
                            სსიპ                                                                            

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

              ბრძანება 

   

            18.09.2015 № 2425/05 

             თბილისი 

 სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ 

 

”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სტუ-ს 

სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის შესახებ დებულების, სტუ-ს საფაკულტეტო 

დროებითი კომისიების გადაწყვეტილება/რეკომენდაციის, ფაკულტეტების სადისერტაციო 

საბჭოს თავმჯდომარეების წარდგინების საფუძველზე,  

    

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. 2015/2016 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

ჩარიცხულად ჩაითვალონ შემდეგი დოქტორანტობის კანდიდატები: 
 

I. სამშენებლო ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: მშენებლობა 

1. ნინო გულუა - პირადი ნომერი 010290006963 

2. გიორგი სარიშვილი- პირადი ნომერი 01008025045 

3. გიორგი ჩადუნაშვილი - პირადი ნომერი 01008040660  

4. ოლეგ ილიუხინი - პირადი ნომერი01011059095 

5. გიორგი ხაზარაძე - პირადი ნომერი 01020000500 

6. ბაშარ მოჰამედ ამეენ აბდულლაჰ ალ-იმამ - პირადი ნომერი 01291010711  

7. კახა მახარობლიძე - პირადი ნომერი 59001102639   

8. გიორგი კოდუა - პირადი ნომერი 19001097232   

9. თორნიკე ურუშაძე - პირადი ნომერი 53001051202   

10. შალვა ყანჩაშვილი - პირადი ნომერი 45001033102    

11. ნატო როდონაია - პირადი ნომერი 62006022003  

12. ირაკლი გაგუა - პირადი ნომერი 37001058547        

13. ირაკლი მარღიშვილი - პირადი ნომერი 01017039755       

14. ნინო სვანაძე - პირადი ნომერი 60001025376      

15. ბესიკ ბურნაძე - პირადი ნომერი 28001096954                  

16. იური სალუქვაძე - პირადი ნომერი 33001071171         

17. ალექსანდრა მამარდაშვილი - პირადი ნომერი 01009016925      

18. გიორგი შალამბერიძე - პირადი ნომერი 01008045609               

19. ირაკლი გოგოლაძე - პირადი ნომერი 01015008889 
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20. ალექსანდრე თათანაშვილი - პირადი ნომერი 43001036694       

21. ანა კუბლაშვილი - პირადი ნომერი 01011066115 

22. უჩა ძოძუაშვილი - პირადი ნომერი 60003005009   

23. ლაშა ჯოგლიძე - პირადი ნომერი 01029013896 

 

სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროინჟინერია 

1. ნოდარ ჯოჯუა - პირადი ნომერი 60004014247 

2. გაგა გოგოლაური - პირადი ნომერი 01019072124   

3. გოგა გოგოლაური - პირადი ნომერი 01019072123 

4. ირინა დენისოვა - პირადი ნომერი 01008002111 

 

სადოქტორო პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ხელოვნური             

                                            ნაგებობები  

1. თორნიკე ყიფიანი - პირადი ნომერი 43001030851  

2. ნუგზარ პაპუაშვილი - პირადი ნომერი 01024032776     

3. მიხეილ ხატიაშვილი - პირადი ნომერი 01019067359    

4. ცოტნე გოროზია - პირადი ნომერი 01024070730   

5. თამარ ჯაფარიძე - პირადი ნომერი 61001067632          

 

სადოქტორო პროგრამა: წყლის ინჟინერია 

1. დარეჯან მდივნიშვილი - პირადი ნომერი 01024059334 

2. მანანა ჭავჭანიძე - პირადი ნომერი 01001027327 

 

II. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია  

1. თამარ ციხისთავი - პირადი ნომერი 01030020910 

2. მარიკა მერაბიშვილი - პირადი ნომერი 01001078243          

3. ნინო ადამაშვილი - პირადი ნომერი 01017043376       

4. კოტე ბეგიაშვილი  - პირადი ნომერი 40001036427                 

5. ზურაბ მესხი - პირადი ნომერი 01001067191 

6. ირაკლი კუკავა - პირადი ნომერი 62005029160 

7. ნანა როსტიაშვილი - პირადი ნომერი 31001021550 

8. თეა თარაშვილი - პირადი ნომერი 01027059383 

9. დავით ლაფერაშვილი - პირადი ნომერი 24001005036 
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10. ალექსანდრე მირიანაშვილი - პირადი ნომერი 01005009120 

 

სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 

1. დავით ბალავაძე - პირადი ნომერი 01005026781    

2. გალინა ქადაგიშვილი - პირადი ნომერი 01002006898 

3. ფიქრია კენჭოშვილი - პირადი ნომერი 01027013681 

4. ირაკლი შაველაშვილი - პირადი ნომერი 01003008724 

5. თეიმურაზ გამრეკელაშვილი - პირადი ნომერი 43001001387    

6. ალექსი ბუჩუკური - პირადი ნომერი 01019062654  

7. დავით დათაშვილი - პირადი ნომერი 59004005008  

8. ელენე იარალაშვილი - პირადი ნომერი 01030032538 

9. ხატია არაბიძე - პირადი ნომერი 18001032304 

10.ბიძინა ჯავშანაშვილი - პირადი ნომერი 01024054718 

11. გიორგი ფიროსმანიშვილი - პირადი ნომერი 01027064735                                

12. დიმიტრი ხარებავა - პირადი ნომერი  19001094766 

13. ალექსანდრე კორკოტაძე - პირადი ნომერი 01027057506            

14. გიორგი ცოფურიშვილი - პირადი ნომერი 01001057945 

15. ნინო კავთელაძე - პირადი ნომერი 01005016516 

16. ბექა კიკილაშვილი - პირადი ნომერი 01005013829            

17. დავით ცისკარიძე - პირადი ნომერი 61004008993 

18. გიორგი ბაინდურაშვილი - პირადი ნომერი 01027057746       

                                                                   

III. სამთო - გეოლოგიური  ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: გეოლოგია  

1.თეიმურაზ კოროშინაძე - პირადი ნომერი 01008009168 

2. ქეთევან გაბარაშვილი - პირადი ნომერი 01001051732 

3. ნათია ჩომახიძე - პირადი ნომერი 01027023133 

4. ნათია ინანაშვილი - პირადი ნომერი 13001017180 

 

სადოქტორო პროგრამა: სამთო ტექნოლოგიები  

1. ირაკლი ცუცქირიძე - პირადი ნომერი 54001045844 

2. ანზორი ტაველიშვილი - პირადი ნომერი 01011078232      
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სადოქტორო პროგრამა: ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები  

1. გიორგი ბითაძე - პირადი ნომერი 01027058156         

2. ტარიელ სარჯველაძე - პირადი ნომერი 01036002582 

 

სადოქტორო პროგრამა: უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება  

1. აკაკი პერანიძე - პირადი ნომერი 01020014810 

 

სადოქტორო პროგრამა: სამთო საქმის და გეოლოგიის მენეჯმენტი  

1. შოთა ვაჭარაძე - პირადი ნომერი 01017035717    

 

სადოქტორო პროგრამა: საინჟინრო გეოდეზია  

1. კალენიკე გაბეჩავა - პირადი ნომერი 01011034337 

2. ანა ირემაშვილი - პირადი ნომერი 01024062618 

                                                                                            

IV.  ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ქიმია  

1. ნინო ჭელიძე - პირადი ნომერი 01001013345 

2. ნათია ამაშუკელი - პირადი ნომერი 01008031803 

3. გიორგი ანთია - პირადი ნომერი 01026007548 

4. ირინე უგრეხელიძე - პირადი ნომერი 01034002551 

5. მანანა ქოჩიაშვილი - პირადი ნომერი 01017035021 

 

სადოქტორო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია 

1. ხათუნა ნოზაძე - პირადი ნომერი 01004006329 

2. ნატალია ომანიძე - პირადი ნომერი 01027015325 

3. გიგა პატარიძე - პირადი ნომერი 01017022504     

4. მიხეილ ნიკოლაიშვილი - პირადი ნომერი 33001065984 

5. გრიგოლ აბრამია - პირადი ნომერი 01017002391 

6. ნინო სინაურიძე - პირადი ნომერი 53001005209 

7. აკაკი ბოკერია - პირადი ნომერი 01024040922 

 

სადოქტორო პროგრამა: მეტალურგია  

1. თორნიკე ნებიერიძე - პირადი ნომერი 18001065989 
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2.გოჩა ქურდაძე - პირადი ნომერი 18001000820 

3. თამაზ ჯალიაშვილი - პირადი ნომერი 35001018394 

 

სადოქტორო პროგრამა: მასალათმცოდნეობა 

1. დიმიტრი  ფარჩუკაშვილი - პირადი ნომერი 01002011624   

2. რევაზი ტაბიძე - პირადი ნომერი 01017023888 

3. ზურაბ ფარჩუკაშვილი - პირადი ნომერი  01002007303    

4. მზია თაბაგარი - პირადი ნომერი 35001083585  

 

V. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

 სადოქტორო პროგრამა: მანქანათმცოდნეობა, მანქანათმშენებლობა და საწარმოო      

                                               ტექნოლოგიური    პროცესები   

1. მარინე ქაშიბაძე - პირადი ნომერი 01001032279 

2. ილია ჩაჩავა - პირადი ნომერი 01008048536   

3. ნიკა გოგიაშვილი - პირადი ნომერი 59001102880 

4. ნინო წივწივაძე - პირადი ნომერი 01025015088 

5. თორნიკე კაპანაძე - პირადი ნომერი 010001017315 

 

სადოქტორო პროგრამა: ტრანსპორტი 

1. მერაბ ღლონტი - პირადი ნომერი 01009002086 

2. გიორგი ჩაგელიშვილი - პირადი ნომერი 01030033905 

3. ვასილი მეშველიანი - პირადი ნომერი 27001007148              

4. ნესტორ კუტუბიძე - პირადი ნომერი61001004230 

5.იოსებ ჯავშანაშვილი - პირადი ნომერი 01002024004 

6. ემზარი ხელაშვილი - პირადი ნომერი 25001034387       

7. ირაკლი ჯაფარიძე - პირადი ნომერი 01019058944               

8. ნინო ბაშალეიშვილი - პირადი ნომერი 35001108328          

9. მიხეილი ნავაძე - პირადი ნომერი 60001143648                

10. გაგა ცერცვაძე - პირადი ნომერი 18001050470   

 

სადოქტორო პროგრამა: ტრანსპორტის და მრეწველობის მენეჯმენტი  

1. ნათია ანდრონიკაშვილი - პირადი ნომერი 01005023623         

2. ნოდარ გუმბარიძე - პირადი ნომერი01005021426   

3. გიორგი სისვაძე - პირადი ნომერი 01001071311   
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4. ნანა ელაშვილი - პირადი ნომერი 01023008700 

5. გიორგი დარსალია - პირადი ნომერი 01005023348                  

6. გიორგი გაბიძაშვილი - პირადი ნომერი 60001123634 

7. ნათია უერთაშვილი - პირადი ნომერი 12001010568 

8. ნინო კვინიკაძე - პირადი ნომერი 18001007571 

9. ნინო ბოგველიშვილი - პირადი ნომერი 01024051186 

10. ნათია ბედუკაძე-მამაცაშვილი - პირადი ნომერი 0100400686 

11. ეკატერინე გურგენიძე - პირადი ნომერი 01008001882 

12. მამუკა ბალიაშვილი - პირადი ნომერი 01023000493 

13. ნინო თავყელიშვილი - პირადი ნომერი 01008009551 

14. ნინო სებისკვერაძე - პირადი ნომერი 57001013186 

15. გიორგი გოგოჭური - პირადი ნომერი 01024068590 

16. ალექსანდრე გოგიაშვილი - პირადი ნომერი 01008046875        

17. ბექა ბოქოლიშვილი - პირადი ნომერი 01024071054                

18. ნანა ხითარიშვილი - პირადი ნომერი 01021010546 

19. პაატა ქარუხნიშვილი - პირადი ნომერი 01007002400   

20. ქეთევან ნეფარიძე - პირადი ნომერი 01026004126          

21. ლექსო ტორიაშვილი - პირადი ნომერი 01005027010               

 

 

VI.  არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის  ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: არქიტექტურა  

1. თამარ ხოშტარია - პირადი ნომერი 0100903596 

2. ნიკოლოზ შატბერაშვილი - პირადი ნომერი 01024073648 

3. თორნიკე ქემოკლიძე - პირადი ნომერი 01024073884      

4. იანინა თუხარელი - პირადი ნომერი 01008037638 

5. ვახტანგ ცხოვრებაშვილი - პირადი ნომერი 01024071258         

6. ქართლოს რობიტაშვილი - პირადი ნომერი 01027064718       

7. მარინა ცალქალამანიძე - პირადი ნომერი 01002000598 

8. ელენე კანტიძე - პირადი ნომერი 01019061488 

9. თეონა ომიაძე - პირადი ნომერი 01008025536 

10. მარიამ ღომიძე - პირადი ნომერი 61001067690 

11. ოთარ ღარიბაშვილი - პირადი ნომერი 01024070907   
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სადოქტორო პროგრამა: არქიტექტურათმცოდნეობა  

1. ნინო ჩიჩილაძე - პირადი ნომერი 35001056647 

2. მაია მესხი - პირადი ნომერი 01009018176 

                                                                 

                       

VII. ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება   

1. მირზა ჭინჭარაული - პირადი ნომერი 01005014077   

2. მარინე ოქრომჭედლიძე - პირადი ნომერი 01012002492 

3. გიგა სიმონიშვილი - პირადი ნომერი 01211112774    

4. თეონა ზოიძე - პირადი ნომერი 61001021968 

5. მერაბი მეურმიშვილი - პირადი ნომერი01011047213 

6. გიორგი ქევხიშვილი - პირადი ნომერი 61002008562 

7. ეკატერინე კოპლატაძე - პირადი ნომერი 01030027124 

8. ზვიადი ვეკუა - პირადი ნომერი 48001022283 

9. ალექსანდრე მიქელაძე - პირადი ნომერი 61006023835    

10. ნატო თუშიშვილი - პირადი ნომერი 01024017551 

11. დავითი ბიწაძე  - პირადი ნომერი 60001054162 

12. ლევანი კერესელიძე - პირადი ნომერი 01019064992              

13. ბესიკ გვაზავა - პირადი ნომერი 29001023522       

14. გიორგი პაპაშვილი - პირადი ნომერი 01030052833   

15. გიორგი ხუციშვილი - პირადი ნომერი 01017043452     

16. ლია ჯორჯიაშვილი - პირადი ნომერი 01011036061 

17. ლევან  ბუაძე - პირადი ნომერი 01009000738 

18. თამარ მესხიშვილი - პირადი ნომერი 40001003676 

19. ფიქრია კირკიტაძე - პირადი ნომერი 41001015671 

20. მარიამი ყიფიანი - პირადი ნომერი 01017023361 

21. იაშა მურვანიძე - პირადი ნომერი 61010000283 

22. მაია ჯამბაზიშვილი - პირადი ნომერი 01002018936 

23. ალექსი ქურდოვანიძე - პირადი ნომერი 01008035161       

24. თეონა ბაგრატიონი - პირადი ნომერი 01009016355 

25. გიორგი ბურჯანაძე - პირადი ნომერი 62001040739 

26. მამუკა ზაქარეიშვილი - პირადი ნომერი 01008050248   

27. ლალა ჯიქია - პირადი ნომერი 01006021395 
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28. ვასილ ბატიაშვილი - პირადი ნომერი 01024061927        

29. მარინე რობაქიძე - პირადი ნომერი 01006001798 

30. მარიამ ხიზანიშვილი - პირადი ნომერი 59001095261 

31. ნინო ზავრაშვილი - პირადი ნომერი 01008014605 

32. გიორგი შოშიტაშვილი - პირადი ნომერი 01008046686 

33. ლილი უშვერიძე - პირადი ნომერი 60003005088 

34. დავით შოშიტაშვილი - პირადი ნომერი 01009013139 

35. ლევანი ტეფნაძე - პირადი ნომერი 38001040928 

36. თორნიკე მისრიაშვილი - პირადი ნომერი 01024069731 

37. ჯემალ კვინიკაძე - პირადი ნომერი01009006165 

38. თემურ ზოიძე - პირადი ნომერი 61001012794 

39. გიორგი ზოიძე - პირადი ნომერი 61001025050 

40. გიორგი ლიპარტელიანი - პირადი ნომერი 01008031593 

41. დიმიტრი კობახიძე - პირადი ნომერი 01019010894      

 

სადოქტორო პროგრამა: ეკონომიკა 

1. კახაბერ  კუპატაძე - პირადი ნომერი 01005023707    

2. ტასო გეთაშვილი - პირადი ნომერი 24001028545 

3. ინეზა ეგნატაშვილი - პირადი ნომერი 43001002825   

4. არტურ დავითიან - პირადი ნომერი 07001027646  

5. ზაზა ბერიძე - პირადი ნომერი61001076711      

6. თამარ ჩიქავა - პირადი ნომერი 01008040089 

7. ირაკლი ჯანგავაძე - პირადი ნომერი 01011073175 

8. აკაკი ტატანაშვილი - პირადი ნომერი 01019054180       

9. დავით მახვილაძე - პირადი ნომერი 59001027859                    

10. თამარ ობლიშვილი - პირადი ნომერი 43001023080                  

11. გიორგი ჩუხუა - პირადი ნომერი01011077486 

12. ლევან ჭანტურიძე - პირადი ნომერი 01005018490 

13. კობა აბლოთია - პირადი ნომერი 62006032518 

14. თამაზ შამათავა - პირადი ნომერი 01008050297                            

15. შოთა გურული - პირადი ნომერი 60001127448                         

16. სიმონ ბურჭულაძე - პირადი ნომერი 01027064854                             

17. გია ზოიძე - პირადი ნომერი61001067108                                             
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სადოქტორო პროგრამა: ფინანსები 

1. იოსები საღარეიშვილი - პირადი ნომერი 60001130998                 

2. გიორგი გაწერელია - პირადი ნომერი 62007015414 

3. დავითი გოგიაშვილი - პირადი ნომერი 36001004261 

4. ანი  ბიბილური - პირადი ნომერი 01011078112                

5. დიტო შონია - პირადი ნომერი 39001032122                

6. ლევან კალატოზიშვილი - პირადი ნომერი 24001037840 

7. ზურაბ ჩინჩალაძე - პირადი ნომერი01030029209 

8. ერეკლე გურგენიძე - პირადი ნომერი 01019053677 

9. თეიმურაზი გვეტაძე - პირადი ნომერი 60001118689 

10. მაია გრძელიძე - პირადი ნომერი 09001001506 

11. ერეკლე ვარდოსანიძე - პირადი ნომერი 01017038368     

12. ნატო ქათამაძე - პირადი ნომერი 60001044437 

13. სოლომონ შაქარაშვილი - პირადი ნომერი 24001039307 

14. ჯაბა ჯიქია - პირადი ნომერი 01008021974 

15. დავით კაპანაძე - პირადი ნომერი 01024032248   

 

სადოქტორო პროგრამა: საჯარო მმართველობა 

1. გია ებრალიძე - პირადი ნომერი 01024007446 

2. ნანა რუსაძე - პირადი ნომერი 60002017317 

3. გიორგი მურვანიძე - პირადი ნომერი 61001011848 

4. შალვა ვანიშვილი - პირადი ნომერი 01008024751 

5. დავით ვანიშვილი - პირადი ნომერი 01008051145 

6. გრიგოლ ხმელიძე - პირადი ნომერი 01030012381     

7. ნინო ჩიტორელიძე - პირადი ნომერი 35001028580 

8. ლაშა ჟღენტი - პირადი ნომერი 62001013578    

9. ნატალია ტაკიძე - პირადი ნომერი 01008012248 

10. დავით ჭეჟია - პირადი ნომერი 19001028906 

11. გიორგი ჟვანია - პირადი ნომერი 19001028375    

12. თამთა მეგრელიშვილი - პირადი ნომერი 01009021065      

13. რევაზ ეგაძე - პირადი ნომერი 12001011555 

14. მერაბ ლაფანაშვილი - პირადი ნომერი 01004001146 

15. ეკატერინა ზაქარაძე - პირადი ნომერი 61001031757 
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16. ლაშა კოდოშვილი - პირადი ნომერი 01017039468 

17. ქეთევან ხიზანიშვილი - პირადი ნომერი 01011014538 

18. ნინო წერეთელი - პირადი ნომერი 01024021649 

19. თამაზ მაჩიტიძე - პირადი ნომერი 01029012636 

20. თამაზ თოდრაძე - პირადი ნომერი 01008050710                

21. გენო მორჩილაძე - პირადი ნომერი 33001073894                       

22. კობა სალამაშვილი - პირადი ნომერი 01010003280 

23. თამარ მამნიაშვილი - პირადი ნომერი 01027043778                           

24. ზურაბ ნატროშვილი - პირადი ნომერი 01009017923 

25. მიხეილ იაშვილი - პირადი ნომერი 01008043399                             

26. ეკა ბერაია - პირადი ნომერი 01002012923  

27. ნინა ხატიაშვილი - პირადი ნომერი 01030009970 

28. გაგა კენჭოშვილი - პირადი ნომერი 54001011699     

29. ანა ალავერდაშვილი - პირადი ნომერი 01025015515       

30. ანზორ ბურჯანაძე - პირადი ნომერი 36001042728 

31. გიორგი ქოჩიშვილი - პირადი ნომერი 01012000914 

32. ალექსანდრე ონოფრიშვილი - პირადი ნომერი 01008018740 

33. მიხეილ აბაშიშვილი - პირადი ნომერი 01024041058 

34. ოთარ თევდორაძე - პირადი ნომერი 01008050449          

35. დავით ხვედელიძე - პირადი ნომერი 54001009745 

36. ზაზა წვერავა - პირადი ნომერი 01021009205              

37. ნიკა ასვანუა - პირადი ნომერი 62006059976           

38. გიორგი მთიულიშვილი - პირადი ნომერი 08001013706          

39. გურამი ქოჩიაშვილი - პირადი ნომერი 35001107626     

40. ელისო გაბეჩავა - პირადი ნომერი 62001038196    

41. ნანა ბღარაშვილი  - პირადი ნომერი 01004010141                             

42. ზურაბი აზნაურაშვილი - პირადი ნომერი 01030030215 

43. შორენა ჭუმბურიძე - პირადი ნომერი 01030002170 

44. დავითი ბაღათურია - პირადი ნომერი  01005009186          

45. ნანა თხელიძე - პირადი ნომერი 43001003273 

46. ლევან თექთუმანიძე - პირადი ნომერი 01008021580   

47. გიორგი გრიგალაშვილი - პირადი ნომერი 57001013031       
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48. კახაბერ ძაგანია - პირადი ნომერი  01030006506                                

49. ხატია ქუქჩიშვილი - პირადი ნომერი 47001017738 

50. რევაზ კახიანი - პირადი ნომერი 01024031184        

51. ნინო ლომსაძე - პირადი ნომერი 36001000424 

სადოქტორო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია 

1. ნატალია ინგოროყვა - პირადი ნომერი 61001015048   

2. გურამ გიკაშვილი - პირადი ნომერი 11001000228    

3. თამარ ჭეჟია - პირადი ნომერი 48001000524 

4. აფთანდილ მუსაევი - პირადი ნომერი 15001004060 

5. მარიამ ქურდიანი - პირადი ნომერი 01008046836 

6. ლევან ქოქოშვილი - პირადი ნომერი 43001019571 

7. ნათელა ლეშკაშელი - პირადი ნომერი 01002006545 

8.  ედიშერ ჩქარეული - პირადი ნომერი 01019008663 

9. ლიანა ჭიღლაძე - პირადი ნომერი 59002000293 

10. თამარ მიქელაძე - პირადი ნომერი 33001010788 

 

სადოქტორო პროგრამა: სოციალური მეცნიერებები 

1.დავით ებრალიძე - პირადი ნომერი  01031004431  

2. ოლღა დოროხინა - პირადი ნომერი 01021010715  

3. ზაზა ჯაფარიძე - პირადი ნომერი 59001030438 

4. ანა ვახტანგიშვილი - პირადი ნომერი 59001007172 

5. ია ჟორდანია - პირადი ნომერი 01008023193 

6. ბექა ნამორაძე - პირადი ნომერი 01019064841   

7. მარიამ შანშიაშვილი - პირადი ნომერი 01013012507 

8. ჯილდა ლომიძე - პირადი ნომერი 57001016963 

9. თათია გურგენიძე - პირადი ნომერი 01011047567 

10. ნინო დვალიშვილი - პირადი ნომერი 42001012839 

11. გიორგი გორდელაძე - პირადი ნომერი 33001066087 

12. თემურ არბოლიშვილი - პირადი ნომერი 59002000677 

13. მანანა ბიწაძე-მიქელაძე - პირადი ნომერი 01022000772          

14. ირინა ფუტკარაძე - პირადი ნომერი 01011017021 

15. ეკატერინე ნადირაძე - პირადი ნომერი 35001023233 

16. კონსტანტინე  პეტრიაშვილი - პირადი ნომერი 01017012903 
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17. დავით კლიმიაშვილი - პირადი ნომერი 01008049406 

18. ანა ფირცხალაიშვილი- პირადი ნომერი 01005027680 

19. მანანა ბოკუჩავა - პირადი ნომერი 01015018508 

20. ბაბილინა ხარხელაური - პირადი ნომერი 31001020840 

21. იმედა მაკასარაშვილი - პირადი ნომერი 38001000369                       

22. ალექსი ბარბაქაძე - პირადი ნომერი 01005005685                        

23. ბექა ბაღაშვილი - პირადი ნომერი 01024062149                              

24. ზურაბ ჩაჩანიძე - პირადი ნომერი01002002039 

25. ლილი ამაშუკელი - პირადი ნომერი 01008010389 

26. ნატო მახათაძე - პირადი ნომერი 01030002774 

27. გიორგი პაპკიაური - პირადი ნომერი 01001081628 

28. ეკატერინე კიკალიშვილი - პირადი ნომერი 01005008957 

29. თამარი ხეცურიანი - პირადი ნომერი 60003002596 

30. გიორგი ჩაჩანიძე - პირადი ნომერი 01025008179 

31. დავით ჩხეტიანი - პირადი ნომერი 01005000903    

32. ნინო ოსიძე - პირადი ნომერი 61003001122          

33. თორნიკე ტაბატაძე - პირადი ნომერი 01019057896 

34. ლიკა არველაძე - პირადი ნომერი 01026013456 

                                                                 

სადოქტორო პროგრამა: საერთაშორისო ურთიერთობები 

1. ლაშა ხოზრევანიძე - პირადი ნომერი 61009014331 

2. დავით ძნელაძე  - პირადი ნომერი 01016004922                             

3. ანა ფურელიანი - პირადი ნომერი 01001062093       

4. ანა გურგენიძე - პირადი ნომერი 01006014450        

5. ოთარ ლიპარტელიანი - პირადი ნომერი 01005024529      

6. დიმიტრი ბოკუჩავა - პირადი ნომერი 19001095316 

7. ქეთევან გუგუჩია - პირადი ნომერი 43001003340       

 

სადოქტორო პროგრამა: არქეოლოგია 

1. ბიძინა ჩოლოყაშვილი - პირადი ნომერი 65003000045 

2. შორენა ალხანაშვილი - პირადი ნომერი 40001028338 
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VIII.    ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ინფორმატიკა  

1. გიორგი მარტიაშვილი - პირადი ნომერი 01024068876     

2. რომანი კორიანი - პირადი ნომერი  01011071722 

3. გიორგი კივილაძე - პირადი ნომერი 01024072902  

4. ნიკოლოზ მაისურაძე - პირადი ნომერი 01025019893 

5. გიორგი კაკაშვილი -  პირადი ნომერი 01005027180   

6. ზურაბ მამულაშვილი - პირადი ნომერი 01001066684   

7. ლელა პაპავა - პირადი ნომერი 33001006008 

8. იუზა ჟღენტი - პირადი ნომერი 54001044427        

9. დავით ხარაიშვილი - პირადი ნომერი 25001037864    

10. არჩილ მჭედლიშვილი - პირადი ნომერი 01001077035              

11. ქეთევან სანოძე - პირადი ნომერი 01025015823   

12. გარი მარკარიანი - პირადი ნომერი 01027066732   

13. ვალერიანე გელოვანი - პირადი ნომერი 01024038823 

14. არმენ სარქისიანი - პირადი ნომერი 01027052742 

15. ლიანა ჩარკვიანი - პირადი ნომერი 35001040975 

16. სამსონ დარჩია - პირადი ნომერი 33001067931    

17. იური კირაკოსიანი - პირადი ნომერი 01027061097 

18. ავთანდილ აბრამიშვილი - პირადი ნომერი 23001012621 

19. დავითი ჯიბუტი - პირადი ნომერი 01019062547    

20. ირაკლი ქარქაშაძე - პირადი ნომერი 60001041344  

21. ბექა ხვედელიძე - პირადი ნომერი 60001041564 

22. ივანე ალფაიძე - პირადი ნომერი 01001055443 

23. გიგა მაღლაკელიძე - პირადი ნომერი 60001105542         

24. იანინა გიგიბერია - პირადი ნომერი 01008004739 

25. ნანი გიორგაძე - პირადი ნომერი 01001057351 

26. გიორგი დარჩიაშვილი - პირადი ნომერი 01011079539    

27. გიორგი სახვაძე - პირადი ნომერი 01019063615            

28. თამარ უსანეთაშვილი - პირადი ნომერი 01019001056 

29. ბექა გიგაშვილი - პირადი ნომერი 01005029893    

30. კახა თაბაგარი - პირადი ნომერი 35001090111    

31. ეკატერინე ვეკუა - პირადი ნომერი 01024031322 
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32. ნინო ჩიკვაშვილი - პირადი ნომერი 60002000729 

33. ელზა ბიწაძე - პირადი ნომერი 60001045926 

34. გიორგი ბერიძე - პირადი ნომერი 61001064134 

35. ვახტანგ ჭუმბურიძე - პირადი ნომერი 18001014897 

36. ირაკლი ბარამიძე - პირადი ნომერი 01007011080      

37. მალხაზ თავართქილაძე - პირადი ნომერი 01001065117        

38. ზურაბ კაციტაძე - პირადი ნომერი 21001033391 

39. ლევან გუგუნავა - პირადი ნომერი 01008050067 

40. მარინა დიდმანიძე - პირადი ნომერი 61006059636 

41. სოფიო სარდალიშვილი - პირადი ნომერი 01030048644 

42. მინდია ჩუბინიძე - პირადი ნომერი 21001037563             

43. სანდრო კანდელაკი - პირადი ნომერი01008045934            

44. ლელა ნატროშვილი - პირადი ნომერი 35001015835 

45. ლელა ტაბაროკიშვილი - პირადი ნომერი 13001020401                 

46. შორენა მჭედლიძე - პირადი ნომერი 22001011943 

47. მეჰმეთ ალი ოზდემი - პასპორტის ნომერი M13 №978387  

48. გიორგი ფურელიანი - პირადი ნომერი 31001049720      

  

სადოქტორო პროგრამა: მათემატიკა  

1. გიორგი პაპუკაშვილი - პირადი ნომერი 01029017093 

2. ციალა კაცაძე - პირადი ნომერი 35001030371 

3. გიორგი დეკანოიძე - პირადი ნომერი 28001104001        

4. ირმა ქუფარაშვილი - პირადი ნომერი 40001012865  

5. კახაბერ შენგელია - პირადი ნომერი 01011072880                

6. გიორგი თუთბერიძე - პირადი ნომერი 18001060625    

 

სადოქტორო პროგრამა: საინჟინრო ფიზიკა  

1. ლელა მწარიაშვილი - პირადი ნომერი 01011015153 

2. ჯანო მარხულია - პირადი ნომერი 62006000510 

3. ორესტ კვიციანი - პირადი ნომერი 62004000703 

4. ნანი მარხვაშვილი - პირადი ნომერი 35001083809    
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სადოქტორო პროგრამა: მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი  

1. გიგა თუშიშვილი - პირადი ნომერი 01008054933   

2. ნიკა აბელაშვილი - პირადი ნომერი 01025004342   

3. გიორგი გოგოლაძე - პირადი ნომერი 01001077110       

4. დავით ყიფიანი - პირადი ნომერი 01009003356 

5. ივანე ეპიტაშვილი - პირადი ნომერი 01024052851 

6. ალექსანდრე ჯოხაძე - პირადი ნომერი 01008050467        

7. თორნიკე მამიაშვილი - პირადი ნომერი13001059269                   

8. ირინე ხვედელიძე - პირადი ნომერი 01022000552 

9. ინდირა ნატრიაშვილი - პირადი ნომერი 60001027417 

10. დონგჰაკი კიმ - პირადი ნომერი 01891009409 

 

IX.  აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: აგრარული ტექნოლოგიები 

1. ეკატერინა შუბლაზე - პირადი ნომერი 55001002837 

             

სადოქტორო პროგრამა: სასოფლო-სამეურნეო მელიორაცია  

1. ფერიდე ლორთქიფანიძე - პირადი ნომერი 41001006023 

2. ირინა ხუბულავა - პირადი ნომერი 01014001692      

3. ლია მაისაია - პირადი ნომერი 01024042511 

4. მაია შამყულაშვილი - პირადი ნომერი 01026010169 

5. ნანა ბერაია - პირადი ნომერი 62001007739 

6. თამაზ კერესელიძე - პირადი ნომერი 5400105821       

7. ქეთევან დადიანი - პირადი ნომერი 01022009072 

8. ხათუნა კიკნაძე - პირადი ნომერი 01008013171 

9. სოფიკო კერესელიძე - პირადი ნომერი 01024004343 

 

სადოქტორო პროგრამა: სატყეო საქმე 

1. ლაშა ძაძამია - პირადი ნომერი 62001003760 

2. ნიკო ყარსიმაშვილი - პირადი ნომერი 01030052191    

 

სადოქტორო პროგრამა: აგრარული ეკონომიკა 

1. ზაზა გოიშვილი - პირადი ნომერი 01008018767 

2. ზაზა ბარბაქაძე - პირადი ნომერი 43001011685 



 16 

3. საბა გურგენიძე  - პირადი ნომერი 01001068955 

 

 

2. პირები, რომლებიც ბრძანების გამოცემიდან ორი თვის ვადაში არ წარმოადგენენ 

ჩარიცხვისათვს საჭირო დოკუმენტებს (ნაცვლად ცნობისა ან სხვა) ბრძანება მათი ჩარიცხვის 

ნაწილში ძალადაკარგულად ჩაითვლება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე; 

3. ბრძანება გამოიკრას ფაკულტეტებზე თვალსაჩინო ადგილას და განთავსდეს სტუ-ს  

ვებგვერდზე; 

4.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 

 

 

                     რექტორი                                                                ა.ფრანგიშვილი 

 

       ვიზები:    

 

ვიცე-რექტორი 

ლ. კლიმიაშვილი 

 

სწავლების დეპარტამენტის  

უფროსი  ი. ლომიძე 

 

      სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

      დეპარტამენტის უფროსი   ბ. მაისურაძე 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


