


დანართი 

 

საფინანსო-საბიუჯეტო საკითხთა მუდმივმოქმედი  კომისია 

აკადემიური პერსონალი: 

1. დავით ჯაფარიძე- თავმჯდომარე 
2. ჯემალ გახოკიძე 
3. მალხაზ წიქარიშვილი 
4. ლალი ბოჭორიშვილი 
5. დარეჯან თევზაძე 
6. ნაზიბროლა კუციავა 
7. მალხაზ ხუციშვილი 
8. ავთანდილი შარვაშიძე 
9. ზაურ  ჩიტიძე 
10. ჰენრი კუპრაშვილი 
11. მედეა ჭელიძე 
12. ოლღა ხუციშვილი 
13. ქეთევან კოტრიკაძე 
14. გიორგი გაგოშიძე 
15. ვაჟა პაპასკირი 

16. დავით გამეზარდაშვილი 

17. გიორგი გრატიაშვილი 

18. ავთანდილ  სონღულაშვილი 

სტუდენტები: 

19. რატი გურგენიძე 

20. ალექსანდრე ბაბუნაშვილი 

21. გიორგი ნანიტაშვილი 

22. აკაკი ყიფშიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სწავლებისა და სამეცნიერო-კვლევით საკითხთა მუდმივმოქმედი 

კომისია 

აკადემიური პერსონალი: 

1. ალექსანდრე სიჭინავა - თავმჯდომარე 
2. ნინო მსხილაძე 
3. შალვა ნაჭყებია 
4. ლალი ბოჭორიშვილი 
5. დარეჯან თევზაძე 
6. თემურ ჯაგოდნიშვილი 
7. რუსუდან ქინქლაძე 
8. მედეა ჭელიძე 
9. ოლღა ხუციშვილი 
10. შოთა ზაზაშვილი 
11. ირინა გოცირიძე 
12. გიორგი გაგოშიძე 
13. იური ბაღათურია   
14. გურამ ცერცვაძე 
15. გიორგი  ბაღათურია 
16. შალვა კეკუტია 
17. ჯანო  მარხულია 
18. თემურ  ბუტულაშვილი 
19. ლევან  იტრიაშვილი 
20. ეთერ უთურაშვილი 
21. ნოდარ მირიანაშვილი 
22. დავით გამეზარდაშვილი 
23. გიორგი გრატიაშვილი 
24. ნაილი კაპანაძე 
25. ნათელა კობახიძე 
26. გულიკო დვალი 
27. შორენა ხიზანიშვილი 
28. იამზე  კალანდაძე 
29. ანა  ჩუტკერაშვილი   
30. ნუგზარ დადიანი 
31. ნანა  გოგესაშვილი 
32. ზურაბ ვარაზაშვილი 
33. გიორგი ჯაფარიძე 
34. ლიანა ყუფარაძე 
35. ირაკლი ლომიძე 

სტუდენტები: 

36. ბექა ოიკაშვილი 

37. სალომე ნეფარიძე 

38. როსტომ ლაბაძე 



წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატი) მიღებულ დადგენილებათა 

მონიტორინგის მუდმივმოქმედი კომისია 

 

აკადემიური პერსონალი: 

1. ზაურ  ჩიტიძე - თავმჯდომარე 
2. ავთანდილი შარვაშიძე 
3. ქეთევან კოტრიკაძე 
4. შალვა კეკუტია 
5. გიორგი გრატიაშვილი 

სტუდენტები: 

6. ლია ზღუდაძე 

7. თორნიკე კელაპტრიშვილი 

8. გიორგი ქურციკიძე 

9. ირაკლი გუგუშვილი 

10. მეგი გოგოლაძე 

11. ალექსანდრე ბაბუნაშვილი 

12. რატი გურგენიძე 

13. გიორგი ნანიტაშვილი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სოციალურ საკითხთა მუდმივმოქმედი კომისია 

 

აკადემიური პერსონალი: 

1. ნაზიბროლა კუციავა -თავმჯდომარე 
2. ნინო მსხილაძე 
3. დარეჯან თევზაძე 
4. გივი ლოლაძე 
5. ირინა ბედინაშვილი 
6. ეკატერინე მისაბიშვილი 
7. გურამ ცერცვაძე 
8. ზურაბ გელიაშვილი 
9. თენგიზ მახარაშვილი 

სტუდენტები: 

10. თომა ხაბეიშვილი 

11. სესილი თოდუა 

12. თორნიკე გასიტაშვილი 

13. ანა ძამაშვილი 

14. რატი ტყემალაძე 

15. ლანა ბოხუა 

16. თორნიკე ჭაღალიძე 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სპორტის, კულტურისა და ახალგაზრდულ საკითხთა მუდმივმოქმედი 

კომისია 

აკადემიური პერსონალი: 

1. როინ იმედაძე 
2. ნოდარ მაჭავარიანი 
3. აკაკი გიგინეიშვილი 
4. მაია ნანობაშვილი 
5. ლევან  იტრიაშვილი 

სტუდენტები: 

6. რატი გურგენიძე - თავმჯდომარე 

7. გიორგი ჩირგაძე 

8. ბეგი ბაშელეიშვილი 

9. ლევან კალანდია 

10. ლუკა დადიანიძე 

11. ანი ჭანუყვაძე 

12. ლია ზღუდაძე 

13. გიორგი ნანიტაშვილი 

14. ალექსანდრე ბაბუნაშვილი 

15. ანასტასია ჭანტურია 

16. ლევან ბლიაძე 

17. აკაკი ღვინჯილია 

18. მამუკა ჯმუხაძე 

19. მადინა გასანოვი 

 


