
2021 წლის 25 ივნისს გაზეთ „რეზონანსში“ გამოქვეყნებული აკადემიური 

პერსონალის კონკურსის საბოლოო შედეგები 

 

სამთო-გეოლოგიის დარგობრივი საკონკურსო კომისია 

(სამთო გეოლოგიური ფაკულტეტის საგანთა ჯგუფები:1-14) 

 

პროფესორის თანამდებობაზე 

 

საგანთა ჯგუ-

ფის № 
ვაკანსია გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

1 2(240სთ) 
1.ირაკლი გუჯაბიძე                                                                 

2. ლავრეტი გუდავაძე 

2 1 (240 სთ) როინ ენაგელი 

3 1 (240 სთ) ალექსანდრე ბეჟანიშვილი 

4 1 (240 სთ) დემურ ტალახაძე 

7 2(240სთ) 
1.   ნანი ხუნდაძე                                                                           

2. თემურ ბარაბაძე 

8 6(240სთ) 

1. ომარ ლანჩავა                                                                   

2. ნინო ჯვარელია                                                                                      

3.  ნანა რაზმაძე                                                                                 

4. ნანა მაჭავარიანი                                                                                                                                                  

5.ლუცინდა ჩხეიძე                                                              

6.  ნინო რატიანი 

8 1 (120 სთ) თეიმურაზ კუნჭულია 

9 2 (120 სთ) 
1. მევლუდ შარიქაძე                                                           

2. შალვა კელეპტრიშვილი 

10 1 (240 სთ) ნოდარ ფოფორაძე 

11 1 (240 სთ) მარინე მარდაშოვა 

11 2 (120 სთ) 
1. ზურაბ კაკულია                                                                  

2. გიორგი მელიქიძე 

12 3 (240 სთ) 
1.ნოდარ მათიაშვილი                                                     

2.მარეხ სადუნიშვილი                                                          

3. გიორგი ჭიაურელი 

13 1 (240 სთ) ვაჟა გელეიშვილი 



 

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 

საგანთა ჯგუ-

ფის № 
ვაკანსია გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

1 1 (210 სთ) ზურაბ ლებანიძე 

2 1 (420 სთ) მედეა ონიანი 

4 2 (420 სთ) 
1. ავთანდილ გიგინეიშვილი                                                        

2. დარეჯან თევზაძე 

6 4 (420 სთ) 

1. მადონა წურწუმია                                                                    

2. ნოდარ მაჭავარიანი                                               

3.ვალერი ხითარიშვილი                                                         

4. გიორგი ხეცურიანი 

7 3 (420 სთ) 
1. ნათელა მაისურაძე                                                               

2. რუსუდან მანაგაძე                                                                                   

3. გიორგიდურგლიშვილი 

8 4 (420 სთ) 

1. ნატო კიკნაძე                                                                                  

2.მზია ქიტოშვილი                                                           

 3. ზაზა ხოკერაშვილი                                                                                    

4. ნინო არუდაშვილი 

9 2   (210 სთ) 
1.ირმა კოკოლაშვილი                                                                     

2. ხათუნა მიქაძე 

10 
4 (420 სთ) 

1. ოლღა სესკურია                                                                                

2. ია ახვლედიანი                                                            

3.  ხათუნა გაჩეჩილაძე                                                             

4.  სულხან გველესიანი 

1 (210 სთ) თემურ ბუტულაშვილი 

11 

1(420სთ) ხათუნა ავალიანი 

3(210 სთ) 
1.ლევან გორგიძე                                                                              

2. ნანა ზაუტაშვილი                                                                

3. გიორგი ტლაშაძე 

12 6 (420 სთ) 

1. თამარ პაპაჩაშვილი                                                            

2. რამაზ ინაძე                                                                             

3. ფატიმა ქვაცაბაია                                                                         

4. დავით პაპავა                                                                           

5. თეიმურაზ პაპავა                                                                                  



6. მზია ნადირაძე 

13 
2 (420 სთ) 

1. ნინო ჯაფარიძე                                                                     

2. დავით ბლუაშვილი 

1 (210 სთ) მანანა ნანიტაშვილი 

14 2 (420 სთ) 
1.ბეჟან კახაძე                                                                       

2.გელა ლობჟანიძე 

 

ასისტენტ- პროფესორის თანამდებობაზე 

 

საგანთა ჯგუ-

ფის № 
ვაკანსია გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

7 2 (540 სთ) 
1. მარინე კუმელაშვილი                                                         

2. თამარ რაზმაძე-ბროკიშვილი 

8 1 (540სთ) სოფიო გიგაური 

9 1 (270სთ) რამაზ პაატაშვილი 

10 1 (540სთ) ნინო ადეიშვილი 

11 2 (270სთ) 
1. ნანა ქიტიაშვილი                                                             

2. ნატალია გაჩეჩილაძე 

12 1 (270სთ) ეკატერინე ხოხიაშვილი 

13 1 (270სთ) ქეთი ბენაშვილი 

 

ასისტენტის თანამდებობაზე 

 

საგანთა ჯგუ-

ფის № 
ვაკანსია გამარჯვებულის სახელი და გვარი 

4 1 (300 სთ) ნანა დოლიძე 

12 3 (300 სთ) 
1. ელენე ბლიაძე                                                                   

2.კახაბერ ძაძამია                                                                   

3. გიორგი სულაბერიძე 

13 1 (600სთ) გიორგი მინდიაშვილი 

 


