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განათლება 

№ წლები უმაღლესი სასწავლებლის დასახელება აკადემიური 

ხარისხი 

სპეციალობა 

1  1977-1982 თსუ გამოყენებითი მათემატიკის 

ინსტიტუტი 

 მაძიებელი გამოთვლითი 

მათემატიკა 

2  1963-1968 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

მათემატიკის 

ბაკალავრი და 

მაგისტრი 

 გამოთვლითი 

მათემატიკა 

     

სამუშაო გამოცდილება 

№ წლები თანამდებობა დეპარტამენტი/განყოფილება ორგანიზაცია 

1 

2006-დან 

ასოცირებული 

პროფესორი, 

უფროსი 

მეცნიერ 

თანამშრომელი 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა ფაკულტეტი,      

ი. ვეკუას სახელობის გამოყენე-

ბითი მათემატიკის ინსტიტუტი 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

2  2000-2006 წამყვანი 

მეცნიერ 

თანამშრომელი 

რიცხვითი ანალიზის 

განყოფილება 

თსუ ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტი 

3  1997-2006 პროფესორი  
ინფორმატიკისა და 

გამოთვლითი მათემატიკის 

კათედრა 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

mailto:Jemal.rogava@tsu.ge


 
 

4 

1990-2000 
ლაბორატორიის 

გამგე 

გამოყენებითი მათემატიკის 

სამეცნიერო-კვლევითი 

ლაბორატორია 

საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

5 

1990-2000 

უფროსი 

მეცნიერ 

თანამშრომელი, 

წამყვანი 

მეცნიერ 

თანამშრომელი 

გარსთა თეორიის განყოფილება 

თსუ ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტი 

6 

1984-1990 მასწავლებელი 

ინფორმატიკისა და 

გამოთვლითი მათემატიკის 

კათედრა 

ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

 

7 

1968-1990 

უმცროსი 

მეცნიერ 

თანამშრომელი, 

მეცნიერ 

თანამშრომელი, 

ჯგუფის 

ხელმძღვანელი 

პროექციული მეთოდების 

განყოფილება, ფუნქციონალური 

ანალიზისა და მისი 

გამოყენებების განყოფილება 

თსუ ი. ვეკუას სახელობის 

გამოყენებითი 

მათემატიკის ინსტიტუტი 

 

 

     

 

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა (ბოლო 5 წლის განმავლობაში) 

№ წლები როლიპროექტში პროექტისდასახელება დამფინანსებელი 

1  2012-2014 

ძირითადი 

შემსრულებელი 

წამახვილებული პრიზმული 

გარსებისა და ღეროების გათვლის 

ანალიზური და რიცხვითი მეთოდების 

დამუშავება # დ-13/18 

საქართველოს 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

2 

25.04.2013-

24.04.2015 

ძირითადი 

შემსრულებელი 

პრაქტიკაში გავრცელებული რთული 

გეომეტრიის მქონე კონსტრუქციების 

მოდელირება და გაანგარიშება # 30/28 

საქართველოს 

ეროვნული 

სამეცნიერო 

ფონდი 

 

პროფესიული და სამეცნიერო ორგანიზაციების და რედკოლეგიების წევრობა: 

N კრებულის/ჟურნალის რედკოლეგიის წევრობა  

1 Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics  (სარედაქციო კოლეგიის წევრი) 

2 Applied Mathematics, Informatics, and Mechanics (რედაქტორის მოადგილე) 



 
 

3 Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics 

(სარედაქციო კოლეგიის წევრი)  

4 Proceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics (სარედაქციო კოლეგიის წევრი) 

უცხო ენების ცოდნა: რუსული (კარგად), ინგლისური (დამაკმაყოფილებლად) 

პუბლიკაციების საერთო რაოდენობა: 95 

ბოლო 5 წლის პუბლიკაციების ჩამონათვალი იმპაქტ ფაქტორის მქონე ჟურნალებში 

№ 
 

პუბლიკაციის სათაური ჟურნალის სახელი, ტომი, ნომერი (წელი) 

1 On the  Perturbation Algorithm for the Semidiscrete 

Scheme for the Evolution Equation and Estimation of 

the Approximate Solution Error Using Semigroups     

(Coauthor D. Gulua) 

   

Computational Mathematics and Mathematical 

Physics, Vol. 56, no. 7 (2016), p. 102-1026  

 

2 Fast Approximation of Sine and Cosine Hyperbolic 

Functions for the Calculation of the Transmission 

Matrix of a Multiconductor Transmission Line                      
(Coauthor N. Dikhaminjia, M. Tsiklauri) 
 

                                                                                                                            

IEEE TRANSACTIONS ON 

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY, Vol. 

57, no. 6 (2016),  p. 1698-1704  

3 Perturbation Algorithm for Implementing a Finite-

Difference Approximation to an Abstract Evolutionary 

Problem and Explicit Error Estimation of Its Solution 
(Coauthor D. V. Gulua)   
       

Doklady Mathematics, Vol. 89, no.3 (2014),           

p. 335-337, Moscow  

4  Construction and Investigation of a Fourth Order of 

Accuracy Decomposition Scheme for 

Nonhomogeneous Multidimensional Hyperbolic 

Equation (Coauthor N. Dikhaminjia, M. Tsiklauri) 
 

 Journal of Numerical Functional Analysis and 

Optimization, Vol. 35, (2014), p. 275-293, Taylor & 

Francis 

5 Convergence of a semi-discrete scheme for an abstract 

nonlinear second order evolution equation (Coauthor 

M. Tsiklauri) 
 

Applied Numerical Mathematics, no. 75 (2014),             
p. 22-36, ELSEVIER 

6  On Local Convergence of Symmetric Semi-discrete 

Scheme for Abstract Analog of Kirchhoff Equation 

(Coauthor M. Tsiklauri) 

 Journal of Computational and Applied 

Mathematics, vol. 236, (2012), p. 3654-3664 

7  Nonlinear dynamics of drift structures in a  

magnetized dissipative plasma                                                   

(Coauthor G. Aburjania, O. Kharshiladze) 

 

Plasma Physics Reports, vol. 37, ( 2011 ), no.6,              

p. 477-497  

 

მონოგრაფია 

1. High Order Accuracy Decomposition Schemes for Evolution Problem, Lecture Notes of TICMI, 

2006, Vol. 7, p.164 (Coauthor M. Tsiklauri). 

2. Semi-Discrete Schemes for Operator Differencial Equations, Tbilisi, Technical University 

Press, 1995, p. 288 


