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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) ნანული დორეული _ პროფესორი; 

2) კარლო აქიმიძე _ ასოცირებული პროფესორი; 

3) გიორგი ბეზარაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი; 

4) რევაზ გრიგოლია _ ასოცირებული პროფესორი; 

5) ნოდარ ცინცაძე _ პროფესორი; 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

 

1) ირაკლი ბურდული _ პროფესორი, დეკანი; 

2) ქეთევან ხუციშვილი _ პროფესორი; 

3) თამარ ზარანდია _ ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე; 

4) მორის შალიკაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი, დეკანის მოადგილე; 

5) ირმა ხარშილაძე _ პროფესორი; 

6) გიორგი რუსიაშვილი _ ასისტენტ-პროფესორი; 

7) ნათია ჩიტაშვილი _ ასისტენტ-პროფესორი, დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის 

ნაციონალური ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი; 

8) დიმიტრი გეგენავა _ ასისტენტი, წარმომადგენლობითი საბჭოს სამდივნოს 

უფროსი; 

9) გიორგი ჩაკვეტაძე _ ასისტენტი, დეკანის აპარატის უფროსი სპეციალისტი; 

10) დემეტრე ეგნატაშვილი _ ასისტენტი, დეკანის აპარატის უფროსი. 

  

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) ამირან ბერძენიშვილი _ პროფესორი; 

2) თორნიკე თურმანიძე _ ასოცირებული პროფესორი; 

3) ზვიად აბაშიძე _ ასისტენტ-პროფესორი; 

4) ნათია კუპრაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი; 

5) თამარ დოლბაია _ ასოცირებული პროფესორი, დეკანი; 

 



 

 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) ვალერიან რამიშვილი _ პროფესორი; 

2) როლანდ თოფჩიშვილი _ პროფესორი; 

3) კონსტანტინე ბრეგაძე _ ასოცირებული პროფესორი; 

4) ნანი გელოვანი _ ასოცირებული პროფესორი; 

5) აპოლონ თაბუაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი; 

ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

1) სიმონ გელაშვილი _ პროფესორი; 

2) გიორგი ღაღანიძე _ პროფესორი; 

3) ნინო მიქიაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი; 

4) ინგა ბალარჯიშვილი _ ასოცირებული პროფესორი; 

5) ლევან საბაური _ ასოცირებული პროფესორი; 

მედიცინის ფაკულტეტი 

 

1) თეიმურაზ ჩიგოგიძე _ პროფესორი; 

2) რუსუდან ქარსელაძე _ პროფესორი; 

3) პავლე მაჭავარიანი _ ასოცირებული პროფესორი; 

4) დავით ზურაბაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი; 

5) ნოდარ ხოდელი _ ასოცირებული პროფესორი; 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

1) იზაბელა პეტრიაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი; 

2) ზაქარია ქიტიაშვილი _ ასოცირებული პროფესორი; 

3) ლია ჩხიკვიშვილი _ ასისტენტ-პროფესორი; 

4) ია აფთარაშვილი _ ასისტენტ-პროფესორი; 

5) ნინო ლაბარტყავა _ ასისტენტ-პროფესორი; 

 

ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი 

 

1) გიორგი ჭიჭინაძე _ უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, დირექტორის მოადგილე; 

2) ფერანდო მაისაძე – mTavari mecnier-TanamSromeli; 

3) mixeil kakabaZe _ ganyofilebis xelmZRvaneli, mTavari mecnier-

TanamSromeli; 

4) maren kekelia _ ganyofilebis xelmZRvaneli, ufrosi mecnier-

TanamSromeli; 

5) qeTevan gabaraSvili _ mecnier-TanamSromeli; 



 

 

 

 

 
ivane javaxiSvilis istoriisa da eTnologiis instituti 

1) giorgi saiTiZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli; 

2) vaxtang goilaZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli; 

3) marine qadagiZe _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

4) xaTuna ioseliani _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

5) irma kvaSilava _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

maRali energiebis fizikis samecniero kvleviT instituti 
1) badri WilaZe _ direqtoris moadgile/mTavari mecnier-TanamSromeli; 

2) nodar lomiZe _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

3) liana abesalaSvili _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

4) lali xarxelauri _ ufrosi mecnier-TanamSromeli;  

5) lali axobaZe _ mecnier-TanamSromeli; 

 
arnold Ciqobavas saxelobis enaTmecnierebis instituti 
 

1) vaJa Sengelia _ ganyofilebis xelmZRvaneli, mTavari mecnier-

TanamSromeli, direqtoris moadgile; 

2) Tamar vaSakiZe _ ganyofilebis xelmZRvaneli, mTavari mecnier-

TanamSromeli; 

3) lia qarosaniZe _ ganyofilebis xelmZRvaneli, mTavari mecnier-

TanamSromeli; 

4) rostom fareuliZe _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

5) nino WumburiZe _ ufrosi mecnier-TanamSromeli;  

petre meliqiSvilis fizikuri da organuli qimiis instituti 
 
1) qeTevan ebraliZe – mTavari mecnier-TanamSromeli, direqtoris 

moadgile; 

2) Tamar bolokaZe  _ saqmeTa mwarmoebeli; 

3) omar lomTaZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli; 

4) maia Zagania _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

5) irine mWedliSvili _ mecnier-TanamSromeli; 

mixeil nodias geofizikis instituti  

  
1) nugzar Rlonti _ direqtoris movaleobis Semsrulebeli/ ufrosi 

mecnier-TanamSromeli; 

2) jemal qiria _ direqtoris moadgile// ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

3) nodar varamaSvili _ mTavari mecnier-TanamSromeli; 

4) darejan kirkitaZe _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 



5) xaTuna Cargazia _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

 

 

 

andria   razmaZis   maTematikis   instituti 
1) roland gaCeCilaZe _ _ ufrosi mecnier-TanamSromeli, direqtoris 

moadgile; 

2) Turman oziaSvili _ direqtoris TanaSemwe; 

3) nugzar SavlayaZe _ ufrosi mecnier-TanamSromeli, ganyofilebis 

gamge; 

4) givi berikelaSvili _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

5) maia kvinikaZe _ seqtoris ufrosi; 

i. vekuas saxelobis gamoyenebiTi maTematikis s/k instituti 
    1) natalia CinCalaZe _ direqtoris moadgile// ufrosi mecnier-     

TanamSromeli; 
    2) Tengiz meunargia _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 
    3) dazmir Sulaia _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 
    4) naTela ziraqaSvili _ mecnier-TanamSromeli; 
    5) roman janjRava _ mecnier-TanamSromeli. 
 
vaxuSti bagrationis geografiis instituti 
 

1) giorgi lominaZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli, ganyofilebis gamge; 

2) guliza liparteliani _ laboratoriis xelmZRvaneli; 

3) dalila mumlaZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli, ganyofilebis gamge; 

4) vaJa neiZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli, ganyofilebis gamge; 

5) koba xaraZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli, ganyofilebis gamge. 

 
enebis Semswavleli centri 
 

1) manana maWavariani _ maswavlebeli;  

2) Tamar CaxnaSvili _ maswavlebeli; 

3) nino xmalaZe _ maswavlebeli; 

4) tatiana WeiSvili _ maswavlebeli; 

5) qeTevan xuskivaZe _ maswavlebeli; 

aleqsandre naTiSvilis morfologiis instituti   
 

1) nodar WiWinaZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli; 

2) zurab bukia _ mecnier-TanamSromeli; 

3) marine RuRuniSvili _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

4) cetkina gegelaSvili _ konsultanti. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
interdisciplinuri programebisa da kvlevis ganviTarebis centri 
 

1) nana maWaraSvili _ direqtori; 

evropuli kvlevebis instituti 
 

1) nino lapiaSvili  _ direqtori; 

 
SoTa rusTavelis qarTuli literaturis  instituti   
 

1) rusudan ColoyaSvili _ mTavari mecnier-TanamSromeli; 

2) irina nacvliSvili _ mecnier-TanamSromeli; 

3) naTia sixaruliZe _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

4) lia kariWaSvili _ mecnier-TanamSromeli. 

 
rafiel aglaZis araorganuli qimiisa da eleqtroqimiis  instituti   
 

1) gigla wurwumia _ laboratoriis xelmZRvaneli, mTavari                 

mecnier-TanamSromeli; 

2) Suqri jafariZe _ laboratoriis xelmZRvaneli, mTavari                 

mecnier-TanamSromeli; 

3) ia barbaqaZe _ mTavari specialisti; 

4) izolda kaxniaSvili _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

5) manana gaCeCilaZe _ ufrosi mecnier-TanamSromeli. 

 
TinaTin wereTlis saxelmwifosa da samarTlis  instituti 
   

1) laSa bregvaZe _ direqtori/ mecnier-TanamSromeli; 

2) oTar gamyreliZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli, ganyofilebis gamge; 

3) besarion zoiZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli, ganyofilebis gamge; 

4) iakob futkaraZe _ mTavari mecnier-TanamSromeli, ganyofilebis gamge; 

5) Temur cqitiSvili _ mecnier-TanamSromeli. 

 
kavkasiis aleqsandre TvalWreliZis mineraluri nedleulis   instituti   
 

1) murman kvinikaZe _ ganyofilebis gamge/ mTavari mecnier-TanamSromeli; 

2) Salva malaSxia _ ganyofilebis gamge/ mTavari mecnier-TanamSromeli; 

3) susana kalaSova _ direqtoris TanaSemwe; 

4) hamlet saluqvaZe _ mecnier-TanamSromeli; 

5) ekaterine ukleba _ mecnier-TanamSromeli. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
elefTer andronikaSvilis fizikis  instituti   
 

1) giori rostomaSvili _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

2) giorgi baramiZe _ ufrosi mecnier-TanamSromeli; 

3) medeia janjalia _ mecnier-TanamSromeli. 

 
Tsu da aidahos universitetis erToblivi samecniero-kvleviTi instituti 
 

1) Tamaz kereseliZe _ direqtori; 

2) samson faRava _ mecnier-TanamSromeli; 

3) zaal maWavariani _ ganyofilebis gamge; 

4) vladimer rusecki _ ganyofilebis gamge. 

 
qarTul-afxazur urTierTobaTa samecniero-kvleviTi centri 
 

1) nino berZniSvili _ direqtoris moadgile 

2) arCil osiZe _ mTavari specialisti 

3) leila aviZba _ mTavari specialisti 

4) esma kokoskeria _ mTavari specialisti 

 
                                                                   


