
ჯემალ ანთიძის

წლის იუბილე



სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



ჯემალ ანთიძე დაიბადა 1935 წლის 25 

ივნისს ქ. თბილისში. ექიმების ოჯახში.

მამა -- გრიგოლ ანთიძე და
დედა რუსუდან ზედელაშვილი. 

მამა ერთი წლის ასაკში გარდაეცვალა. 
იზრდებოდა დედასთან 1942 წლამდე,  
ხოლო 1942 წლიდან - ბებიასთან და
მამიდასთან ჩოხატაურის რაიონის
სოფელ ხევში. 

ბებია ფედოსი ლომთათიძე იყო მწერალ
ჭოლა ლომთათიძის და,  მამიდა
ლიუდმილა ანთიძე --- ექიმი. 



სწავლა დაიწყო სოფელ ხევის საშუალო სკოლაში 1942

წელს, სწავლობდა წარჩინებით და დააამთავრა 1953

წელს ოქროს მედლით. 



იმავე წელს სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტზე, 
რომელიც დაამთავრა 1958 წელს გამოთვლითი მათემატიკის
ს პეციალობით.  სადიპლომო ნაშრომის ხელმძღვანელი იყო
აკადემიკოსი შალვა მიქელაძე. მაშინ კომპიუტერული
მეცნიერება ახალი დარგი იყო და რომ ეს დარგი
განევითარებინა თ თსუ-ში,  სწორედ მისი რეკომენდაციით
ჯემალ ანთიძე გააგზავნეს საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა
აკადემიაში პროგრამირების შესასწავლად. 



საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემია



აკადემიკოსმა შალვა მიქელაძემ
სთხოვა თავის ნაცნობ პროფესორ
ლევ გუტენმახერს ეხელმძღვანელა
ახალგაზრდა, ნიჭიერი
მეცნიერისთვის .  



გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, 

გამოთვლითი მათემატიკის
ქართული სკოლის ფუძემდებელი, 

აკადემიკოსი შალვა მიქელაძე

ლევ გუტენმახერი პირველი
საბჭოთა გამომთვლელი მანქანის
ЛЭМ-1-ის შემქმნელი, რისთვისაც
მიიღო სტალინური პრემია. 



ასპირანტურის დამთავრების შემდეგ, 1961 წელს დაბრუნდა
უნივერსიტეტში და გააგრძელა მუშაობა შ.მიქელაძის კათედრაზე ჯერ
ასისტენტად შემდეგ გამოთვლითი მანქანების განყოფილების გამგის
მოადგილედ.
1966 წელს დაარსდა ეგმ ლაბორატორია, სადაც გადაიყვანეს განყოფილების
გამგის მოადგილედ.



იმავე წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: 
ქართული ენიდან რუსულად საცდელი მანქანური თარგმანი.



1968 წელს ლაბორატორია გადაკეთდა გამოყენებითი
მათემატიკის ინსტიტუტად (დირექტორი აკად. ილია
ვეკუა), სადაც ის მუშაობს ჯერ უფროს მეცნიერ
თანამშრომლად, შემდეგ განყოფილების გამგის
მოადგილედ.

ხოლო, 1973 წლიდან სისტემური პროგრამირების
განყოფილების გამგედ 2006 წლამდე. შემდეგ წამყვან
მეცნიერ თანამშრომლად.



1961 წლიდან 2009 წლამდე პარალელურად კითხულობდა
ლექციებს თსუ-ში. 



ასევე, 1998 წლიდან დღემდე კითხულობს ლექციებს სოხუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 



1983-87 წლებში მუშაობდა ალჟირში, ანაბის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 

სადაც ფრანგულად კითხულობდა ლექციებს პროგრამირებასა და
მათემატიკაში.



ჯემალ ანთიძის ხელმძღვანელობით 7 ასპირანტმა დაიცვა
საკანდიდატო დისერტაცია, მათ შორის 2  ალჟირშიც. ბევრი
მათგანი წარმატებით მუშაობს მსოფლიოს სხვადასხვა
სამეცნიერო ცენტრებში (ავსტრია, ისრაელი, პერუ, ალჟირი). 



ჯემალ ანთიძე თავის მოწაფეებთან ერთად პარიზის 2013 წლის
საერთაშორისო კონფერენციაზე, სადაც ჯ.ანთიძე იყო კონფერენციის
თანათავმჯდომარე.



სწორედ მისი ხელმძღვანელობით სსუ დოქტორანტმა
ი. ქარდავამ,  რომელიც ამჟამად ვარშავაში აგრძელებს
მუშაობას, მოამზადა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე, 
რომელიც ეხება პროგრამირების აქტუალურ საკითხებს და
რომელმაც ფართო გამოხმაურება ჰპოვა მეცნიერულ წრეებში, 

პრესასა და ტელევიზიაში.



ჯემალ ანთიძის ხელმძღვანელობით მრავალი სამეცნიერო
პროექტი შესრულდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 

როგორიცაა :

მათემატიკური ტექსტების ექსპერიმენტული კომპიუტერული
თარგმანი ქართულიდან რუსულად (1966 წ.); თსუ საფინანსო
საქმიანობის ავტომატიზაცია (1978 წ.); დიალოგური
ტრანსლიატორი БЭСМ-6-ისთვის(1980); თსუ-ს პირველი საიტი
(1996); თსუ სტამბის კომპიუტერიზაცია (1997); პროექტები, 

მიძღვნილი ქართული ენის კომპიუტერული მოდელირების
საკითხებისადმი. 1996-2015 წლებში ჯემალ ანთიძის
ხელმძღვანელობით მრავალი საგრანტო პროექტი შესრულდა
საერთაშორისო თუ ადგილობრივი დონორი ორგანიზაციების
დაფინანსებით (ინტასი, ევრაზიის ფონდი, სოროსის ფონდი, 

რუსთაველის ფონდი). ამჟამადაც, სრულდება პროექტი მისი
ხელმძღვანელობით, რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით. 



ჯ. ანთიძე არის ინფორმატიკის დარგის მსოფლიოში აღიარებული მეცნიერი.

მისი ხელმძღვანელობით მრავალი საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა
მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში(იყო კონფერენციის საპატიო თავმჯდომარე

ან თანათავმჯდომარე).



გასულ წელს, მისი თანათავმჯდომარეობით წარმატებით ჩატარდა
საერთაშორისო კონფერენცია “2015 თბილისის საერთაშორისო კონფერენცია
კომპიუტერულ მეცნიერებასა და გამოყენებით მათემატიკაში”  სოხუმის
სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იგი იყო გამორჩეული იმით, რომ სამუშაო ენა იყო
ინგლისური, ფართოდ იყო წარმოდგენილი უცხოელი მომხსენებლები და
მოხსენებები იყო მკაცრად, ფარულად რეცენზირებული.



ჯემალ ანთიძე მრავალი საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციის სამეცნიერო
კომიტეტის წევრია(მათ შორის საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია), 
საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის Lecture Notes on Software Engineering 

(LNSE) მთავარი რედაქტორი. ამერიკის ორი სამეცნიერო ჟურნალის რედკოლეგიის
წევრი. 100 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 



ბატონო ჯემალ, ჩვენი მხრიდან,  გვსურს მადლიერების
გამოხატვა თქვენი გაწეული მეცნიერული და პედაგოგიური
ღვაწლისათვის. დიდი მადლობა ბატონო ჯემალ! 



მისი მოწაფეების სახელით: პროფ.ნ.გულუა, პროფ.თ.კუცია, 
დოქტორი დ.მიშელაშვილი, დოქტორი თ.საჟენიუკი.


