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სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის  
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                   #1090/02-03 ბრძანების   

                                             

დანართი #2  

 

 

დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი/უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი/მეცნიერ-

თანამშრომელი - ყოველთვიური ანაზღაურების ოდენობა - 55 ლარი 

1.    ბენდიაშვილი ნოდარ- 55 ლარი 

2.    ჩხიკვიშვილი ნელი- 55 ლარი 

3.    ფარცვანია თამარა- 55 ლარი 

4.    სტურუა ელენე- 55 ლარი 

5.    გოკიელი ელენე- 55 ლარი 

6.    ბაქრაძე ბაკური- 55 ლარი 

7.    კაკუშაძე ლალი- 55 ლარი 

8.    ბოკერია მანანა- 55 ლარი 

9.    ნაკაიძე ლიანა- 55 ლარი 

10.    თუთაშვილი თეიმურაზ- 55 ლარი 

11.    აბაშიძე ზურაბ- 55 ლარი 

12.    ვაშაყმაძე ნონა- 55 ლარი 

13.    გოლიაძე ნაზი- 55 ლარი 

14.    ტუსკია ვახტანგ- 55 ლარი 

15.    კიკნაძე მიხეილ- 55 ლარი 

16.    ბაჯელიძე მიხეილ- 55 ლარი 

17.    ჩიქოვანი ნათია- 55 ლარი 

18.    წერეთელი ალექსანდრე- 55 ლარი 

19.    მურცხვალაძე როლანდ- 55 ლარი 

20.    მანჯგალაძე ომარ- 55 ლარი 

21.    ფარაჯევა გულნარა- 55 ლარი 

22.    პაპიძე გივი- 55 ლარი 

23.    სოხაძე ზინაიდა- 55 ლარი 

24.    ცაავა ჯემალ- 55 ლარი 

25.    ჩიქოვანი ელიკო- 55 ლარი 

26.    ხაზალია რაულ- 55 ლარი 

27.    გელაშვილი ეთერ- 55 ლარი 

28.    მათურელი ცირა- 55 ლარი 

29.    ჩიქოვანი ოლღა- 55 ლარი 

30.    ნამორაძე მარიამი- 55 ლარი 

31.    ნამორაძე ნინა- 55 ლარი 



32.    გიგოშვილი ივანე- 55 ლარი 

33.    შაფაქიძე ბეჟან- 55 ლარი 

 

 

34.    ბალავაძე მაურა- 55 ლარი 

35.    გურგენიძე ნანა- 55 ლარი 

36.    ტუფინაშვილი ნუნუ- 55 ლარი 

37.    შელია ბელა- 55 ლარი 

38.    ჯიბლაძე ლამარა- 55 ლარი 

39.    გიორგაძე პავლე- 55 ლარი 

40.    ბიწაძე ლელი- 55 ლარი 

41.    ჩიქოვანი ნანი- 55 ლარი 

42.   დვალი ლუიზა- 55 ლარი 

43.    ჯღარკავა მადონა- 55 ლარი 

44.   ჯელია   მერაბ- 55 ლარი 

45.   გოლიაძე ოლეგი- 55 ლარი 

46.   ლაშხია ანზორ- 55 ლარი 

47.   კეკელია ნანული- 55 ლარი 

48.    შარაშიძე ვაჟა - 55 ლარი 

49.    შუშტაკაშვილი იზოლდა- 55 ლარი 

50.   მეშველიშვილი ჯემალ- 55 ლარი 

51.   მარგველაშვილი მაგული- 55 ლარი 

52.    გვარჯალაძე ლილი- 55 ლარი 

53.    მიმინოშვილი ზაურ - 55 ლარი 

54.    ჩერქეზიშვილი ქეთევან- 55 ლარი 

55.    იოსავა ნინელი- 55 ლარი 

56.    მაღრაძე ნინო- 55 ლარი 

57.    გაგნიძე ცისანა- 55 ლარი 

58.    ძოწენიძე ნუნუ- 55 ლარი 

59.    მირზოევა მარია- 55 ლარი 

60.    ჭავჭავაძე ნინო- 55 ლარი 

61.    ებანოიძე ნუნუ- 55 ლარი 

62.    მეგრელიშვილი რუსუდან- 55 ლარი 

63.    ქვარიანი ლიანა- 55 ლარი 

64.    მითაიშვილი გულნაზი- 55 ლარი 

65.    გაბიანი თინა- 55 ლარი 

66.    კაჭარავა ლეილა- 55 ლარი 

67.    კიკნაძე დარეჯან- 55 ლარი 

68.    ნიკოლაძე ნევილი- 55 ლარი 

69.    თევდორაძე ნანა- 55 ლარი 

70.    ჯადუგიშვილი ნიკოლოზ- 55 ლარი 

71.    დოლიძე ნათელა- 55 ლარი 



72.    ჩხიკვაძე მანანა- 55 ლარი 

73.    ხვედელიძე ნათელა- 55 ლარი 

74.    შადური ინგა- 55 ლარი 

75.    დოქსოპულო მაია- 55 ლარი 

 

76.    გოგოტიშვილი მარინე- 55 ლარი 

77.    ბენდუკიძე ნანული- 55 ლარი 

78.    პაპავა რიმა- 55 ლარი 

79.    კოშორიძე ელენე- 55 ლარი 

80.    ახვლედიანი ლანდიში- 55 ლარი 

81.    ჩოგოვაძე თინათინ- 55 ლარი 

82.    კაჭარავა მეგი- 55 ლარი 

83.    ჩანტლაძე - ბაქრაძე გრეტა- 55 ლარი 

84.    მარრი გიორგი- 55 ლარი 

85.    კვიციანი იოსებ- 55 ლარი 

86.    რთველიაშვილი ნანული- 55 ლარი 

87.    გვარჯალაძე თეიმურაზ- 55 ლარი 

88.     ნემსაძე ნანა- 55 ლარი 

89.      მელქაძე ივანე- 55 ლარი 

90.      ყანდარელი თამაზ- 55 ლარი 

91.     ტყეშელაშვილი რუსიკო- 55 ლარი 

92.      შოშიაშვილი შოთა- 55 ლარი 

93.      გომართელი მერი- 55 ლარი 

94.      ჭელიძე ნანი- 55 ლარი 

95.      მელაძე მარინე- 55 ლარი 

96.      სესიაშვილი თამილა- 55 ლარი 

97.      ფხაკაძე დარეჯან- 55 ლარი 

98.      ფოჩხუა რაისა- 55 ლარი 

99.      გამრეკელი გივი- 55 ლარი 

100. ლორთქიფანიძე დემური- 55 ლარი 

101. ჯანიაშვილი ლილი- 55 ლარი 

102. დოქსოპულო თინათინ- 55 ლარი 

103. ხმალაძე შოთა- 55 ლარი 

104. ჟღენტი ნინო- 55 ლარი 

105. ბუაჩიძე მადონა- 55 ლარი 

106. წილოსანი ნანული- 55 ლარი 

107. ჭანტურია ლიანა- 55 ლარი 

108. ელიზბარაშვილი მიხეილი - 01017029485- 55 ლარი 

109. ლორთქიფანიძე ლუიზა- 55 ლარი 

110. ელიზბარაშვილი მიხეილ - 01021016764- 55 ლარი 

111. ჯალაღანია დავარი- 55 ლარი 

112. გოზალიშვილი მარინა - 55 ლარი 



113. დავითაია ზინაიდა - 55 ლარი 

114. აბესაძე თამაზ- 55 ლარი 

115. კვინიკაძე ზაურ- 55 ლარი 

116. კილაძე სესილია- 55 ლარი 

117. მინდიაშვილი გულნარა- 55 ლარი 

 

118. მუმლაძე ეთერ- 55 ლარი 

119. ტოგონიძე ბესარიონ- 55 ლარი 

120. გამყრელიძე ნანა- 55 ლარი 

121. კორსავა ლევან- 55 ლარი 

122. გოგია არჩიკო - აპოლონი - 55 ლარი 

123. ხელაძე თინათინ- 55 ლარი 

124. ბერძენიშვილი ანზორ- 55 ლარი 

125. კალანდარიშვილი ნანა- 55 ლარი 

126. მამალაძე ლეილა- 55 ლარი 

127. მდინარაძე ჯოჯიკ- 55 ლარი 

128. გრიშაშვილი ინნა- 55 ლარი 

129. ჯავახიძე ლეილა- 55 ლარი 

130. კობაიძე ბესარიონ- 55 ლარი 

131. კაჭარავა იზაბელა- 55 ლარი 

132. თორაძე დავით- 55 ლარი 

133. ჭილაია დალი- 55 ლარი 

134. ნატროშვილი თამარ- 55 ლარი 

135. ბადრიძე ნოდარი- 55 ლარი 

136. ბადრიძე ვენერა- 55 ლარი 

137. ხელაძე თენაზი- 55 ლარი 

138. მგელაძე ნათელა- 55 ლარი 

139. სამსონაძე ეთერ- 55 ლარი 

140. ქაფიაშვილი იზოლდა- 55 ლარი 

141. ჟუჟუნაძე მაია- 55 ლარი 

142. ჯაფარიძე  ნინო- 55 ლარი 

143. ხავთასი ლეილა- 55 ლარი 

144. აბაიშვილი მანანა- 55 ლარი 

145. ებრალიძე მამია- 55 ლარი 

146. ხუბულავა ეთერ- 55 ლარი 

147. ანჯაფარიძე ომარ- 55 ლარი 

148. ლეთოდიანი დიმიტრი- 55 ლარი 

149. ცინცაძე მარადინა- 55 ლარი 

150. ჭილაშვილი ოთარი- 55 ლარი 

151. გიორგობიანი ავთანდილ- 55 ლარი 

152. გუჯაბიძე გულიკო- 55 ლარი 

153. სულავა ნაზი- 55 ლარი 



154. ტორონჯაძე დოდო- 55 ლარი 

155. ხიდაშელი ნარგიზა- 55 ლარი 

156. თოდრია მედეია- 55 ლარი 

157. გოგოჭური გიორგი- 55 ლარი 

158. ჯაში თინათინ- 55 ლარი 

159. დავითაია გია- 55 ლარი 

 

160. კილაძე სოლომონ- 55 ლარი 

161. ვარდოსანიძე ცისანა- 55 ლარი 

162. თავაძე ამურ- 55 ლარი 

163. ბეჟუაშვილი ბეგო- 55 ლარი 

164. ადეიშვილი ჭიჭიკო- 55 ლარი 

165. თევდორაძე იზაბელა- 55 ლარი 

166. გაგნიძე ამირან- 55 ლარი 

167. პაპავა ლეილა- 55 ლარი 

168. სალია ზურაბი- 55 ლარი 

169. ტოგონიძე გურამ- 55 ლარი 

 

                                ჯამი: 9295 ლარი 

საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი:                          ი. საღარეიშვილი 

 

 


