
დეკანის ბრძანება №4/2014 

 

დოქტორანტების სასემინარო ნაშრომისა და კოლოკვიუმის შეფასების კომისიების 

შესახებ 

 
 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 19.12.2012                             

დადგენილების თანახმად განისაზღვროს კომისიები მეორე საფაკულტეტო კონფერენციაზე 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში დოქტორანტების სასემინარო ნაშრომისა 
და კოლოკვიუმის შეფასებისთვის შემდეგი შემადგენლობით: 

 
მათემატიკის დეპარტამენტი  

 
1. თ. თადუმაძე – პროფ. ( თავმჯდომარე) 
2. უ. გოგინავა – პროფ. 
3. დ. გორდეზიანი – ემერიტუს-პროფ. 
4. თ. ვაშაყმაძე – ემერიტუს-პროფ. 
5. თ. ვეფხვაძე –  პროფ. 
6. ე. ნადარაია –  პროფ. 
7. რ. ომანაძე –   პროფ. 
8. გ. ჯაიანი –  პროფ. 
9. თ. კოპალიანი – ასოც. პროფ. ( მდივანი) 

 

კომპიუტერული მეცნიერებათა დეპარტამენტი 
 

1. ა.გამყრელიძე –პროფ. (თავმჯდომარე) 
2. გ.სირბილაძე – პროფ. 
3. მ.ხაჩიძე  
4. კ.გელაშვილი  
5. რ.მეგრელიშვილი – ემერიტუს- პროფ. 
6. ზ.ქოჩლაძე – ასოც. პროფ. 
7. ნ.არჩვაძე – ასოც. პროფ. 
8. ი.ხუციშვილი – ასოც. პროფ. (მდივანი) 
9. ბ.მიდოდაშვილი – ასოც. პროფ. 

10. რ.ქურდიანი – ასოც. პროფ. 
 

   ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერიის დეპარტამენტი 
 

1. ლ.გეონჯიანი – ასისტ. პროფ. 
2. დ.კაკულია – ასოც. პროფ. 
3. ლ.შოშიაშვილი   –ასისტ. პროფ. 

 



ფიზიკის დეპარტამენტი 
 

1. ნ.შათაშვილი –  პროფ. (თავმჯდომარე) 
2. ა.შენგელაია – პროფ. 
3. თ. კერესელიძე – პროფ. 
4. ს. ჩხაიძე – ასისტ. პროფ. 
5. ა. ბიბილაშვილი – ასოც. პროფ. 
6. ა. თევზაძე – ასოც. პროფ. 
7. მ.გოგბერაშვილი – ასოც. პროფ. 
8. თ.ჭელიძე  – ასისტ. პროფ. (მდივანი) 
9. თ. მძინარაშვილი – პროფ. 

10. ო. ხარშილაძე –ასოც. პროფ. 
11. გ. ციციშვილი – ასისტ. პროფ. 
12. გ. მამაცაშვილი – ასისტ. პროფ. 

 
 

ქიმიის დეპარტამენტი 
 

1. შ.სამონია (თავმჯდომარე)  – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 
აკადემიკოსი,  პროფესორი   

2. ბ.ჭანკვეტაძე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ–
კორესპონდენტი, პროფესორი 

3. ა. ქორიძე – ასოც. პროფ. 
4. ნ.ლეკიშვილი  - ემერიტუს-პროფ. 
5. ო.მუკბანიანი –  პროფ. 
6. რ. გახოკიძე –პროფ. 
7. ი.ჩიკვაიძე, ასოც. პროფ. 
8. მ.რუხაძე – ასოც. პროფ. 
9. ნ.სიდამონიძე – ასისტ. პროფ. 

 
 
 

ბიოლოგიის დეპარტამენტი 
 

1. პროფ.დიანა ძიძიგური(თავმჯდომარე) 
2. პროფ. ნანა დორეული 
3. ასისტ. პროფ. ე.დავითაშვილი (მდივანი) 
4. ასოც. პროფ. თ.ჯოხაძე 
5. ასოც.პროფ. ნ.გაჩეჩილაძე 
6. ასოც. პროფ. მ.გაიდამაშვილი 
7. ასოც. პროფ.შ.შეთეკაური 
8. ასოც.პროფ.მ.გორდეზიანი  
9. ასისტ. პროფ. ე.ბაკურაძე 

 



გეოგრაფიიის დეპარტამენტი 

1. დ. კერესელიძე – პროფ. (თავმჯდომარე) 
2. ლ. მაჭავარიანი –პროფ.  
3.  ზ. სეფერთელაძე – პროფ. 
4. ნ.ელიზბარაშვილი - პროფ. 
5. დ. ნიკოლაიშვილი – ასოც. პროფ.  
6. ვ. ტრაპაიძე –  ასოც. პროფ. (მდივანი) 
7. გ. მელაძე – ასოც. პროფ.  
8. ბ. კალანდაძე – ასოც. პროფ.  
9. ლ. ლაღიძე – ასისტ. პროფ.  
10. გ. დვალაშვილი – ასისტ. პროფ.  
11. თ.გორდეზიანი – ასოც. პროფ. 

 
 

 

გეოლოგიის დეპარტამენტი 
 

1. ბ. თუთბერიძე  – პროფ. (თავმჯდომარე) 
2. კ. აქიმიძე  – ასოც. პროფ. 
3. გ. ღონღაძე  – ემერიტუსი 
4. გ. ქუთელია – ასოც. პროფ.  
5. მ. ახალკაციშვილი (მდივანი) 

 

 

 

 

რამაზ ბოჭორიშვილი 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, 

პროფესორი 

 24.01.2014 
 


