბული და ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი, 

თარჯიმანი 

 

 

mailto:nino.dolidze@tsu.ge


 

 

2 ნინო დოლიძე, CV 

2.1 კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

მონაწილეობა სამეცნიერო კონფერენციებში, ექსპერიმენტებში ...  

 

 

1 თარიღი 23.05.17-24.05.17 

 მოხსენების სათაური მაჰმუდ დარვიშის პოეზიის აღქმის ზოგი 

პრობლემა პალესტინურ საზოგადოებაში  

 კონფერენციის დასახელება შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა და 

ცვლადი იდენტობები: ემიგრანტული და 

დევნილობაში შექმნილი ლიტერატურა 

 ჩატარების ადგილი  მუჰამად მეხუთის უნივერსიტეტი, რაბატი, 

მაროკო 

 ელექტრონული მისამართი www.um5a.ac.ma/index.php/en/  

2 თარიღი 19.05.16-20.05.16 

მოხსენების სათაური ტრადიციული მაკამის გავლენა თანამედროვე 

თარიღი კურსების/ტრენინგების დასახელება დიპლომის/სერტიფიკატის 

ნომერი 

01.11.1997-15.05.1998 არაბული ენის სწავლება 

უცხოელთათვის 

კაიროს უნივერსიტეტი                                                                                                                         

არაბული ენის სწავლების 

ცენტრი უცხოელთათვის 

15.03.1999–24.12.2005 თბილისის გოეთეს ინსტიტუტის 

გერმანული ენის კურსები 

წარმატებით დაამთავრა 

უმაღლესი საფეხური 

Oberstufe 2/3 (kurs:C2.2-10) 

12.04.2001-28.05.2001 

 

მოკლევადიანი ენობრივი სტაჟირება 

ასპირანტებისთვის 

კაიროს უნივერსიტეტთან                                                                                                                         

არსებული არაბული ენის 

ცენტრი  

11.12.2002-08.01.2003 ტრენინგული კურსი არაბული ენის 

მასწავლებლებისთვის 

კაიროს უნივერსიტეტთან 

არსებული  არაბული ენის 

ცენტრი 

05.02.2006-09.03.2006   

 

ტრენინგული კურსი არაბული ენის 

მასწავლებლებისთვის 

კაიროს უნივერსიტეტთან 

არსებული არაბულ–

ისლამური კულტურის 

ცენტრი 

20.06.2006-20.09.2006 

 

ვახუშტი კოტეტიშვილის 

მხატვრული თარგმანის 

მასტერკლასი  

(ინტერაქტიური სემინარების 2 

ციკლი)  

ფონდი ღია საზოგადოება 

საქართველო/ გამომცემლობა 

„დიოგენეს“ და ალმანახ „ახალი 

თარგმანების“ ერთობლივი პროექტი 

მასტერკლასის 

ფარგლებში 

შესრულებული მასალები 

გამოქვეყნებულია 

კრებულში „მხატვრული 

თარგმანის მასტერ-

კლასი“, „დიოგენე“ და 

„ახალი თარგმანები“, 

თბილისი, 2007 

02.10.2006–12.10.2006 საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი 

საზაფხულო აკადემია 
თემაზე: „მოარული ტრადიციები: 

შედარებითი ხედვა ახლო 

აღმოსავლეთის ლიტერატურებში“ 

ანის მაკდისის ფონდი  

ბეირუთის ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

28.02.2016-24.03.2016 უცხოელი მასწავლებლების 

ტრენინგი არაარაბებისთვის 

არაბული ენის სწავლებაში   

კაიროს უნივერსიტეტთან 

არსებული არაბული ენის 

სწავლების ცენტრი 

http://www.um5a.ac.ma/index.php/en/


 

 

3 ნინო დოლიძე, CV 

ეგვიპტურ ბესტსელერზე (ხალიდ ალ-ხამისის 

„ტაქსი“) 

კონფერენციის დასახელება მეორე საერთაშორისო კონფერენცია არაბული 

ლიტერატურის ისტორიაში 

ჩატარების ადგილი  ტარას შევჩენკოს სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, კიევი, უკრაინა 

ელექტრონული მისამართი www.umz.uni.kiev.ua  

 
  

3 თარიღი 18.09.14-19.09.14 

მოხსენების სათაური დოკუმენტური პროზის თარგმანის როლი 

კონფერენციის დასახელება გ. გაჩეჩილაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო 

კონფერენცია „მხატვრული თარგმანი – ერებისა და 

ლიტერატურების შეხვედრის ადგილი 

ჩატარების ადგილი  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ელექტრონული მისამართი www.tsu.ge 

 

  

 

 

 
 
 
 

 

4 თარიღი 05.08.14-07.08.14 

მოხსენების სათაური პალესტინის საკითხი პოეტის მემუარებში 

კონფერენციის დასახელება „თანამედროვე ლიტერატურული ტექსტის როლი 

მიმდინარე მოვლენების განვითარებაში“ 

ჩატარების ადგილი  აჯლუნის ეროვნული უნივერისტეტის 

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, იორდანია 

ელექტრონული მისამართი www.anu.edu.jo 

5 თარიღი 20.12.2013–21.12.2013 

მოხსენების სათაური შუასაუკუნეების ნარატივის კვალი იზზ ად-დინ 

ალ-მადანის ნოველაში „კანდელი“ 

კონფერენციის დასახელება ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

აღმოსავლეთმცოდნოების ინსტიტუტის 

ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ.წერეთლის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

ელექტრონული მისამართი www.iliauni.edu.ge  

6 თარიღი 29.06.2013-30.06.2013 

მოხსენების სათაური არის თუ არა ხალიდ ალ-ხამისის „ტაქსი“ მაკამა 

კონფერენციის დასახელება აღმოსავლეთმცოდნეთა მე-5 საერთაშორისო 

კონფერენცია „საქართველო და ახლო 

აღმოსავლეთი“ 

ჩატარების ადგილი  ქუთაისის ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი, აღმოსავლური ფილოლოგიის 

დეპარტამენტი 

ელექტრონული მისამართი www.tsu.ge   

7 თარიღი 24.09.2012–26.09.2012 

მოხსენების სათაური ალ–ჰარირის „თბილისური მაკამა“ 

კონფერენციის დასახელება მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი 

ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე 

პრობლემები: შუასაუკუნეების ლიტერატურული 

პროცესი. საქართველო, ევროპა, აზია 

ჩატარების ადგილი  თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის 

http://www.umz.uni.kiev.ua/
http://www.tsu.ge/
http://www.anu.edu.jo/
http://www.iliauni.edu.ge/
http://www.tsu.ge/


 

 

4 ნინო დოლიძე, CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამეცნიერო გრანტებსა და პროგრამებში მონაწილეობა   

 

  

სამეცნიერო საზოგადოების, აკადემიების, სამეცნიერო საბჭოების, სარედაქციო კოლეგიების და ა.შ. 

წევრობა  

 

დამატებითი ინფორმაცია  

X
ხელმოწერა

                                                                   თარიღი:  31.05.17 

 

ნ. დოლიძე 

8 თარიღი 27.06.2012-28.06.2012 

მოხსენების სათაური 1001 ღამის ახალი ქართული თარგმანის გამო 

კონფერენციის დასახელება ენა, ტექსტი და თარგმანი 

ჩატარების ადგილი  ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა ფაკულტეტის თარგმანისა და 

ლიტერატურულ ურთიერთობათა ინსტიტუტი 

ელექტრონული მისამართი www.tsu. ge   

   

9 თარიღი 22.12.2011-23.12.2011 

 

 

მოხსენების სათაური ანტიგმირი ალ–ჰამაზანის „მაკამებსა“ და უცნობი 

ავტორის „ლაზარილიო ტორმესელის ცხოვრებაში“ 

კონფერენციის დასახელება პროფ. ვალერიან გაბაშვილის დაბადებიდან მე–100 

წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენცია 

ჩატარების ადგილი  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გ. წერეთლის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 

ელექტრონული მისამართი www.iliauni.edu.ge 

10 თარიღი 25.05.2011-27.05.2011 

 მოხსენების სათაური Classical Arabic Maqāma and its transformation in 

Modern Arabic Literature 

 კონფერენციის დასახელება Arabic Literature and Science 

 ჩატარების ადგილი  University of Wroclaw 
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