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601 დეპარტამენტის ურბანისტიკისა და  გარემოს დიზაინის 
მაგისტრანტების 

სამაგისტრო ნაშრომის წინასწარი დაცვა. 
                                                                                                

1). მაგისტრანტი  მესხიშვილი ნიკა (ხელმძღვანელი პროფ. მ.ფოჩხუა) 
წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 10:00 საათზე  403 აუდიტორიაში;
  თემა: „რეკრეაციული ზონების პროექტირების პრინციპები 
თბილისის ცენტრალური პარკის მაგალითზე“; 

კომისიის წევრები: პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. მ.ბოლქვაძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა, პროფ. ნ. ჩხეიძე, მოწვ. ასოც. პროფ. გ.ყიფიანი,  ასოც. პროფ. ი. 
მურღულია,  ასოც.  პროფ.  ნ. გვენცაძე; 

 

2). მაგისტრანტი  კაპატაძე ნიკა (ხელმძღვანელი პროფ. მ.ფოჩხუა) 
წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 10:20 საათზე  403 აუდიტორიაში; 

თემა: „ყოფილი ინდუსტრიული ზონები – ბრაუნფილდები, პრობლემები, 
მათი აღმოფხვრის ხერხები“; 

კომისიის წევრები: პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. მ.ბოლქვაძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა, პროფ. ნ. ჩხეიძე, მოწვ. ასოც. პროფ. გ.ყიფიანი,  ასოც. პროფ. ი. 
მურღულია,  ასოც.  პროფ.  ნ. გვენცაძე; 

 

3). მაგისტრანტი  ხვთისავრიშვილი მაგდა  (ხელმძღვანელი პროფ. 
მ.ფოჩხუა) წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 10:40 საათზე  403 
აუდიტორიაში; 

თემა: „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოს ურბანული 
განვითარების კონცეფცია“; 

კომისიის წევრები: პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. მ.ბოლქვაძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა, პროფ. ნ. ჩხეიძე, მოწვ. ასოც. პროფ. გ.ყიფიანი,  ასოც. პროფ. ი. 
მურღულია,  ასოც.  პროფ.  ნ. გვენცაძე; 

 

4). მაგისტრანტი  ნადირაშვილი გოჩა (ხელმძღვანელი პროფ. მ.ფოჩხუა) 
წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 11:00 საათზე  403 აუდიტორიაში; 
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თემა:  „სურამი – ხაშურის დამაკავშირებელი სარკინიგზო ხაზის 
პოტენციალი, ანალიზი და გამოწვევები“; 

კომისიის წევრები: პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. მ.ბოლქვაძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა, პროფ. ნ. ჩხეიძე, მოწვ. ასოც. პროფ. გ.ყიფიანი,  ასოც. პროფ. ი. 
მურღულია,  ასოც.  პროფ.  ნ. გვენცაძე; 

 

5). მაგისტრანტი  ჯამარიშვილი ირაკლი (ხელმძღვანელი მოწვ. ასოცირ. 
პროფ. გ.ყიფიანი) წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 11:20 საათზე  
403 აუდიტორიაში; 

თემა: „თუშეთში, წოვათის ხეობაში, სოფელ ეთელკის ახალი 
განაშენიანება“; 

კომისიის წევრები: პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. მ.ბოლქვაძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა, პროფ. ნ. ჩხეიძე, მოწვ. ასოც. პროფ. გ.ყიფიანი,  ასოც. პროფ. ი. 
მურღულია,  ასოც.  პროფ.  ნ. გვენცაძე; 

 

6). მაგისტრანტი  მაჩურიძე ივანე (ხელმძღვანელი პროფ. ნ.ჩხეიძე) 
წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 11:40 საათზე  403 აუდიტორიაში; 

თემა: „ქალაქ  საგარეჯოს  ურბანული  განვითარების  კონცეფცია“; 

კომისიის წევრები: პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. მ.ბოლქვაძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა, პროფ. ნ. ჩხეიძე, მოწვ. ასოც. პროფ. გ.ყიფიანი,  ასოც. პროფ. ი. 
მურღულია,  ასოც.  პროფ.  ნ. გვენცაძე; 

 

7). მაგისტრანტი  ნოზაძე მარიამი (ხელმძღვანელი პროფ. ნ.ჩხეიძე) 
წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 12:00 საათზე  403 აუდიტორიაში; 

თემა: „ეთნოკულტურის გავლენა ქ.წალკის გეგმარებით ორგანიზაციაზე“ 

კომისიის წევრები: პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. მ.ბოლქვაძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა, პროფ. ნ. ჩხეიძე, მოწვ. ასოც. პროფ. გ.ყიფიანი,  ასოც. პროფ. ი. 
მურღულია,  ასოც.  პროფ.  ნ. გვენცაძე; 

 
8). მაგისტრანტი  სორდია დავითი (ხელმძღვანელი პროფ. მ.ბოლქვაძე) 
წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 12:20 საათზე  403 აუდიტორიაში; 
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თემა: „საზოგადოებრივ – საქმიანი ცენტრის დაგეგმარება კახეთის 
გზატკეცილზე“ 

კომისიის წევრები: პროფ. გ. სალუქვაძე, პროფ. მ.ბოლქვაძე, პროფ. 
მ.ფოჩხუა, პროფ. ნ. ჩხეიძე, მოწვ. ასოც. პროფ. გ.ყიფიანი,  ასოც. პროფ. ი. 
მურღულია,  ასოც.  პროფ.  ნ. გვენცაძე; 

 

9). მაგისტრანტი  კვერნაძე მარიამი (ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. 
ნ.ხვედელიანი) წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 11:00 საათზე  305 
აუდიტორიაში; 

თემა:“ქ.ფოთში ცენტრალური პარკის დიზაინ– პროექტი“; 

კომისიის წევრები: პროფ. ნ.ხაბეიშვილი, ასოც. პროფ. ნ. ხვედელიანი, 
ასოც.  პროფ.  გ. წულუკიძე,  ასოც. პროფ. მ. ხაბეიშვილი, ასისტ.პროფ . 
ი.მაკოვკინა; 

 

10). მაგისტრანტი გოშაძე გოგა (ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. 
ნ.ხვედელიანი) წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 11:20 საათზე  305 
აუდიტორიაში; 

თემა: „ქ. თბილისში ვერის ბაღის დიზაინ– პროექტი“; 

კომისიის წევრები: პროფ. ნ.ხაბეიშვილი, ასოც. პროფ. ნ. ხვედელიანი, 
ასოც.  პროფ.  გ. წულუკიძე,  ასოც. პროფ. მ. ხაბეიშვილი, ასისტ..პროფ . 
ი.მაკოვკინა; 

 

11). მაგისტრანტი გამგებელი ნიკოლოზი (ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. 
ნ.ხვედელიანი) წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 11:40 საათზე  305 
აუდიტორიაში; 

თემა: „ქ. თბილისში ვერის ბაღის დიზაინ – პროექტი“; 

კომისიის წევრები: პროფ. ნ.ხაბეიშვილი, ასოც. პროფ. ნ. ხვედელიანი, 
ასოც.  პროფ.  გ. წულუკიძე,  ასოც. პროფ. მ. ხაბეიშვილი, ასისტ..პროფ . 
ი.მაკოვკინა; 
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 12). მაგისტრანტი გარიკ ბდოიანი (ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. 
გ.წულუკიძე) წინასწარ დაცვას ჩაატარებს 15 ივლისს 12:00 საათზე  305 
აუდიტორიაში; 

თემა: „სამგორის პარკის და მიმდებარე ტერიტორიის რეკონსტრუქცია“ 

კომისიის წევრები: პროფ. ნ.ხაბეიშვილი, ასოც. პროფ. ნ. ხვედელიანი, 
ასოც.  პროფ.  გ. წულუკიძე,  ასოც. პროფ. მ. ხაბეიშვილი, ასისტ..პროფ . 
ი.მაკოვკინა; 

 
                                                                     8 ივლისი 2022 წ. 


