
დეკანის ბრძანება №5/2014 
 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და 

მაგისტრატურის სტუდენტების მოხსენებათა შეფასების კომისიების შესახებ 

 

თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 19.12.2012     
დადგენილების თანახმად განისაზღვროს კომისიები მეორე საფაკულტეტო 
კონფერენციაზე ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში ბაკალავრიატისა და 
მაგისტრატურის სტუდენტების მოხსენებათა შეფასებისთვის შემდეგი 
შემადგენლობით: 

ქიმია 
1. შოთა სამსონია – პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. ავთანდილ ქორიძე – ასოცირებული პროფესორი  
3. ბეჟან ჭანკვეტაძე– პროფესორი 
4. იოსებ ჩიკვაიძე – ასოცირებული პროფესორი 
5. მარინა რუხაძე – ასოცირებული პროფესორი (მდივანი) 
6. მიხეილ გვერდწითელი – ასოცირებული პროფესორი 
7. ნოდარ ლეკიშვილი – ემერეტუს პროფესორი  
8. ომარ  მუკბანიანი – პროფესორი 
9. რამაზ გახოკიძე – პროფესორი 
10. ჯუმბერ კერესელიძე – ემერეტუს პროფესორი  

 
გეოგრაფია 

1. დავით კერესელიძე - პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. ლია მაჭავარიანი – პროფესორი  
3. ზურაბ სეფერთელაძე – პროფესორი 
4. ნოდარ ელიზბარაშვილი – პროფესორი 
5. გიორგი მელაძე – ასოცირებული პროფესორი (მდივანი) 
6. დალი ნიკოლაიშვილი – ასოცირებული პროფესორი 
7. ბესიკ კალანდაძე – ასოცირებული პროფესორი 
8. ვაჟა ტრაპაიძე – ასოცირებული პროფესორი 
9. ლამზირა ლაღიძე - ასისტენტ პროფესორი 
10. გიორგი დვალაშვილი – ასისტენტ პროფესორი  
11. თენგიზ გორდეზიანი – ასისტენტ პროფესორი  
  

მათემატიკა  
1. გოგოლაძე ლერი  – ასოცირებული პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. ღლონტი ომარ – ასოცირებული პროფესორი 
3. თავხელიძე ილია – ასოცირებული პროფესორი 
4. ცაგარეიშვილი ვახტანგ – ასოცირებული პროფესორი 



5. ავალიშვილი გია – ასოცირებული პროფესორი 
6. ბაბილუა პეტრე - ასისტენტ პროფესორი (მდივანი) 
7. სურმანიძე რუსლან - ასისტენტ პროფესორი 
8. ყიფიანი არჩილ - ასისტენტ პროფესორი 
9. ჩინჩალაძე ნატალია - ასისტენტ პროფესორი 
 

ფიზიკა 
 
1. რამაზ ხომერიკი - ასოცირებული პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. გიორგი ციციშვილი - ასისტენტ პროფესორი (მდივანი) 
3. ნანა შათაშვილი - პროფესორი 
4. ნოდარ ცინცაძე - პროფესორი 
5. ალექსანდრე შენგელაია - პროფესორი 
6. თამაზ მძინარაშვილი - პროფესორი 
7. ალექსანდრე თევზაძე - ასოცირებული პროფესორი 
8. მერაბ გოგბერაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
9. ზაალ მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი 
10. ოლეგ ხარშილაძე - ასოცირებული პროფესორი 
11. თამარ ჭელიძე - ასისტენტ პროფესორი 
12. ზაზა ტოკლიკიშვილი - ასისტენტ პროფესორი 
 

 
ბიოლოგია 

 
1. ასოც. პროფ. თ.ჯოხაძე (თავმჯდომარე) 
2. ასოც. პროფ. ნ.მიცკევიჩი 
3. ასოც. პროფ. მ.გაიდამაშვილი 
4. ასისტ. პროფ. ბ.ჩხარტიშვილი 
5. ასისტ. პროფ. მ.ჭიპაშვილი 
6. ასისტ. პროფ. ი. მოდებაძე (მდივანი) 
7. ასისტ. პროფ. ზ.კერესელიძე.  
 

 
გეოლოგია 

1. ბეჟან თუთბერიძე – პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. გურამ ქუთელია – ასოცირებული პროფესორი 
3. გურამ ღონღაძე – ემერიტუს პროფესორი 
4. ზურაბ ლებანიძე – ასისტენტ-პროფესორი  
5. კარლო აქიმიძე –  ასოცირებული  პროფესორი  
6. მარიამ ახალკაციშვილი - ასისტენტ პროფესორი (მდივანი) 

 
 

კომპიუტერული მეცნიერება 
1. ალექსანდერე გამყრელიძე  (თავმჯდომარე) 



2. გია სირბილაძე  
3. ბიძინა მიდოდაშვილი 
4. გელა ბესიაშვილი 
5. ირინა ხუციშვილი 
6. კობა გელაშვილი 
7. ლელა მირცხულავა 
8. მაია არჩუაძე 
9. მანანა ხაჩიძე  
10. რიჩარდ მეგრელიშვილი 

 
ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

1. დავით კაკულია – ასოცირებული პროფესორი (თავმჯდომარე) 
2. ლევ გეონჯიანი – ასისტენტ პროფესორი 
3. ლევან შოშიაშვილი – ასისტენტ პროფესორი  (მდივანი) 

 
 

 

 

 

რამაზ ბოჭორიშვილი 
 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 
ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი 
 
24.01.2014 

 
 


