
დანართი 1 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დარგობრივი კომისიის შემადგენლობა 

 

1. ქართული ფილოლოგია 

1. ელგუჯა ხინთიბიძე – პროფესორი, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების 

ხელმძღვანელი 

2. დამანა მელიქიშვილი _ პროფესორი, საბაკალავრო პროგრამის მოდულის ხელმძღვანელი, 

სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი 

3. ირმა რატიანი _ პროფესორი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის ქართული ლიტერატურის ისტორიის  დირექტორი. 

4. ლალი ეზუგბაია _ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების   ინსტიტუტის 

დირექტორი 

5. რამაზ ქურდაძე _  თსუ ასოც. პროფესორი  

6. ანა ხარანაული _ თსუ ასოც. პროფესორი 

7. დარეჯან თვალთვაძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი 

8. კახა ლორია – თსუ ასოც. პროფესორი 

9. ლადო მინაშვილი – თსუ ასოც. პროფესორი – სამაგისტრო პროგრამის მოდულის ხელმღძვანელი 

10. ზურაბ კიკნაძე - თსუ პროფესორი – სამაგისტრო პროგრამის მოდულის ხელმღძვანელი 

11. ნანა გონჯილაშვილი _ ფილოლოგიის დოქტორი, მოწვეული  ლექტორი 

12. ინგა სანიკიძე _ ფილოლოგიის დოქტორი, მოწვეული  ლექტორი 

13. თინათინ ბოლქვაძე _ თსუ ასოც. პროფესორი  

14. მერი ნიკოლაიშვილი _ თსუ ასოცირებული პროფესორი 

15. ნუგზარ წიკლაური _ თსუ გამომცემლობის დირექტორი 

16. კახა გაბუნია _ ფილოლოგიის დოქტორი, სახალხო დამცველის ოფისის სამოქალაქო განათლების  

რესურსცენტრის ხელმძღვანელი  

17. ნესტან ჩხიკვაძე – ხელნაწერთა ეროვნული ცენტის საგანამანათლებლი პროგრამების  

განყოფილების  გამგე 

18. კახა ჯამბურია – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ქართული ენისა და 

ლიტერატურის ჯგუფის ხელმძღვანელი 



19. ქეთევან გვაზავა _ ფილოლოგი, თბილისის 53-ე სკოლის დირექტორი 

20. ნანა მეტრეველი-რენიე _ პარიზის უნივერსიტეტის პროფესორი  

21. რუსუდან ამირეჯიბი-მულლენი- ოქფორდის უნივერსიტეტის დოქტოტრანტი. 

22. იოსტ გიპერტი – მაინის ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტის პროფესორი. 

 

2. ბერძნულ- რომაული ფილოლოგია  

( კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინისტიკა, ნეოგრეცისტიკა) 

1. რისმაგ გორდეზიანი _ პროფესორი, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების 

ხელმძღვანელი 

2. ირინე დარჩია _ თსუ ასოც. პროფესორი, თსუ ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

3. სოფიო შამანიდი -  თსუ ასოცირებული პროფესორი, ახალი ბერძნული ფილოლოგიის  პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

4. თინათინ დოლიძე –თსუ ასოცირებული პროფესორი, ბიზანტიური ფილოლოგიის  პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

5. ანი ჩიქოვანი _ ფილოლოგიის დოქტორი, რუსთველის ფონდის თანამშრომელი 

6. მაგდა მჭედლიზე _ ფილოლოგიის დოქტორი, პროექტ "ვარელასის" მონაწილე. 

7. ნელი მახარაძე _ აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის  ბიზანტინოლოგიის განყოფილების 

გამგე 

8. ეკა დუღაშვილი _ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომელი 

9. ლია ქაროსანიძე - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ენათმეცნიერების   ინსტიტუტის 

ტერმინოლოგიის განყოფილების გამგე 

10. რუსუდან ცანავა – ფილოლოგიის დოქტორი, ლიტერატურის ინსტიტუტის თანამშრომელი 

11. ლელა წიქარიშვილი _ ფილოლოგიის დოქტორი, თბილისის I საჯარო სკოლოს დირექტორი 

12. ალექსანდროს კატრანისი _ საბერძნეთის ელჩის მოადგილე, მიუნხენის უნივერსიტეტის 

დოქტორი, ათენის უნივერსიტეტის ყოფილი პროფესორი. 

13. რიკარდო დო დონატო – პიზის უნივერსიტეტსი პროფესორი 

14. კოსტას დიმადისი – ბერლინის  ფრაიე უნივერსიტეტის პროფესორი 

15. ლორენცო პერონე – ბოლონიის უნივერსიტეტის პროფესორი 

16. ფრედი დეკრეუსი – გენტის უნივერსიტეტის პროფესორი 

 



3. ინგლისური ფილოლოგია: 

1. რუსუდან ენუქიძე -  პროფესორი, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების 

ხელმძღვანელი 

2. მანანა რუსიეშვილი – თსუ ასოც. Pპროფესორი 

3. თინათინ მარგალიტაძე _ თსუ ასოც.  პროფესორი, თსუ სასწვლო დეპარტამენტის უფროსი 

4. ნინო დარასელია - თსუ ასოც. Pპროფესორი 

5. მანანა გელაშვილი _ თსუ ასოც. Pპროფესორი 

6. ნათია ნემსაძე  - თსუ ასოც. პროფესორი 

6. რუსუდან დოლიძე - ენათა ცენტრის დირექტორის  მოვალეობის შემსრულებელი 

   8.  ნანი გილაური  _ ენების  ცენტრის ინგლისური ენის მასწავლებელი 

   9. ნინო ჯოჯუა _ ენების ცენტრის ინგლისური ენის მასწავლებელი 

   10. ტრევორ კარტლეჯი – ნოტინჰემის უნივერსიტეტის პროფესორი, დიდი ბრიტანეთი 

   11.  ბრიტანეთის საელჩოს კულტურის ატაშე 

    

4. რომანული ფილოლოგია: 

1. ია ფხაკაძე _ თსუ პროფესორი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი 

2. ციური ახვლედიანი – პროფესორი, საბაკალვრო პროგრამის ხელმძღვანელი 

3. ქეთევან გაბუნია _ თსუ ასოცირებული პროფესორი 

4. ლია ლორია – თსუ ასოცირებული  პროფესორი 

   5.  გვანცა ჭანტურია _ ენების ცენტრის ფრანგული ენის მასწავლებელი  

   6. სოფიო ფეიქრიშვილი _ ენების ცენტრის ესპანური ენის მასწავლებელი 

   7. მაია ჯავახაძე _ ენების ცენტრის  იტალიური ენის მასწავლებელი 

   8. რიტა ადრიანელი - იტალიის საელჩოს კულტურული მოწვეული   ატამსე 

   9. ვირჯინი კონსტანცი – საფრანგეთის  საელჩოს  კულტურის ატაშე 

   10. ლომიძე თამარ _ საფრანგეთის საელჩოს კულტურის ატაშეს თანაშემწე 

 

 

 

 

 



5. გერმანული ფილოლოგია: 

1. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე _ პროფესორი, საბაკალვრო, სამაგისტრო და    სადოქტორო პროგრამის 

ხელმძღვანელი 

2. ნანა ქიმერიძე _ ასოცირებული პროფესორი 

3. ალექსანდრე თვარაძე -  თსუ ასოცირებული პროფესორი 

4. ლევან ცაგარელი –  თსუ ასისტენტ-პროფესორი 

5. ნანა კაპანაძე _ ენათა ცენტრის გერმანული ენის  მასწავლებელი 

6. თამარ ჭუმბურიძე - ენათა ცენტრის მასწავლებელი 

7. მანანა ახალკაცი - ცენტრის გერმანული ენის  მასწავლებელი, გოეთეს   ინსტიტუტის 

მასწავლებელი 

8. დალი გამყრელიძე - ცენტრის გერმანული ენის მასწავლებელი,  გოეთეს ინსტიტუტის 

მასწავლებელი 

9. გებჰარდ როილი  - გერმანიის აკედემიური გაცვლის სამსახურის თბილისის ბიუროს 

ხელმძღვანელი  

10. არმინ მორიცი – დოქტორი,  თსუ რექტორის მრჩეველი 

11.  ბერბელ ან – გოეთეს ინსტიტიტის ენის განყოფილების გამგე 

12. მარინა ანდრონიკაშვილი - გერმანულენოვანი სკოლის "A-ძ" დირექტორი  

13.  სიბილა შონბორნი – დუსელდორფი, ჰაინრიხ ჰაინეს სახელობის უნივერსიტეტის  პროფესორი. 

14. ბერნდ შპილნერი – დუისბურგ-ესენის უნივერსიტეტის პროფესორი.  

15. ირინე კლდიაშვილი – 21-ე საჯარო სკოლის გერმანული ენის მასწავლებელი  

  

6. რუსული ფილოლოგია 

1. ნათელა ჭოხონელიძე _ თსუ პროფესორი, საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი 

2. მარიამ ფილინა – სამაგისრტო პროგრამის ხელმძღვანელი  

3. მარინე ალექსიძე – თსუ ასოც. პროფესორი 

4. ტატიანა მოსკალენკო _ ენების ცენტრის მასწავლებელი 

5. ნატა ბასილაია – თსუ პროფესორი 

6. რუსეთის საელჩოს კულტურის ატაშე 

7. დიმიტრი  მეჭურჭლიშვილი  - 116-ე საჯარო  (რუსულენოვანი) სკოლის დირექტორი 

8. დონალდ რეიფილდი – ლონდონის უნივერსიტეტის სლავური ენების განყოფილების გამგე 



  

 

7. კავკასიოლოგია  

 

1. ცირა ბარამიძე _ თსუ პროფესორი, საბაკალავრო და სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

2. თემურ გვანცელაძე _ თსუ პროფესორი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

3. მერაბ ჩუხუა _ ფილოლოგიის დოქტორი, ენების ცენტრის მასწავლებელი; 

4. მანანა თანდაშვილი _ ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი; 

5. დავით დარჩიაშვილი – ფონდის  "ღია საზოგადიება – საქრთველოს" საქართველო.  

6. თამარ უჯუხუ _ კავკასიური სახლის უფროსი სპეციალისტი; 

7. ჯონი კვიციანი _ ისტორიის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი; 

8. ზურაბ შენგელია _ ქართულ-აფხაზური ინსტიტუტის ხელმძღვანელი; 

9. ზურაბ პაპასქირი _ სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორი. 

10. ნამიკ ალიევი _ აზერბაიჯანის ელჩი; 

11. მიხეილ ქურდიანი _ თსუ ასოცირებული პროფესორი. 

 

8. ისტორია 

1. მარინე ჩხარტიშვილი _  თსუ პროფესორი, საბაკალავრო და სამაგისტრო  პროგრამის 

ხელმძღვანელი; 

2. ვაჟა კიკნაძე _ თსუ პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის 

დირექტორი; 

3. თედო დუნდუა _ თსუ ასოცირებული პროფესორი; 

4. თემურ პაპასქირი _ თსუ ასოცირებული როფესორი; 

5. გიორგი სანიკიძე _ თსუ პროფესორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსიტუტის დირექტორი; 

6. თეა წითლანაძე _ ისტორიის დოქტორი, თსუ სამეცნიერო სამსახურის უფროსის მოადგილე; 

7. ბეჟან ჯავახია _ თსუ პროფესორი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

8. ეკა ავალიანი _ თსუ პროფესორი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი; 

9. ლევან გორდეზიანი _ თსუ პროფესორი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 



10. ოლივერ რაისნერი _ ისტორიკოსი, ევროკომისიის წარმომადგენელი საქართველოში; განათლების 

საკითხთა კომისიის წევრი 

11. მიხეილ ბახტაძე _ ისტორიის დოქტორი, შეფასებისა და გამოცების ეროვნული ცენტრის 

ისტორიის ჯგუფის ხელმძღვანელი. 

 

 

9. არქეოლოგია 

1. გურამ გრიგოლია _  თსუ პროფესორი, საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

2. ვახტანგ ლიჩელი _ თსუ ასოცირებული პროფესორი; 

3. ჯონი აფაქიძე _ არქეოლოგი, სოხუმის უნივერსიტეტის რექტორი; 

4. მარინა ფუთურიძე _ თსუ ასოცირებული პროფესორი 

5. ზვიად კვიციანი _ თსუ ასოცირებული პროფესორი; 

6. დავით ლომიტაშვილი _ არქეოლოგი, დოქტორი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერ-

თანამშრომელი; 

7. დავით ლორთქიფანიძე _ დოქტორი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორი; 

8. ასკოლდ ივანჩიკი – საფრანგეთი, ბორდოს უნივერსიტეტის პროფესორი 

9. პაოლო ბიაჯი – იტალია, ვენეციის კაფ ოსკარის უნივერსიტი,  

10. დევიდ ბრაუნდი – დიდი ბრიტანეთი, ეგზეტერის უნივერიტეტი. 

 

10. ეთნოლოგია 

1. ქეთევან ხუციშვილი _ თსუ პროფესორი, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის 

ხელმძღვანელი; 

2. როლანდ თოფჩიშვილი _ თსუ ასოცირებული პროფესორი; 

3. ნინო მინდაძე _ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ისტორიის ინსტიტუტის ეთნოლოგიის 

განყოფილების მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი; 

4. ელდარ ნადირაძე _ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ეთნოლოგიის 

განყოფილების გამგე; 

5. ნოდარ შოშიტაშვილი _ ღია ცის ქვეშ მუზეუმის დირექტორატის წევრი; 

6. გოცირიძე გოგი _ ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის წამყვანი მეცნიერ-თანამშრომელი. 

7. თეა ქამუშაძე _ დოქტორანტი; 



8. ფლორიან მილფრიდი _ მაქს პლანკის ინსტიტუტის თანამშრომელი, ჰალეს უნივერსიტეტი. 

 

11. კულტურის მეცნიერებები 

 

1. ნინო ჩიქოვანი _ თსუ პროფესორი, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის 

ხელმძღვანელი; 

2. ქეთევან კაკიტელაშვილი _ თსუ ასოცირებული პროფესორი; 

3. ნინო აბაკელია _ ისტორიის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ თანმშრომელი, ილია ჭავჭავაძის 

უნივერსიტეტის კულტურის ანთროპოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი; 

4. თინა ღუდუშაური  _ თსუ ასოც. პროფესორი საქართველოს უნივერსიტეტის  კულტურული 

ანთროპოლოგიის პროფესორი 

5. აკაკი ყულიჯანაშვილი – თსუ ასოცირებული პროფესორი, კულტუროლოგი 

6. იოსებ სალუქვაძე – თსუ პროფესორი, საზოგადეობრივი გეოგრაფიის დეპარტამენტის 

პროფესორი. 

7. დიმიტრი სპივაკი –რუსეთის კულტურის უნივერსიტერტის  პეტერბურგის ინსტიტუტის 

პროფესორი 

8. ქეთევან კანდელაკი _ იუნესკოს საქართველოს ეროვნული კომისიის გენერალური მდივანი 

9. ალექსანდრე რუსეცკი _ სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების რეგიონული კვლევის ცენტრის 

დირექტორი 

10. ემილ დრაგნევი – მოლდოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი. 

 

 

12. განათლების მეცნიერებები 

1. ქეთევან ჭკუასელი _ თსუ პროფესორი, საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის 

ხელმძღვანელი; 

2. თამაზ კარანაძე _ თსუ ასოცირებული პროფესორი; 

3. ეთერ ღვინერია _ თსუ ასოცირებული პროფესორი, ღია საზოგადოება საქართველოს პროექტის 

"ნაბიჯ-ნაბიჯ" კოორდინატორი 

4. შალვა ტაბატაძე _ აშშ კენტის უნივერსიტეტის მაგისტრი, არასამთავრობო ორგანიზაცია 

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ცენტრის" დირექტორი 



5. დავიდ რაილი _ ჩარალსტონის უნივერსიტეტის ემერიტუს-პროფესორი; 

6. ირმა ჭელიძე _ ჰარვარდის განათლების სკოლის მაგისტრი, ამერიკული აკადემიის სკოლის 

მასწავლებელი; 

7. მაია მხეიძე _ გოეთეს ინსტიტუტის მასწავლებელი; 

8. თინათინ გვიჩია _ გოეთეს ინსტიტუტის მასწავლებელი; 

9. ივა მინდაძე _ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის უცხო ენების ჯგუფის 

კოორდინატორი. 

10.  მიხეილ მინადაძე _ 161-ე საჯარო სკოლის  დირექტორი 

11. ქეთევან დოლიძე _ კერძო სკოლა "მერმისის" დირექტორი 

12. მაია ინასარიძე _ განათლების სამინისტრო, მეთოდისტი, ტრენერი. 

 

13. ხელოვნებათმცოდნეობა, სახვითი ხელოვნება, კინო-ტელე რეჟისურა 

1. ზაზა სხირტლაძე _ თსუ პროფესორი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

2. მაია ციციშვილი _ თსუ პროფესორი, საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

3. თეა ურუშაძე  _ თსუ ასოცირებული პროფესორი; 

4. ინგა ქარაია _ კულტურის სამინისტროს მუზეუმებისა და კოლექციების სამმართველოს უფროსი; 

5. ანა კლდიაშვილი _ სამხატვრო აკადემიის პროფესორი; 

6. ნინო ღაღანიძე _ სამხატვრო აკადემიის ხარისხის სამსახურის უფროსი; 

7. თამაზ ხუციშვილი _ თსუ ასოცირებული პროფესორი, მხატვარი, საბაკალავრო პროგრამის 

ხელმძღვანელი; 

8. ლევან სილაგაძე  _ მხატვარი, თსუ უფროსი სპეციალისტი; 

9. ლალი ქუთათელაძე _ სამხატვრო აკადემიის ასოცირებული პროფესორი; 

10. მერაბ კოკოჩაშვილი  _ თსუ ასოცირებული პროფესორი, რეჟისორი, საბაკალავრო პროგრამის 

ხელძღვანელი; 

11. ლელა წიფურია _ რეჟისორი, პროფესიული სკოლის კოორდინატორი; 

12. ხათუნა წულაძე _ თეატრმცოდნე. 

13. ენტონი ისტმონდი – ლონდონის უნივერსიტეტის პროფესორი 

14. დათო ლორთქიფანიძე –საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი. 

15. ნინო ჩიხლაძე – საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორი. 

16. რუსუდან ვაშალომიძე – სასულიერო აკადემიის პედაგოგი 



 

 

 

14. ფილოსოფია 

1. კახა კაციტაძე _ თსუ პროფესორი, საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

2. ლელა ალექსიძე _ თსუ პროფესორი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

3. ზაზა ფირალიშვილი _ თსუ პროფესორი, სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

4. დემურ ჯალაღონია _ ფილოსოფიის დოქტორი, თსუ უფროსი სპეციალისტი, სამაგისტრო 

პროგრამის ხელმძღვანელი 

5. ვალერიან რამიშვილი _ ფილოსოფიის დოქტორი, ევროკავკასიური უნივერსიტეტის დეკანი; 

6. ირაკლი კალანდია _ ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი 

7. აკაკი ყულიჯანაშვილი _ თსუ ასოცირებული პროფესორი, კულტუროლოგი; 

8. ჯონ ვესბერგი – ჯონ ჰოკანსის უნივერსიტეტი, აშშ 

 

 

15. ამერიკანისტიკა 

1. ელენე მეძმარიაშვილი _ ისტორიის დოქტორი, თსუ ასისტენტ-პროფესორი, სამაგისტრო 

პროგრამის კოორდინატორი; 

2. ანასტასია ზაქარიაძე _ საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი; 

3. მაიკლ როკლენდი _ სამაგისტრო პროგრამის კონსულტანტი, რადგერსის უნივერსიტეტის 

ამერიკისმცოდნეობის დეპარტამენტის პროფესორი; 

4. სინტია ვიტლსი _ აშშ კულტურის ატაშე. 

5. გიორგი ბადრიძე _ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამერიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  

6. მაიკლ ქოუგილი – ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი. 

 

 

16. აღმოსავლეთმცოდნეობა  

ა. არაბისტიკა 

1. აპოლონ სილაგაძე  - თსუ პროფესორი. საბაკალავრო და სამაგისრტრო პროგრამების 

ხელმძღვანელი 



2. დარეჯან გარდავაძე – თსუ ასოცირებული პროფესორი 

3. ნანა გელოვანი – თსუ ასოცირებული პროფესორი 

4. გოჩა ჯაფარიძე –საქართველოს ელჩი კუვეიტში 

5. ოსამა მახმუდ რიადი – არაბული ენის ექსპერტი  

6. შალვა დათიაშვილი – საგარეო საქმეთა სამინისტრო, აღმოსავლეთის დეპარტამენტი 

7. ოლივერ რაისნერი –ი ევროკავშირის  განათლების საკითხთა კომისიის წევრი 

 

ბ. ირანისტიკა  

8. ლილი ჟორჟოლიანი _ ირანისტიკის პროგრამის ხელმძღვანელი 

9.  თეა შურღაია – ასისტენტ- პროფესორი  

10. ჰიროტაკე მაედა -  ტოკიოს უნივერსიტეტი 

11. ირანის საელჩოს კულტურის ატაშე 

 

გ. თურქოლოგია  

12. მარიკა ჯიქია – თსუ პროფესორი 

13. ქეთევან ლორთქიფანიძე – თსუ ასისტენტ პროფესორი  

14. გიული ალასანია – თსუ პროფესორი, შავი ზღვის უნივერსიტეტის პრორექტორი 

15. მუზაფერ ქირი – კავკასიის უნივერსიტეტის  თურქული ენის  მასწავლებელი 

16. თურქეთის საელჩოს კულტურის ატაშე 

17. Fფირმა "ჯეოსელის"  წარმომადგენელი 

 

დ. ებრაისტიკა-არამეისტიაკა 

18. მარიკა ჩაჩიბაია  – თსუ ასოცირებული პროფესორი   

19. მამაუკა ბუცხრიკიძე – თსუ ასისტ. პროფესორი 

20. სოხნუთის წარმომადგენელი საქართველოში  

21. მარკ ლეიკენი – ჰაიფას უნოვირსიტეტის პროფესორი 

22. ისრაელის საელჩოს კულტურის ატაშე 

 

ე. არმენოლოგია 

23. ზაზა ალექსიძე  - თსუ პროფესორი 



24.  ნათია ჩანტლაძე –  თსუ ასისტენტ-პროფესორი 

25. ნინო აფციური – ერევანში საქართველოს საელჩოს თანამშრომელი  

 

ვ. ასირიოლოგია 

26. ირინე ტატიშვილი – თსუ პროფესორი 

27. მაია ღამბაშიძე – თსუ ასოც. პროოფესორი 

28. ზურაბ კიკნაძე – თსუ პროფესორი 

29. ოთარ ჯაფარიძე –  თსუ რექტორის მრჩეველი  

 


