
              
                                                                       სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის  

                      ხელმძღვანელის  

                                            2015 წლის 31 დეკემბრის 

                   #1090/02-03 ბრძანების   

დანართი #3  

 

უფროსი მასწავლებელი/მასწავლებელი/ასისტენტი/ასისტენტ-პროფესორი/უმცროსი 

მეცნიერ-თანამშრომელი  

1.    ხელაია გიული-41,25 ლარი 

2.    აღლაძე მარგო- 41,25 ლარი 

3.    კეკელიძე ნინო- 41,25 ლარი 

4.    კვანტალიანი ლელი- 41,25 ლარი 

5.    გობრონიძე ელეონორა- 41,25 ლარი 

6.    ლოლაძე ნანული- 41,25 ლარი 

7.    გელაშვილი მერი- 41,25 ლარი 

8.    მათიაშვილი მარინე- 41,25 ლარი 

9.    მაღრაძე ლოლიტა- 41,25 ლარი 

10.    როგავა ეთერი- 41,25 ლარი 

11.     გოგიჩაიშვილი კონსტანტინე- 41,25 ლარი 

12.    ბერაძე მაყვალა- 41,25 ლარი 

13.    რამიშვილი გულქანა- 41,25 ლარი 

14.    ღვალაძე დოდო- 41,25 ლარი 

15.    ჯიოშვილი ბენო- 41,25 ლარი 

16.    ნანიკაშვილი ციალა- 41,25 ლარი 

17.    ხორბალაძე ეკატერინე- 41,25 ლარი 

18.    გაჩეჩილაძე ვაჟა - 41,25 ლარი 

19.    სოხაძე მარინა- 41,25 ლარი 

20.    ჩოჩია ნატა- 41,25 ლარი 

21.    კოხოძე ლამარა- 41,25 ლარი 

22.    ცქიტიშვილი ზაირა- 41,25 ლარი 

23.    ჩხენკელი მზია- 41,25 ლარი 

24.    ჩარკვიანი ციალა- 41,25 ლარი 

25.    სტურუა გიორგი- 41,25 ლარი 

26.    რუხაძე მერი- 41,25 ლარი 

27.    ჩიქოვანი ზეინაბ- 41,25 ლარი 

28.    იაგანაშვილი სონია- 41,25 ლარი 

29.    ჩერქეზიშვილი მარინე- 41,25 ლარი 

30.    ბოლქვაძე სალომე- 41,25 ლარი 

31.    ყორანაშვილი გულნარა- 41,25 ლარი 

32.    ზონენაშვილი ირა- 41,25 ლარი 

33.    სალუქვაძე ციცინო- 41,25 ლარი 



34.    ლომოური იოსებ- 41,25 ლარი 

35.    მახარაშვილი ნაირა- 41,25 ლარი 

36.    ჟღენტი თინათინ- 41,25 ლარი 

37.    მიხანაშვილი დალი- 41,25 ლარი 

38.    ხუნდაძე ქეთევანი- 41,25 ლარი 

39.    საჯაია ანზორ- 41,25 ლარი 

40.    ჩიკვაიძე ცირა- 41,25 ლარი 

41.    კოხრეიძე მედეა- 41,25 ლარი 

42.    მამულაიშვილი ლონდა- 41,25 ლარი 

43.    კვარაცხელია თემური- 41,25 ლარი 

44.    ალხაზაშვილი რუსუდან- 41,25 ლარი 

45.    ჩხიკვაძე რობიზონ- 41,25 ლარი 

46.    ჯღარკავა ნაზი- 41,25 ლარი 

47.    ბრაილოვსკი გიორგი- 41,25 ლარი 

48.    კანდელაკი მაყვალა- 41,25 ლარი 

49.    ჟღენტი ჟანა- 41,25 ლარი 

50.    მიქაშვილი მზია- 41,25 ლარი 

51.    ბენაშვილი ციური- 41,25 ლარი 

52.    ბექურაიძე ციალა- 41,25 ლარი 

53.    ზედელაშვილი ლიანა- 41,25 ლარი 

54.    ჯორბენაძე ცირა- 41,25 ლარი 

55.    ბაღაშვილი დალი- 41,25 ლარი 

56.    მოდებაძე ნათელა- 41,25 ლარი 

57.    ნეკრასოვა რაისა- 41,25 ლარი 

58.    დოიჯაშვილი ირენა- 41,25 ლარი 

59.    ჭიკაიძე ნათელა- 41,25 ლარი 

60.    ახალაძე რუსლან- 41,25 ლარი 

61.    კანკია მერი- 41,25 ლარი 

62.    სიბოშვილი თამარ- 41,25 ლარი 

63.    იორდანიშვილი მარიამ- 41,25 ლარი 

64.    დარაშვილი ლიანა- 41,25 ლარი 

65.    ჯანჯალაშვილი გაბრიელ- 41,25 ლარი 

66.    მესხია აბელ- 41,25 ლარი 

67.    კაპანაძე დარეჯან- 41,25 ლარი 

68.    ბუჩუკური დალი- 41,25 ლარი 

69.    ჭილაშვილი მარინა- 41,25 ლარი 

70.    იოსელიანი მარიამ- 41,25 ლარი 

71.    ჟორჟოლაძე თინათინ- 41,25 ლარი 

72.    კვირიკაშვილი ცისანა- 41,25 ლარი 

73.    წულუკიძე დალი- 41,25 ლარი 

74.    გასიტაშვილი თამარი- 41,25 ლარი 

75.    ტუხაშვილი რუზიკო- 41,25 ლარი 

76.    გამყრელიძე ავთანდილ- 41,25 ლარი 



77.    დიასამიძე ნონა- 41,25 ლარი 

78.    წითლანაძე კარლო- 41,25 ლარი 

79.    ცერცვაძე კუკური- 41,25 ლარი 

80.    მანძერაშვილი იზა- 41,25 ლარი 

81.    ბარამიძე გულნარა- 41,25 ლარი 

82.    ელბაქიძე მანანა- 41,25 ლარი 

83.    ბარამიძე ლიანა- 41,25 ლარი 

84.    კოხრეიძე იური- 41,25 ლარი 

85.    კარსანიძე ნანული- 41,25 ლარი 

86.    ჭელიძე ლია- 41,25 ლარი 

87.    კალმახელიძე ნანული- 41,25 ლარი 

88.    ჩავლეიშვილი გულსუნდა- 41,25 ლარი 

89.    ძაძამიძე ლიანა- 41,25 ლარი 

90.    მირიანაშვილი ლინა- 41,25 ლარი 

91.    რუხაძე-ტურავა ელნარა- 41,25 ლარი 

92.    ზაქარიაძე ნინა- 41,25 ლარი 

93.    ჭუმბურიძე ნანული- 41,25 ლარი 

94.    ჩოხელი თინა- 41,25 ლარი 

95.    მაცაბერიძე იზოლდა- 41,25 ლარი 

96.    ბუაჩიძე ლამარა- 41,25 ლარი 

97.    გოგიტიძე ოლღა- 41,25 ლარი 

98.    ჟღენტი იზოლდა- 41,25 ლარი 

99.    ხვადაგიანი ია- 41,25 ლარი 

100. კიკნაძე ნანული- 41,25 ლარი 

101. საჯაია ზაირა- 41,25 ლარი 

102. კობაიძე ეთერ- 41,25 ლარი 

103. ბედოშვილი მაყვალა- 41,25 ლარი 

104. გოგიშვილი ლალი- 41,25 ლარი 

105. სხირტლაძე ელენე- 41,25 ლარი 

106. გაბრიაძე ლალი- 41,25 ლარი 

107. ვიბლიანი ეთერ- 41,25 ლარი 

108. გურგენიძე ლია- 41,25 ლარი 

109. კაკაბაძე ლილი- 41,25 ლარი 

110. გელაშვილი ვალტერ- 41,25 ლარი 

111. ხავთასი ლუნეტა- 41,25 ლარი 

112. შალამბერიძე რუსუდან- 41,25 ლარი 

113. ედილაშვილი ქეთევანი- 41,25 ლარი 

114. ოვჩარენკო-ჩოლოყაშვილი ქეთევან- 41,25 ლარი 

115. მამალაძე ნელი- 41,25 ლარი 

116. თათრაშვილი ფრიდონ- 41,25 ლარი 

117. ჯაყელი იზოლდა- 41,25 ლარი 

118. სააკიანი იზოლდა- 41,25 ლარი 

119. კუპრეიშვილი ჯულიეტა- 41,25 ლარი 



120. დავითაშვილი ნინელი- 41,25 ლარი 

121. დოლიძე ლიანა- 41,25 ლარი 

122. ნოზაძე გულივერი- 41,25 ლარი 

123. ახალკაციშვილი ლიანა- 41,25 ლარი 

124. ხუხუნაიშვილი ლიანა- 41,25 ლარი 

125. ლაშხი გულნარა- 41,25 ლარი 

126. ლომთაძე მედიკო- 41,25 ლარი 

127. სარაჯიშვილი გიორგი- 41,25 ლარი 

128. მეიფარიანი მანანა- 41,25 ლარი 

129. ბეჟანიშვილი როზა- 41,25 ლარი 

130. გომელაური რუსუდან- 41,25 ლარი 

131. გამსახურდია ოთარი- 41,25 ლარი 

132. კორსანტია ჯულფანა- 41,25 ლარი 

133. ერქომაიშვილი თეიმურაზ- 41,25 ლარი 

                                                                 ჯამი: 5486,25 ლარი 

საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი:                          ი. საღარეიშვილი 

 

                             

 

 

  

                                      
 

 

 

 

 


