65 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირთა
განცხადების განხილვის შესახებ
სამშენებლო ფაკულტეტი
სამშენებლო ფაკულტეტის თანამშრომლების მიერ წარმოდგენილი
განცხადებების განხილვა მოხდება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოში (ადმინისტრაციული კორპუსის
III სართული,
შეხვედრების ოთახში) ამა წლის პირველ ივლისს (01.07.2013). განცხადების
წარმდგენი პირები უნდა გამოცხადდნენ აკადემიურ საბჭოში ქვემოთ
მითითებული დროის შესაბამისად:
განცხადების განხილვა
1100-დან 1330-ის ჩათვლით მოხდება იმ პირთა
რომელთა რიგითი ნომერიც არის 1-დან 35-ის ჩათვლით, ხოლო 1330-დან 1600ის ჩათვლით მოხდება იმ პირთა განცხადების განხილვა რომელთა რიგითი
ნომერიც არის 36-დან 72-ის ჩათვლით. განცხადებების განხილვა წარიმართება
იმ რიგითობის პრინციპით, რომელიც დაფიქსირებულია განცხადებების
სარეგისტრაციო ჟურნალში.

სამშენებლო ფაკულტეტი
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თამაზ ბაციკაძე
ვახტანგ ჭანკოტაძე
გურამ ცინცაძე
რამაზ ჭყოიძე
ნიკოლოზ ნაცვლიშვილი
ბადრი გვასალია
მერაბ ლორთქიფანიძე
კობა ჯინჭარაძე
ზურაბ მაძაღუა
დავით გორგიძე
აზორ ნადირაძე
გურამ ბაღათურია
ჯუმბერ ნიჟარაძე
ნოდარ ბერიშვილი
პეტრე ჭიჭაღუა
ზურაბ ეზუგბაია
შახი ბაქანიძე
იუნონა მარგალიტაძე
ელგუჯა მეძმარიაშვილი
რევაზ ცხვედაძე
რევაზ მახვილაძე
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ზაურ ციხელაშვილი
ომარ მხეიძე
ზურაბ გედენიძე
ჯემალ ჩოგოვაძე
თემურ ამყოლაძე
გიორგი მალასიძე
გურამ სოსელია
გუგა ჭოხონელიძე
ვიქტორ ჯაფარიძე
დემურ დანელია
ანზორ ხაბეიშვილი
ირაკლი გორჯოლაძე
როინ იმედაძე
ტარიელ კვიციანი
თამაზ ამბროლაძე
ნოდარ კოდუა
დიმიტრი კუჭუხიძე
ვალერი ვაჭარაძე
ლალი ღოღელიანი
ვაჟა ფაჩულია
ამირან საყვარელიძე
ვაჟა ნაჭყებია
იური ქადარია
ოთარ ფურცელაძე
შოთა მესტვირიშვილი
კონსტანტინე იაშვილი
გიორგი დალაქიშვილი
ლია კახიანი
ლამარა ავალიშვილი
დავით ჯანყარაშვილი
იოსებ კაკუტაშვილი
ომარ ხაზარაძე
თამაზ ხმელიძე
რაულ პატარაია
ანზორ კვარაცხელია
რობერტ დიაკონიძე
ზეინაბ ქარუმიძე
შალვა გაგოშიძე
მამული გრძელიშვილი
არჩილ მოწონელიძე
ლიანა უგულავა
აგული სოხაძე
ინგუშა მშვენიერაძე
ირაკლი შეყრილაძე
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არჩილ ჩიქოვანი
ოთარ გიორგობიანი
თეიმურაზ გველესიანი
გივი დანელია
ზურაბ დანელია
ბიჭიკო სურგულაძე
ვაჟა ლომიძე
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