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სახელი, გვარი 
პიერ მარი ნიკოლა დიუმულენი 

 

პირადი ნომერი  საკონტაქტო ტელ. 599795173 (დროებითი) 

პირადობის მოწმობის № პასპ. № 08AF72750 e-mail pierre.dumoulin83@yahoo.fr 

 

უმაღლესი განათლება 

კვალიფიკაცია/სპეციალობა თეოლოგი - ბიბლეისტი 

უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულება 

ბორდიგენის (იტალია) უმაღლესი სასულიერო სემინარია;  

რომის პაპის გრიგორიანული უნივერსიტეტი; 

იერუსალიმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და რომის 

ბიბლიის უნივერსიტეტი (მაგისტრატურა) 

ჩარიცხვის / დამთავრების წლები 1979-1983; 1984-1987;  1987-1988;   

 

დოქტორის ან მასთან 

გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხი 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული 

აკადემიური ხარისხი 
წმიდა თეოლოგიის  დოქტორი  

სადისერტაციო ნაშრომის დასახელება Entre la manne et l,Eucaristie 

ხარისხის მიმნიჭებელი დაწესებულება  პაპის გრიგორიანული უნივერსიტეტი რომი, იტალია) 

ხარისხის მინიჭების თარიღი 1994, 14 მაისი 

მიმართულება/სპეციალობა ბიბლიური თეოლოგია 
 

 

საკონკურსო  

აკადემიური 

თანამდებობა 
 

პროფესორი 
 

ასოცირებული პროფესორი 
 

ასისტენტ-პროფესორი 

მიმართულება/ 

სპეციალობა/ 

სპეციალიზაცია/სხვ. 
 

 

 

№ 
კომპონენტი 

 
თვითშეფასება შედეგი 

I.  ძირითადი პირობები („უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი): 

 

დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი 
არის  

 
არ არის  

სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილება 

(პროფესორი - min 6 წელი, ასოცირებული პროფესორი - min 3 წელი) 

არის  

არ არის  


II. მოთხოვნები (სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი):

 

ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები/პუბლიკაციები 

(მათ შორის, თანაავტორობით) 

არის  

 
არ რის  

საკონკურსოდ წარდგენილი სასწავლო კურსის სილაბუსი  
არის  

არ რის  
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№ სასწავლო კურსის დასახელება 

1. 1 ბაკალავრიატი -  1. იოანეს კორპუსი,  2. სამწყსო წერილები და პავლეს კორპუსი 

2.  მაგისტრატურა -  1. სიბრძნე წმ. წერილში 

 

2. ბოლო 10 წლის განმავლობაში საკონკურსო ვაკანსიის შესაბამის დარგთან დაკავშირებულ საკითხებზე, მათ შორის თანაავტორობით, გა-

მოცემული სამეცნიერო ნაშრომები, სახელმძღვანელოები, მონოგრაფიები და/ან სხვ. და სამეცნიერო ჟურნალებში, კრებულებში და/ან სხვ. 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო პუბლიკაციები და/ან სხვ.  

№ დასახელება გამომცემლობა ქვეყანა წელი 

I.         სამეცნიერო ნაშრომები, სახემძღვანელოები, მონოგრაფიები და/ან სხვ. 

 

1.  ხუთწიგნეული და ისტორიული წიგნები 
სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 
საქართველო 2017 

2.  ეკლესიის საიდუმლოებანი. ევქარისტიული ლიტურგია 
სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 
საქართველო 2015 

3.  Что такое Душа  кредо ყარაგანდა 2011 

4.  Евхаристическая литургия Кредо ყარაგანდა 2011 

5.  წმ. პავლეს ცხოვრება და მოძღვრება,   
სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი, 
საქართველო 2010 

6.  იოანეს სახარება. გამოცხადება. ეპისტოლეები.   
სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი, 
საქართველო 2008 

7.  La messe expliquee pour tous საფრანგეთი (პარიზი) საფრანგეთი 2008 

8.  Премудрости Соломона  Paoline  რუსეთი, მოსკოვი 2006 

9.  სინოპტიკური სახარებები (სახელმძღვანელო) 
სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი, 

 

საქართველო 
2006 

10.  Евангелие от Иоанна Paoline რუსეთი, მოსკოვი  

11.  Синоптические Евангелия 

სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის თეოლოგიის, 

ფილოსოფიის, კულტურისა და 

ისტორიის ინსტიტუტი, 

საქართველო, 

თბილისი 
2005 

12.  
ეგზეგეზისი 2-3 (წინასწარმეტყველა წიგნები, სიბრძნის 

წიგნები, ფსალმუნები) 

სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის თეოლოგიის, 

ფილოსოფიის, კულტურისა და 

ისტორიის ინსტიტუტი, 

 

 

საქართველო 

 

2005 

13.  "Послания Павла и другие апастольские послания" 

სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის თეოლოგიის, 

ფილოსოფიის, კულტურისა და 

ისტორიის ინსტიტუტი, 

საქართველო 

2004 

14.  Книги Мудрости и Пророки 

სულხან-საბა ორბელიანის 

სახელობის თეოლოგიის, 

ფილოსოფიის, კულტურისა და 

ისტორიის ინსტიტუტი, 

საქართველო, 

თბილისი 
2004 

15.  Богословие пресвятой троицы.Т.1 
Католическая высшая 
духовная семинария "Мария-
Царица Апостолов" 

რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 2004 

16.  Богословие пресвятой троицы 
Католическая высшая 
духовная семинария "Мария-

Царица Апостолов 

რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 2003 

17.  Топкования ев. от Иоанна (2-х т) 
Католическая высшая 
духовная семинария "Мария-
Царица Апостолов 

რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 2003 

18.  Христянское Вероучение 
Католическая высшая 
духовная семинария "Мария-
Царица Апостолов 

რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 2002 

19.  Источник жизни, Таинства 
 
Издательство св. Петра 

რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 2000 

20.  Иов - Страдание, приносящее плод 
 
Издательство св. Петра 

რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 
 

21.  Будь моим свидетелем. Вместе со святым Павлом 
 
Издательство св. Петра 

რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 2000 
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22.  Миссия Женщин (Руфь, Эсфирь, Юдифь) 
Издательство св. Петра რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 2000 

23.  Апокалиысис – решающая  битва 
 
Издательство св. Петра 

რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 2000 

24.  Гимн Марии 
Католическая высшая 
духовная семинария "Мария-
Царица Апостолов 

რუსეთი, სანკტ-

პეტერბურგი 2000 

II.         სამეცნიერო პუბლიკაციები, სტატიები და/ან სხვ. 

1.  ლუკას სახარება ჟურნალი „საბა“ №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
საქართველო, 

თბილისი 
2013 

2.  მარკოზ, ვინა ხარ შენ? ჟურნალი „საბა“ № 12 
საქართველო, 

თბილისი 
2011 

3.  მათეს სახარება ჟურნალი „საბა“ № 12 
საქართველო, 

თბილისი 
2010 

4.  იესო ჭერშმარიტი კატეხიზატორი ჟურნალი "საბა", №11, 
საქართველო, 

თბილისი 2009 

5.  პატრიარქი,  ჟურნალი „დიალოგი“, №1–2 
საქართველო, 

თბილისი 2008 

6.  ქორწინება  ჟურნ. ”დიალოგი”  №1-2 
საქართველო, 

თბილისი 2007 

7.  
იოანე და პავლე: ერთობის ორი განსხვავებული და  

ურთიერთშემავსებელი ხედვა 
ჟურნალი „დიალოგი“  №1, 

საქართველო, 

თბილისი 2006 

8.  ნათლობის წყალი, სიკვდილისა და სიცოცხლის სიმბოლო,  ჟურნალი „დიალოგი“ №2 
საქართველო, 

თბილისი 2005 

9.      

10.      

 

3. ბოლო 10 წლის განმავლობაში სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება  

1. სამეცნიერო–პედაგოგიური გამოცდილება: 

№ დაწესებულება საქმიანობა/თანამდებობა ქვეყანა წელი 

 

1.  სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი პროფესორი საქართველო 
2003- 

დღემდე 

2.  
უმაღლესი სასულიერო სემინარია „მარია - ცარიცა  

აპოსტოლოვ“ 
პროფესორი 

რუსეთი, 

სანკტ-

პეტერბურგი 

1996-2003 

3.  ლუგანოს უნივერსიტეტის თეოლოგიის ფაკულტეტი პროფესორი შვეიცარია 1992-1996 

4.  
ყარაგანდის სასულიერო სემინარია (თანადამფუძნებელი 

და პროფესორი) 
პროფესორი ყაზახეთი 1992-2003 

5.  შარლ მე-3-ის საჯარო კოლეჯი პროფესორ-მასწავლებელი მონაკო 1989-1994 

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
 

 

№ სასწავლო კურსის დასახელება უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება წელი 

1.  იოანეს კორპუსი  სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 2003 

2.  სამწყსო წერილები და პავლეს კორპუსი სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 2003 

3.  სიბრძნე წმ. წერილში სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტი 2014 
ბული ქულების ჯამს. 

4. ბოლო 5 წლის განმავლობაში დარგობრივ საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში, სემინარებში და/ან სხვ. მონაწილეობა 

№ კონფერენციის, სემინარის და/ან სხვ. დასახელება მონაწილეობის ფორმა ქვეყანა წელი 

1.  რწმენა და მეცნიერება - ცხოვრება და ტექნოლოგია ორგანიზატორი, მომხსენებელი საფრანგეთი 2015 

2.  ტურინის სუდარა ორგანიზატორი, მომხსენებელი საქართველო 2015 
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3.  

ტეიარი და მისი განსაცდელი: მეცნიერება, ჩინეთი 

და ლიტერატურა; ღმერთის სახე მორის 

ზიუნდელთან 

ორგანიზატორი, მომხსენებელი საფრანგეთი 2015 

4.  რა არის დრო? ორგანიზატორი, მომხსენებელი საქართველო 2014 

5.  
ტეიარ დე  შარდენის და მორის ზიუნდელის 

მოღვაწეობა და შეხედულებები 
ორგანიზატორი, მომხსენებელი საფრანგეთი (Roc-Estell 2012 

6.  წმ. ჰილდეგარდა ორგანიზატორი, მომხსენებელი საქართველო 2012 

7.  
ტეიარ დე  შარდენის და მორის ზიუნდელის 

მოღვაწეობა და შეხედულებები 
ორგანიზატორი, მომხსენებელი საფრანგეთი (Roc-Estell 2011 

8.  ტანჯვის საიდუმლო - იობი ორგანიზატორი, მომხსენებელი საქართველო 2011 

9.  
ტეიარ დე  შარდენის და მორის ზიუნდელის 

მოღვაწეობა და შეხედულებები 
ორგანიზატორი, მომხსენებელი საფრანგეთი (Roc-Estell) 2010 

10.      

11.      

 

7.  უცხო ენის (მათ შორის, დარგობრივი უცხო ენის) ფლობა 

№ უცხო ენა 
ფლობის დონე (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

დარგობრივი უცხო ენა დამადასტურებელი დოკუმენტი 

1.  ინგლისური 
ფლობის დონე C2  

დარგობრივი დიახ               არა              

2.  იტალიური 
ფლობის დონე C2  

დარგობრივი დიახ               არა              

3. რუსული 
ფლობის დონე C1  

დარგობრივი    დიახ               არა          

4. ქართული 
ფლობის დონე B1  

დარგობრივი დიახ               არა          

5. ძვ. ებრაული 
ფლობის დონე   

დარგობრივი დიახ               არა          

6. ძვ. ბერძნული 
ფლობის დონე   

დარგობრივი დიახ               არა          

7. ლათინური 
ფლობის დონე   

დარგობრივი დიახ               არა          

  

8.  საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების უნარი 

№ 
კომპიუტერული პროგრამის 

დასახელება 
ფლობის დონე* დამადასტურებელი დოკუმენტი* 

1.  Word 
„სრულიად 

საკმარისად“ 
 

2.  Excel 
„სრულიად 

საკმარისად“  

3.  Acrobat 
„სრულიად 

საკმარისად“  

4.  Photoshop 
„სრულიად 

საკმარისად“  

5.     

 

 


