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დამტკიცებულია  

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018 წლის " 06.09  " 

N 212/01-01      ბრძანებით 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ბიოლოგია 

საგამოცდო კომისია:  

1. პროფ. დიანა ძიძიგური (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. ნანული დორეული  

3. ასოც. პროფ. ნუნუ მიცკევიჩი 

4. ასოც. პროფ. მანანა გორდეზიანი 

5. ასოც. პროფ. თინათინ ჯოხაძე  

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. ეკატერინე ბაკურაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. ბუციკო ჩხარტიშვილი 

3. ასისტ. პროფ. ქეთევან მენაბდე 

 

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს მდგრადი განვითარება 

გეომორფოლოგია-კარტოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. ზურაბ სეფერთელაძე (თავმჯდომარე)  

2. ასოც. პროფ. გიორგი მელაძე 

3. ასისტ. პროფ. ცეცილია დონაძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. რობერტ მაღლაკელიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. გიორგი დვალაშვილი 

 

წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა  

საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. დავით კერესელიძე (თავმჯდომარე)  

2. ასოც. პროფ. ვაჟა ტრაპაიძე 

3. ასისტ. პროფ. გიორგი ბრეგვაძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. ლამზირა ლაღიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. თამარ ალექსიძე 

 



 

 

 

 

გეოლოგია 

 

საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. ბეჟან თუთბერიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. კარლო აქიმიძე  

3. ასოც. პროფ. ზურაბ ლებანიძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. გურამ ქუთელია (თავმჯდომარე)  

2. ასისტ. პროფ. კახა ქოიავა 

3. ასისტ. პროფ. მარიამ ახალკაციშვილი  

 

კომპიუტერული მეცნიერება 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. ირინა ხუციშვილი (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ნათელა არჩვაძე 

3. ასისტ. პროფ. პროფ. პაპუნა ქარჩავა 

4. ასისტ. პროფ. პროფ. გურამ კაშმაძე 

5. დოქტორი მაია არჩუაძე 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. პროფ. მანანა ხაჩიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ბიძინა მიდოდაშვილი  

3. ასოც. პროფ. ლელა ალხაზიშვილი 

 

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. დავით კაკულია (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. ლევან შოშიაშვილი  

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. პროფ. გიორგი ღვედაშვილი (თავმჯდომარე)  

2. ასისტ. პროფ. ცისანა გავაშელი  

 

მათემატიკა 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. თეიმურაზ ახობაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. რომან კოპლატაძე  

3. ასისტ. პროფ. რუსლან სურმანიძე 

4. ასოც. პროფ. რევაზ გრიგოლია 

5. ასოც. პროფ. გია ავალიშვილი 



6. ასისტ. პროფ. პეტრე ბაბილუა 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. ომარ ფურთუხია (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. თენგიზ კოპალიანი 

3. ასოც. პროფ. მალხაზ ბაკურაძე  

 

 

ფიზიკა 

საგამოცდო კომისია: 

1. პროფ. ნანა შათაშვილი (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. გიორგი ციციშვილი 

3. ასისტ. პროფ. თეიმურაზ ნადარეიშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. თამარ ჭელიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. სიმონ ჩხაიძე  

 

ქიმია 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. გიორგი ბეზარაშვილი 

3. ასისტ. პროფ. ქრისტინე გიორგაძე 

4. ასისტ. პროფ. ნინო თაყაიშვილი 

 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. მარინა ტრაპაიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. მარინა ქარჩხაძე 

 

ბიოფიზიკა 

საგამოცდო კომისია: 

1. ასოც. პროფ. თამაზ მძინარაშვილი (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ზურაბ ქუჩუკაშვილი 

3. ასისტ. პროფ. ქრისტინე გიორგაძე 

საპრეტენზიო საბჭო: 

1. ასოც. პროფ. თამარ ჭელიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. მანანა გორდეზიანი 

3. ასისტ. პროფ. მარინა ქარჩხაძე 

4. ასისტ. პროფ. მარიამ ხვედელიძე 

 
 
 
 
 



 
 


