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გვარი, სახელი, მამის სახელი _ თენგიზ ოთარის ძე სიმაშვილი 

დაბადების თარიღი _ 17.04.1964 

მობ. 597 051551 

ელ.ფოსტა: tengris@yahoo.com 

სამუშაო ადგილი: 

1. ი.გოგებაშვილის სახელობის თელავის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი - პროფესორი  

2. კავკასიის უნივერსიტეტი - ასისტენტ პროფესორი 

3. ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მიწვეული 

მასწავლებელი 

 

 

განათლება და კვალიფიკაცია 

 

2004 წლის თებერვალი _ საკანდიდატო დისერტაციის დაცვა თემაზე:,,პოლიტიკური 

პოლიცია საქართველოში XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში“. მიენიჭა 

ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი. დიპლომის ნომერი _ # 004049 

1992-2002 _ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის ახალი ისტორიის განყოფილების მაძიებელი 

1981-1985 _ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური 

ინსტიტუტი, დაამთავრა ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის ისტორიის სპეციალობა 

წარჩინებით. მიენიჭა ისტორიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია. დიპლომის სერია და ნომერი 

_ Г-1 #174425 

 

სამუშაო გამოცდილება 

11.09.2014 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ისტორიის დეპარტამენტის პროფესორი 

11.09.2009-11.09.2014 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ისტორიის დეპარტამენტის 

ასოცირებული პროფესორი 

11.09.2009-31.08.2011 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, მსოფლიო ისტორიის 

კათედრის გამგე, 

15.03.2005-11.09.2009 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ისტორიის 

კათედრის ასოცირებული პროფესორი 

26.09.2004-15.03.2005 თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ისტორიის 

კათედრის მასწავლებელი 

25.09.1995-26.09.2004 თელავის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის, საქართველოს 

ისტორიის კათედრის მასწავლებელი 

 

სასწავლო პროგრამების ხელმძღვანელობა 

            თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არსებული საბაკალავრო და სამაგისტრო 

პროგრამების ხელმძღვანელი: 

1. ,,საჯარო მმართველობა“(ბაკალავრიატი)(2012-2014) 

2. ,,ახალი და უახლესი ისტორია“(მაგისტრატურა)(2012-დღემდე) 

3. ,,კულტურის კვლევები“ (ბაკალავრიატი, მაინორი,) (2012-დღემდე) 

mailto:tengris@yahoo.com


4. ,,საერთაშორისო ურთიერთიერთობების და დიპლომატიის ისტორია“ 

(ბაკალავრიატი) (2004-2014) 

5. ,,საერთაშორისო ურთიერთიერთობების და დიპლომატიის ისტორია“ 

(მაგისტრატურა)(2004-2012) 

6. ,,კავკასიური კვლევები“(პოლიტიკა, საზოგადოება, 

კონფლიქტი)(მაგისტრატურა)(2007-2010) 

 

კვლევები 

1.         კავკასია და კონფლიქტები 
2. ისლამური რადიკალური მიმდინარეობების გავრცელების თავისებურებები 
კავკასიაში და საქართველოში 
3. თანამედროვე რუსეთის პოლიტიკა კავკასიასთან  მიმართებაში  
4. ისლამის რადიკალიზაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში 
5. ისლამის რადიკალიზაციის თავისებურებები თანამედროვე ევროპაში 
6. საერთაშორისო ისლამური ტერორიზმის - გავრცელების სტრატეგია, ტაქტიკა, 
მეთოდები, ხერხები  
7. საერთაშორისო ისლამური ტერორისტული ორგანიზაციების საქმიანობა 
ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში და რუსეთის ფედერაციის ანტიტერორისტული 
პოლიტიკა 
8. კორუფცია _ ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ისლამის რადიკალიზაციის 
მიზეზი 
9. საიდუმლო(პოლიტიკური) პოლიციის სტრატეგია, ტაქტიკა მეთოდები და ხერხები 
რევოლუციური და ტერორისტული ორგანიზაციების წინააღმდეგ რუსეთის იმპერიაში 
10. საიდუმლო(პოლიტიკური) პოლიციის ადგილობრივი ორგანოები საქართველოში 
1894-1902 წლებში 
11. სოციალ-დემოკრატები და ტერორი 1905-1907 წლებში 
12. არაპროლეტარული პარტიები და ტერორი 1905-1907 წლებში 
13. რევოლუციური ტერორი და ქართველი საზოგადო მოღვაწეები 1905-1907 წლებში 
14. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა 
15.      საბჭოთა სპეცსამსახურები 1921-1930-იან წლებში საქართველოში 
16. ახალგაზრდა სტალინის საიდუმლო ცხოვრება და ტერორი (სტალინის ბიოგრაფიის 
უცნობი დოკუმენტები) 
17. გიორგი გურჯიევი და ქართველი პოლიტიკური, საზოგადო მოღვაწეები 

 

საჯარო ლექციები 

 

1. გზა საქართველოს დამოუკიდებლობისაკენ - 26 მაისი(საჯარო ლექცია მოსწავლე-

ახალგაზრდებისათვის, თელავის თეატრი, 2014 მაისი 

2. გიორგი გურჯიევი და ქართველი სოციალ-დემოკრატი ტერორისტები, 

სტალინი(საჯარო ლექცია არასამთავრობო ორგანიზაციების, სტუდენტების, 

პროფესორებისათვის) თელავის უნივერსიტეტი, 2014, 17 აპრილი 

3. გიორგი გურჯიევი, მითი და რეალობა(ლექცია-პრეზენტაცია ზამთრის სკოლის 

მოსწავლეებისათვის) 2014 იანვარი  



4. სექტემბერი 2013 - ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა და სტალინი, (ილიას 
მკვლელობიდან 106 წელი), საჯარო ლექცია, თელავის უნივერსიტეტი  

5. ივლისი 2013 - გიორგი გურჯიევი(მითი და რეალობა), თელავის ახალგაზრდა 

მეცნიერთა ასოციაცია  

6. ივნისი 2013 - ახალგაზრდა სტალინი(საიდუმლო ცხოვრება და ტერორი) თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

7. აპრილი 2013  - The Real Young Stalin (Secret Life and Terror), Kentucky State University 

(USA) 

8. 2012 - ,,უახლესი საარქივო დოკუმენტები ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ“(105 
წელი ილიას მკვლელობიდან“), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე 

ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი  

9. 2012 – Terrorism in North Caucasus - America, Kentucky State University  

10. 2012 – Russian Secret Police and Terror (1905-1907), America, Kentucky State University 

11. 2012 – History and Modern Georgian, America, Kentucky State University  

12. 2012 – Non-Traditional Islam and Terrorism In North Caucasus America, Albany State 

University  

13. 2011 – Secret Agents and Terror - America, Albany State University 

14. 2011 – Georgian History, America, Albany State University 

 

საერთაშორისო საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევით  

პროექტებში მონაწილეობა 

 

09.05.2013 - დღემდე - მონაწილე(მკვლევარი) საერთაშორისო პროექტი ,,რუსეთის და 

საბჭოთა კავშირის - საიდუმლო ისტორია“, Department of History of the University of Kentucky 

in Lexington (America, Kentucky State University (USA)) 
 

10.01.2012-11.05.2013 - მონაწილე ‘’Open society Institute Faculty Development Program’’. America, 

Kentucky State University (USA)   

21.01.2011-21.05.2011 - მონაწილე ‘’Open society Institute Faculty Development Program’’. America, 

Albany State University (USA)   

 

01.04.2009-დან 01.10.2009 - საერთაშორისო სამეცნიერო პროექტის ’’Erasmus Mundus” 

მონაწილე საფრანგეთში ანჟერის უნივერსიტეტში. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში 

აწარმოებდა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. (Post. Doc.) 

 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო-საგანმანათლებლო  

კონფერენციებში მონაწილეობა 

 

1. 27-28-.05-2014 - III საერთაშორისო სიმპოზიუმი - პირველი მსოფლიო ომი და 

კავკასია, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; თელავი 

მოხსენება: ქართული ლეგიონის წევრი ალექსანდრე ცაგურიშვილი(ფორია) 

2. 15-17.05-2014 - ამერიკისმცოდნეობის  XV ყოველწლიური საერთაშორისო 



კონფერენცია - შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის 

შესწავლის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. თბილისი  

მოხსენება: ,,ისლამის გაძლიერების თანმდევი პრობლემები ამერიკის  შეერთებულ    

შტატებსა და ევროპაში“ 

3. 6-18.05.2013 - ამერიკისმცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 

მიძღვნილი პრეზიდენტ აბრაჰამ ლინკოლნის გეტსბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე 

წლისთავისადმი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის 

საქართველოს ასოციაცია. თბილისი  

                      მოხსენება - ,,ისლამის გაძლიერების თანმდევი პრობლემები ამერიკის შეერთებულ     

                      შტატებსა და საქართველოში” 

4. 24-25.10. 2012, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 

,კავკასია და გლობალიზაცია: პრობლემები და პერსპექტივები“, თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

მოხსენება: კავკასია და კონფლიქტები 

5. 5-6.10.2012 ჯონ სტეინბეკის დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი ,,VI 

საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი.  

მოხსენება - ამერიკის შეერთებული შტატები და მუსლიმანი მოსახლეობის 

პრობლემები 

6. 17-19.05.2012 - ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო 

კონფერენცია ,,შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ“ ივ. 

ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის 

შესწავლის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. თბილისი  

                      მოხსენება - ,,ისლამი ამერიკის  შეერთებულ  შტატებსა და საქართველოში” 

7. 05.02-03.2012 – 15-th Annual Sprig Conference (Open Society Institute Conference) Location: 
The University of Kentucky College of Education 

8. 04.14-16, 2011- Midwest Slavic Conference 2011. Location: The Ohio State University, The 
Blackwell, Columbus, Ohio 

9. 04.19-20, 2011- Good Governance: Ground Gained and Challenges Arising – a Global Perspective 
(Open Society Institute Conference) Location: The Washington University of Business 

10. 29-30.10. 2010 - V საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში. ,,ენა, 

კულტურა, ხელოვნება, თარგმანი, ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები, პოლიტიკა, 

ისტორია, ეკონომიკა, განათლება და საზოგადოება“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი. ქუთაისი,  

მოხსენება - ,,ისლამის გავრცელების თავისებურებები ამერიკაში“ 

11. 13-15.05.2010 - ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 

,,ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები“. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, 

 მოხსენება _ ,,ისლამი და ამერიკის შეერთებული შტატები“ 

12. 20-23.11.2009 _ ი. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; შავი ზღვის  

საერთაშორისო უნივერსიტეტი.  IV საერთაშორისო კონფერენცია ,,ვია ეგნატია”. 

მოხსენება _ ,,Modern Islamic Movements in Caucasus and Georgia“ 



13. 11.12.2007 _ ქართულ-ევროპული უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია _ 

,,საქართველო, როგორც ევროპის ნაწილი(ისტორიული ასპექტები)“. (პროექტის 

დამფინანსებელი ევროკავშირი. განმახორციელებელი პერ მენდესის უნივერსიტეტი _ 

გრენობლი, საფრანგეთი). თბილისი,  

მოხსენება _ ,,ისლამის რადიკალიზაციის თავისებურებები თანამედროვე ევროპაში 

და საქართველოში 

14. 05.05.2007 _ ამერიკათმცოდნეობის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია 

,,ამერიკულ-ქართული ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროვეობა~. 

(დაფინანსება _ აშშ-ს საელჩო საქართველოში) თბილისი,  

მოხსენება _ ,,ისლამის რადიკალიზაციის თავისებურებები საქართველოში და 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში“ 

 

რესპუბლიკურ და საუნივერსიტეტო სამეცნიერო  

კონფერენციებში მონაწილეობა 

 

 

1. 22-23.05.2014 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა XVI(72-ე) სამეცნიერო კონფერენცია. 

მოხსენება: სტალინი, სოციალ-დემოკრატები და თელავი 

2. 27.12.2013 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტი, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 

მოხსენება - გიორგი   გურჯიევი და ქართველი სოციალ-დემოკრატი 

ტერორისტები(ახლად მოძიებული საარქივო დოკუმენტების მიხედვით) 

 

3. 30.05.2013 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.  

            მოხსენება - ახალგაზრდა სტალინი - საიდუმლო ცხოვრება და ტერორი(უახლესი    

             საარქივო ცნობების მიხედვით) 

4. 25.05.2013 თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.  

მოხსენება - გიორგი ხიმშიევის(ხიმშიაშვილი) ბიოგრაფიის ერთი საკითხის გამო 

 

5. 12.12.2012 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საქართველოს 

ისტორიის ინსტიტუტი, ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 

მოხსენება - უახლესი საარქივო დოკუმენტები ილია ჭავჭავაძის მკვლელებისა და მისი 

გარემოცვის შესახებ 

 

6. 30.05.2012 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია.  

            მოხსენება_რუსეთის საიდუმლო პოლიცია და პოლიტიკური პარტიები  

            საქართველოში 1905-19012 წლებში(გაყალბებული ისტორია და რეალობა) 

 



7.  17-18.12 2009 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის მსოფლიო და საქართველოს ისტორიის კათედრების პროფესორ-

მასწავლებელთა, დოქტორანტთა და მაგისტრანტთა საუნივერიტეტო კონფერენცია. 

მოხსენება _ ,,თანამედროვე რუსული ნაციონალიზმი“ 

 

8. 01.12.2009 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სსიპ 

პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის, თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის კონფერენცია ,,საქართველო მშვიდობიანი 

კავკასიისათვის“(ჩატარდა პანკისის ხეობაში),  

            მოხსენება _ თანამედროვე რუსეთის პოლიტიკა კავკასიასთან  მიმართებაში 

 

9. 14.06. 2008 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

პროფესორ-მასწავლებელთა X(66) კონფერენცია.  

მოხსენება _ ,,კავკასია და კონფლიქტები“ 

 

10. 01.05. 2008 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო კვირეული.  

მოხსენება _ ,,ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა“ 

 

11. 22.01. 2008 წელი - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა IX(65) კონფერენცია. მოხსენება _ 

,,ილიას მკვლელობა და სოციალ-დემოკრატები” 

 

12. 21-22.11. 2007 წელი აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილია 

ჭავჭავაძის 170-ე წლისთავისადმი მოძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო 

კონფერენცია. მოხსენება - ,,ილიას მკვლელობა და სოციალ-დემოკრატები“ 

 

13. 17-18.05 2007 - თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის პროფესსორ-მასწავლებელთა VIII(64) კონფერენცია. მოხსენება _ 

,,ახალი მასალები ილია ჭავჭავაძის მკვლელობასთან დაკავშირებით“ 

 

14. 02.12. 2006. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის უნივერსიტეტის გიორგი 

ბრწყინვალეს გარდაცვალებიდან 660 წლისთავისადმი მიძღვნილი მასალები; 

მოხსენება _ ,,ივანე ჯავახიშვილი გიორგი ბრწყინვალეს საგარეო პოლიტიკის შეახებ“  

 

 

 

გავლილი აქვს შემდეგი ტრენინგ-სემინარები 

 

1.  09.09-11.09.2013 - ”მდგრადი მუნიციპალური განვითარება თეორიასა და პრაქტიკაში” 

- საზაფხულო სკოლა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანიის 



საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამა ”ადგილობრივი 

თვითმმართველობა სამხრეთ კავკასიაში” 

2. 17.09-21.09.2012 - ”მდგრადი მუნიციპალური განვითარება თეორიასა და პრაქტიკაში” 

- საზაფხულო სკოლა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და 

პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და იურიდიული ფაკულტეტი, გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროგრამა ”ადგილობრივი 

თვითმმართველობა სამხრეთ კავკასიაში” 

3. 20-22.04. 2012 - თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო 

სემინარის ,,Intellectual Property Protection  in University life“  საბჭოს წევრი და 

ორგანიზატორი 
4. 05.07.2010-28.07.2010 - The Network Scholarship Programs Pre-Academic Summer 

Program(Courses: Academic Writing; Curriculum Development; Debate), The Open Society 

Institute, Istanbul Bilgy University, Turkey 

5. 28.11.2010 წელი _ ჩააბარა გამოცდა შავ ქამარზე და პირველ დანზე  

6. 24.11.2010-27.11.2010 წელი _ ,,კიუკიშინკაი-კარატეს“ ტეზუკას ჯგუფის 

ევროპის ფედერაციის ჩატარებული IV ღია საერთაშორისო სემინარი 

7. 27-28.12. 2008 წელი _ ,,კიუკიშინკაი-კარატეს“ ტეზუკას ჯგუფის ევროპის 

ფედერაციის ჩატარებული საერთაშორისო სემინარი 

8. 17.07. 2008 წელი _ ,,ადამიანური რესურსების მართვა“; ორგანიზაცია 

,,თელავი-კონსალტინგი“ მიერ ორგანიზებული ტრენინგი  

9. 17.05.-20.05 1998 წელი _ ,,კიუკიშინკაი-კარატეს“ საერთაშორისო ფედერაციის 

ჩატარებული საერთაშორისო სემინარი 

10. 14.12. 2007 – 08.01. 2008 წელი  _ ორგანიზაციების ,,სამხრეთ კავკასიის წყლის 

პროგრამა“ და ,,წყლის გლობალური პარტნიორობის“ მიერ, აშშ-ს 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს(USAID) ეგიდით ჩატარებული 

ტრენინგ-სემინარი 

11. 05.07.-08.07 2005 წელი _ ორგანიზაცია ,,საქართველოს სტრატეგიული 

კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ ტრენინგ-სემინარი თელავში 

,,ორგანიზაციული განვითარების სტრატეგიული დაგეგმვა“  



12. 21.03.-25.03 2005 წელი _ ორგანიზაცია ,,საქართველოს სტრატეგიული 

კვლევებისა და განვითარების ცენტრის“ ტრენინგ-სემინარი ,,თემის 

განვითარება და თემთან მუშაობის მეთოდები“ 

13. 08.03.-10.03 2005 წელი _ ორგანიზაცია ,,პარტნიორები-საქართველოს“ 

ტრენინგ-სემინარი ,,თანამონაწილეობითი დაგეგმვა და ფასილიტაცია“ 

14. 18.03.-21.03 2002 წელი _ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის 
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24 

,,ანარქისტული ტერორიზმიდან რუს 

რევოლუციონერთა ტერორიზმამდე”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

სამეცნიერო სტატია;  

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული; #2(24)  

,,უნივერსალი“ 2008 ქართული 4 

25 ,,კავკასია და კონფლიქტები _ ს. ჰანთინგტონის სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 
,,უნივერსალი“ 2008   ქართული 3 



,,ცივილიზაციათა შეჯახების კონტექსტში”   

 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული; #1(23)  

26 

,,Социал-демократы и террор на Кавказе 1905-1907 в 

годах”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

სამეცნიერო სტატია;  

აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკის ქ. განჯის 

უნივერსიტეტის შრომები 

#1  

- 2008 русский 4 

27 
,,ისლამი და ამერიკის შეერთებული შტატები“  

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,ინტელექტი’’ #2(31)  
,,გეოპრინტი“ 2008 ქართული 8 

28 

,,სოციალ-დემოკრატი - ბოლშევიკი ტერორისტები 

ილიას მკვლელობის შემსრულებლები“  

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიის და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები“ 

#1(3)  

,,უნივერსალი“ 2008 ქართული 12 

29 
,,ალ-ქაიდას“ თანამედროვე სტრატეგია” 

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,ინტელექტი“ #1(30)  
,,გეოპრინტი“ 2008 ქართული 10 

30 
,,ილიას მკვლელობა და სოციალ-დემოკრატები“  

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,ლიტერატურული 

დიალოგები“ ტ.III ა. 

წერეთლის სახელობის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

- 2007 ქართული 8 

31 

,,რუსეთის პოლიტიკური პოლიციის ინფორმაციის 

მიღების დამხმარე საშუალებები“  

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული; #2(22)  

,,უნივერსალი“ 2007 ქართული 12 

32 

,,საერთაშორისო ისლამური ტერორიზმის დაფინანსების 

წყაროები“   

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული; #2(22)  

,,უნივერსალი“ 2007 ქართული 10 

33 
,,Терроризм и ошибки спецслужб“  

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული; #1(21)  

,,უნივერსალი“ 2007 русский 8 

34 ,,ისლამის რადიკალიზაცია და თანამედროვე ევროპა”  სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 
,,უნივერსალი“ 2007 ქართული 5 



 სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული; #1(21)  

35 
,,რადიკალური ისლამური მიმდინარეობა ვაჰაბიზმი და 

საქართველო“   

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიის და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები“ #2  

,,უნივერსალი“ 2007 ქართული 5 

36 
,,ფსიქოლოგია ტერორისტების სამსახურში“ 

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,კავკასიის მაცნე“ #16 
,,გეოპრინტი“ 2007 ქართული 12 

37 
,,თანამედროვე ,,ალ-ქაიდა“, (2001-2006)  

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,კავკასიის მაცნე“ #16  
,,გეოპრინტი“ 2007 ქართული 12 

38 

,,ახალი მასალები ილია ჭავჭავაძის მკვლელობასთან 

დაკავშირებით“  

 

სამეცნიერო სტატია;  

თელავის ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პროფესორ-

მასწავლებელთა VIII(64) 

კონფერენციის მასალები  

,,უნივერსალი“ 2007 ქართული 8 

39 
,,ოხრანკის“ საიდუმლო თანამშრომლები-აგენტები 1905-

1907 წლებში“  

სამეცნიერო სტატია;  

ისტორიის და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,ახალი და უახლესი 

ისტორიის საკითხები“ #1  

,,უნივერსალი“ 2007 ქართული 10 

40 

,,პოლიტიკური პოლიცია და არჩევნები XX საუკუნის 

დასაწყისში“   

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული, #2(20)  

,,უნივერსალი“ 2006 ქართული 8 

41 

,,ისლამის რადიკალიზაცია ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში“  

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული, #2(20)  

 

,,უნივერსალი“ 2006 ქართული 7 

42 
,,ქართველი რევოლუციონერები უკრაინაში“   

 

სამეცნიერო სტატია;  ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის ისტორიის 

,,უნივერსალი“ 2006 ქართული 4 



ინსტიტუტის და 

თელავის ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

პროფესორ-

მასწავლებელთა 

გაერთიანებული 

სამეცნიერო სესიის 

მასალები 

43 

,,პოლიტიკური (,,საიდუმლო) პოლიციის ორგანოების 

წარმოშობა რუსეთის იმპერიაში“  

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

შრომების კრებული 

#1(19)   

,,უნივერსალი“ 2006 ქართული 9 

44 
,,ომის წარმოების თანამედროვე ფორმები“ 

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

სამეცნიერო შრომების 

კრებული, #1(19)  

,,უნივერსალი“ 2006 ქართული 5 

45 

,,ისლამური რადიკალური მიმდინარეობები კავკასიაში 

და საქართველოში”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,ინტელექტი“, #4(27)  
,,ინტელექტი“ 2006 ქართული 7 

46 
,,ივ. ჯავახიშვილი ქართული წარმართობის შესახებ”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

თელავის ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ივ. 

ჯავახიშვილის 

დაბადების 130-ე 

წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო 

კონფერენციის მასალები 

,,უნივერსალი“ 2006 ქართული 4 

 

47 

,,ისტორია და თანამედროვე ისლამური ტერორიზმი”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,ინტელექტი“ #3(23)  
,,ინტელექტი“ 2005 ქართული 5 

48 
,,ალ-ქაიდა XXI საუკუნის მოჯნაზე“   

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,კავკასიის მაცნე“ #15 
,,გეოპრინტი“ 2006 ქართული 10 

49 

,,ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა, სოციალ-დემოკრატები 

და ,,ოხრანკა“   

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,კავკასიის მაცნე“ #15   
,,გეოპრინტი“ 2006 ქართული 8 

50 
,,პოლიციის დეპარტამენტი და სოციალ-დემოკრატები 

საქართველოში XIX-XX საუკუნის მიჯნაზე“  

სამეცნიერო სტატია;  

ისტორიის და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,უნივერსალი“ 2006 ქართული 12 



,,საქართველოს ახალი 

ისტორიის საკითხები“  ტ. 

IX,   

51 
,,ალ-ქაიდიზმი და მსოფლიო მომავალში”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,ინტელექტი“ #2(25)   
,,ინტელექტი“ 2006 ქართული 10 

52 

,,პოლიტიკური პოლიციის ადგილობრივი ორგანოები 

საქართველოში 1894-1902 წლებში”   

 

სამეცნიერო სტატია;  

ისტორიის და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,კლიო’’ #30  

,,უნივერსალი“ 2006 ქართული 14 

53 

,,გლობალიზაცია და პოლიტიკურ ძალთა ახალი 

გადანაწილება”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,კავკასიის მაცნე“ #14 
,,გეოპრინტი“ 2006 ქართული 5 

54 
,,ალ-ქაიდას” შექმნა და განვითარების ეტაპები“(1988-

1996)  

სამეცნიერო სტატია;  

,,კავკასიის მაცნე“ #14  
,,გეოპრინტი“ 2006 ქართული 8 

55 

,,ტერორისტული ორგანიზაციიდან საერთაშორისო 

ისლამურ ტერორისტულ მოძრაობამდე”  

 

,,კავკასიის მაცნე“ #12  ,,გეოპრინტი“ 2005 ქართული 7 

56 
,,История и Террор”  

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

შრომები, #2, (18)  

,,უნივერსალი“ 2005 ქართული 5 

57 
,,ისლამური ტერორიზმი და თანამედროვე ,,ალ-ქაიდა“  

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

შრომები, #2(18)  

,,უნივერსალი“ 2005 ქართული 12 

58 

,,რევოლუციური ტერორი და ქართველი საზოგადო 

მოღვაწეები 1905-1907 წლებში”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

ისტორიის და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,საქართველოს ახალი 

ისტორიის საკითხები“  ტ. 

VIII  

,,უნივერსალი“ 2005 ქართული 14 

59 
,,ტერორისტული ომები და ვაჰაბიზმი” 

 

სამეცნიერო სტატია;  

პოლიტოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,წელიწდეული’’  

- 2005 ქართული 7 

60 ,,ტერორიზმიდან ტერორისტულ ომამდე”  
სამეცნიერო სტატია;  

,,კავკასიის მაცნე’’ #11  
,,გეოპრინტი“ 2005 ქართული 12 

61 
,,ტერორი ისტორიულ ჭრილში“   

 

სამეცნიერო სტატია;  

,,კავკასიის მაცნე“ # 10 
,,გეოპრინტი“ 2004  14 

62 

,,არაპროლეტარული პარტიები და ტერორი 1905-1907 

წლებში”  

სამეცნიერო სტატია;  

ისტორიის და 
,,უნივერსალი“ 2004  ქართული 15 



 დისერტაციის დაცვის თარიღი და ადგილი: 20. 02. 2004, საქართველოს მეცნიერებათა 

აკადემიის ივ.  ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 

თბილისი 

 

 

 

 

 

 

 

 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,კლიო’’, #23  

 

63 
,,სოციალ-დემოკრატები და ტერორი 1905-1907 წლებში”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

ისტორიის და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,საქართველოს ახალი 

ისტორიის საკითხები“,  

ტ. VII  

,,უნივერსალი“ 2004 ქართული 10 

64 

,,პოლიციის დეპარტამენტის ტაქტიკა რევოლუციური 

და ტერორისტული მოძრაობის წინააღმდეგ 1902-1906 

წლებში” 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

შრომები, ტ. IV-V  

,,უნივერსალი“ 
2002-

2003 
ქართული 11 

65 

 

,,თეთრი და წითელი ტერორი 1905-1907 წლებში”  

 

სამეცნიერო სტატია;  ი. 

გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

უნივერსიტეტის 

შრომები, ტ. IV-V  

,,უნივერსალი“ 
2002-

2003 
ქართული 14 

66 

 

,,პოლიტიკური პოლიცია და ხელისუფლების 

ადგილობრივი ორგანოები 1900-1907 წლების 

საქართველოში”   

 

სამეცნიერო სტატია;  

ისტორიის და 

ეთნოლოგიის 

ინსტიტუტის ჟურნალი 

,,კლიო’’, #17  

,,უნივერსალი“ 2003 ქართული 11 

67 

 

 

 

,,პოლიტიკური პოლიცია და აგენტურა საქართველოში 

1905-1907 წლებში”  

 

სამეცნიერო სტატია;  

ჟურნალი ,,ალაზანი“ #7-8  
- 2003 ქართული 17 



 

 


