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№ სახელი, გვარი 
 

დაკავებული თანამდებობა, 
 

დეპარტა
მენტი№ 
 

იმეილი 
 

1 ნინო იმნაძე 
 

პროფესორი, არქიტექტურის 
მეცნიერებათა კანდიდატი 
 

№601 
 

n.imnadze@gtu.ge 

2 ოთარ ნახუცრიშვილი 
 

პროფესორი,  
აკადემიური დოქტორი 

№601 
 

o.nakhutrsishvili@gtu.ge 

3 თენგიზ მახარაშვილი 
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 
 

t.makharashvili@gtu.ge    

4 გიორგი სალუქვაძე 
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 
 

g.salukvadze@gtu.ge 

5 ნინო ხაბეიშვილი 
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 
 

n.khabeishvili@gtu.ge 

6 თინათინ ჩიგოგიძე 
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 
 

t.chigogidze@gtu.ge 

7 ლია ლურსმანაშვილი  
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 
 

lia.lursmanashvili@gtu.ge 

8 ვახტანგ ფირცხალავა  პროფესორი  v.pirckhalava@gtu.ge 



 აკადემიური დოქტორი №603 
9 ჯუმბერ მალაღურაძე  

 
პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 j.malaguradze@gtu.ge 

10 ზურაბ ტიტვინიძე  პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

 
№603 

z.titvinidze@gtu.ge 

11 დავით 
ბოსტანაშვილი  
 

ასოც.პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 d.bostanashvili@gtu.ge 

12 მარიკა ფოჩხუა  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 m.pochkhua@gtu.ge 

13 ირაკლი მურღულია  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 
 

i.murghulia@gtu.ge 

14 მედეა მელქაძე  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 m.melkadze@gtu.ge 

15 ნათია ქოჩლაძე  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 
 

n.kochladze@gtu.ge 

16 ნანი ფხაკაძე  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 
 

n.pkhakadze@gtu.ge 

17 ვალერი 
მჭედლიშვილი  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 v.mchedlishvili@gtu.ge 

18 გიორგი წულუკიძე  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 g.tsulukidze@gtu.ge 

19 ნუგზარ ხვედელიანი 
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 n.khvedeliani@gtu.ge 

20 გურამ აბულაძე  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 g.abuladze@gtu.ge 

21 მარინე მაისურაძე  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 marine.maisuradze@gtu.ge 

22 ქეთევან ბერეკაშვილი  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 k.berekashvili@gtu.ge 

23 ვანდა მუჯირი  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 v.mujiri@gtu.ge 

24 ბიძინა ბერიშვილი  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 b.berishvili@gtu.ge 

25 გია ნაცვლიშვილი 
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 g.nacvlishvili@gtu.ge 

26 მაია ძიძიგური  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 m.dzidziguri@gtu.ge 

27 მაია დავითაია  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 m.davitaia@gtu.ge 

28 მარიამ მალაღურაძე  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 m.malaguradze@gtu.ge 

29 გიორგი 
ცხოვრებაშვილი  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 g.tsxovrebashvili@gtu.ge 

30 ნინო ჩაჩავა  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 n.chachava@gtu.ge 



10 პროფესორი 

20 ასოცირებული პროფესორი 

სულ 30 წევრი 

 

 

 

 

 

                                                                              


