
სტუ–ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტის საბჭო  

2017-2018 სასწავლო წელი 

თავმჯდომარე: პროფესორი ნინო იმნაძე 

მდივანი: ასოც. პროფესორი ნათია ქოჩლაძე 

აკადემიური პერსონალი 

№ 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 
აკადემიური დოქტორი 

 
№603 

v.pirckhalava@gtu.ge 

9 ჯუმბერ მალაღურაძე  
 

პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 j.malaguradze@gtu.ge 

10 ზურაბ ტიტვინიძე  პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

 
№603 

z.titvinidze@gtu.ge 

11 მერაბ გუჯაბიძე  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 
 

m.goujabidze@gtu.ge 

12 დავით 
ბოსტანაშვილი  
 

ასოც.პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 d.bostanashvili@gtu.ge 

13 მარიკა ფოჩხუა  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 m.pochkhua@gtu.ge 

14 ირაკლი მურღულია  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 
 

i.murghulia@gtu.ge 

15 მედეა მელქაძე  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 m.melkadze@gtu.ge 

16 ნათია ქოჩლაძე  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 
 

n.kochladze@gtu.ge 

17 ნანი ფხაკაძე  ასოცირებული პროფესორი №602 n.pkhakadze@gtu.ge 



 აკადემიური დოქტორი  
18 ვალერი 

მჭედლიშვილი  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 v.mchedlishvili@gtu.ge 

19 გიორგი წულუკიძე  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 g.tsulukidze@gtu.ge 

20 ნუგზარ ხვედელიანი 
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 n.khvedeliani@gtu.ge 

21 გურამ აბულაძე  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 g.abuladze@gtu.ge 

22 მარინე მაისურაძე  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 marine.maisuradze@gtu.ge 

23 ქეთევან ბერეკაშვილი  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 k.berekashvili@gtu.ge 

24 ვანდა მუჯირი  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 v.mujiri@gtu.ge 

25 ბიძინა ბერიშვილი  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 b.berishvili@gtu.ge 

26 გია ნაცვლიშვილი 
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 g.nacvlishvili@gtu.ge 

27 მაია ძიძიგური  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 m.dzidziguri@gtu.ge 

28 მაია დავითაია  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 m.davitaia@gtu.ge 

29 მარიამ მალაღურაძე  ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 m.malaguradze@gtu.ge 

30 გიორგი 
ცხოვრებაშვილი  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 g.tsxovrebashvili@gtu.ge 

31 ნინო ჩაჩავა  
 

ასოცირებული პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 n.chachava@gtu.ge 

32 ბელა თინიკაშვილი  ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 
 
 

b.tinikashvili@gtu.ge 

33 მამუკა სალუქვაძე  ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№601 
 
 

m.salukvadze@gtu.ge 

34 ნინო გვენცაძე  ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

 
№601 

 

n.gventsadze@gtu.ge 

35 ლიანა გიორგობიანი 
  

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 
 

l.giorgobiani@gtu.ge 

36 ავთანდილ 
დიღმელაშვილი  

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 
 
 

a.digmelashvili@gtu.ge 

37 გია როყვა  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 
 
 

g.rokva@gtu.ge 



38 გიორგი ბერიძე  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 
 
 

g.beridze@gtu.ge 

39 მაგდა ლეკიშვილი  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 
 
 

m.lekishvili@gtu.ge 

40 თამარ ტაბატაძე 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№603 
 
 

t.tabatadze@gtu.ge 

41 შოთა გელაშვილი 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

 
№602 

 

sh.gelashvili@gtu.ge 

42 მარიამ ხაბეიშვილი 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

 
№602 

 

m.khabeishvili@gtu.ge 

43 ლელა გერეგეშელიძე  
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

№602 
 
 

l.gergeshelidze@gtu.ge 

44 გიორგი მუხიაშვილი 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

 
№603 

 

g.mukhiashvili@gtu.ge 

45 მზევინარ გაგაძე 
 

ასისტენტ პროფესორი 
აკადემიური დოქტორი 

 
№603 

 

m.gagadze@gtu.ge 

46 თამარ ჩუბინიძე 
 

ასისტენტი  
 

№603 
 

t.chubinidze@gtu.ge 

47 ანა ბიბილაშვილი 
 

ასისტენტი  
 

№601 
 

a.bibilashvili@gtu.ge 

48 გიორგი 
კვიწინაშვილი 
 

ასისტენტი  
 

№601 
 

g.kvitsinashvili@gtu.ge 

49 ირინა მაკოვკინა 
 

ასისტენტი  
 

№602 
 

i.makovkina@gtu.ge 

 

 

 

 

 

 

 

 



სტუდენტები 

                                                                              

N 

№ 
 

 

სახელი, გვარი 
 

 

პირადი ნომერი 
 

 

კურსი 
 

 

ჯგუფი № 
 

1  გუგა გიორგობიანი  01008057745 III 65312 

2  ნუცა გოცირიძე 01017042649 III 65312 

3 გიორგი დოლიძე  33001006222 I.მაგ. 2017/6 

4 გურამ ესაკია  60001127092 I.მაგ. 2017.1.2 

5 მარიამ კაპანაძე 01001090340   III   65210 

6 გიორგი კეპულაძე 60001121847   I.მაგ.     2017.1.2 

7 ჯანსუღ კვანტალიანი 60001110961 II 6601 

8 ანა ლაგვილავა  62001042940 II 6605 

9 საბა მამრიკიშვილი 60001151594   III 65112 

10 ჯიმშერ მაისურაძე  20001065538   III 65112 

11 გელა მიქავა  62002002348   IV 64313

12 გიორგი მოდებაძე 54001059292 I.მაგ. 2017.1.3 

13 მარიამ მუჯირი 01001091033 I 6701 

14 ვახო ნოსელიძე 60001137768 I.მაგ. 2017.1.3 

15 გიორგი რაზმაძე   60001137768 III 64313

16 მედეა რაზმაძე 01005038454    III 65110 

17 გიორგი რამიშვილი  33001076292    II 6605
18 სალომე სოფრომაძე   38001047483  III 64212 

19 მიში კოთოიძე 33001073531       1 6706 
20 მარიამ შვანგირაძე 60001157162 II 6601 
21  დავითი ჩიბურდანიძე 01011089278 IV 64212 

22 ირაკლი ხატელიშვილი 60001138332 II 6601 
23 აკაკი ღვინჯილია  01024089116     I 6706 
24 გიორგი მექერიშვილი 59001110296  1 მაგ. 2017.1.1 
25 ბექა კორაშვილი  62001044626 დამატ.წ  


