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ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის დარგობრივი საკონკურსო კომისია: 
(ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საგანთა ჯგუფები: 1-19) 

 

საგანთა ჯგუფი აკადემიური 

თანამდებობა 

ვაკანსია კონკურსში  გამარჯვებულის 
სახელი  და  გვარი 

1 2 3 4 
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პროფესორი 

3 (240) 

 

1. მაია  ცინცაძე 

2. რევაზ  კლდიაშვილი 

3. ნაზიბროლა  კუციავა 

პროფესორი 1 (120) 1. თენგიზ  წივწივაძე 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

 

4 (420) 

1. თამარ  გიორგაძე 

2. ნანა  გეგეშიძე 

3. ნინო  კილასონია 

4. ეკატერინე თოფურია 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

 

4 (210) 

1. თათია  ტუსიაშვილი 

2. ნონა  ბოლქვაძე 

3. ნინო  იმნაძე 

4. ლამარა  ბერიშვილი  

ასისტენტ 
პროფესორი 

2 (540) 1. თამარ  ედილაშვილი 

2. მაია  მამისეიშვილი 

 

ასისტენტ 
პროფესორი 

3 (270) 1. ნათია ამაშუკელი 

2. ირინე უგრეხელიძე 

3. მანანა ქოჩიაშვილი 
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პროფესორი 1 (240) 1. ზურაბ  გელიაშვილი 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

 

3 (210) 

1. ირმა  ლაგვილავა 

2. თამაზ  ქარქუსაშვილი 

3. თეა  მათითაიშვილი 

ასისტენტ 
პროფესორი 

1 (270) 1. ნათიაოჩხიკიძე 
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პროფესორი 3 (120) 1. ნანა  ბოკუჩავა 

2. ირინე ბერძენიშვილი 

3. დენიტა ბიბილეიშვილი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

3 (210) 1. მედეა  წეროძე 

2. ვლადიმერ  გორდელაძე 

3. მალხაზ რაზმაძე 

ასისტენტ 
პროფესორი 

2 (270) 1. ლიანა  ებანოიძე 

2. ნანა რაჭველიშვილი 
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პროფესორი 1 (120) 1. მარინე კაპანაძე 

ასოცირებული 
პროფესორი 

2 (420) 1. როსტომ  გაფრინდაშვილი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (210) 1. ნინო  ქებაძე 

ასისტენტ-

პროფესორი 

1 (270) 1. ნანა დევდარიანი 

5  

პროფესორი 

 

3 (120) 

1. გიორგი  დანელია 

2. მამუკა  მაცაბერიძე 

3. მაია წვერავა 



2 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (420) 1. თამარ  

ფალავანდიშვილი 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (210) 1. ნანა  ბარათელი 

ასისტენტი 1 (300) 1. სალომე ჭეიშვილი 

6 პროფესორი 3 (120) 1. თეიმურაზ ჭეიშვილი 

2. თამაზ გაბადაძე 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (210) 1. გივი ლოლაძე 
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პროფესორი 2 (120) 1. მამუკა  მაისურაძე 

2. მანანა  სირაძე 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

 

4 (210) 

1. ნინო მეძმარიაშვილი 

2. ნინო  ნეფარიძე 

3. მანანა  მათნაძე 

4. გიული  ჯოხაძე 

ასისტენტ 
პროფესორი 

2 (270) 1. ეკატერინე  ჩხაიძე 
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პროფესორი 2 (120) 1. თეიმურაზ  ბუაჩიძე 

2. ლელა თოფურია 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (210) 1. ნანა  ბუცხრიკიძე 

 

  - 

ასისტენტი 1 (300) 1. ქრისტინე მუსელიანი 

9 პროფესორი 1 (240) 1. ზვიად კოვზირიძე 
 1 (120) 2. მაია მშვილდაძე 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (210) 1. გულნაზი ტაბატაძე 

ასისტენტ 
პროფესორი 

1 (270)          1. ზვიადმესტვირიშვილი 

10 პროფესორი 1 (240) 1. ჯემალ  შენგელია 

ასოცირებული 
პროფესორი 

2 (210) 1. მაია  გაბრიჩიძე 

2. მარინე  დონაძე 

 

11 

პროფესორი 1 (240) 1. როზა  ხუციშვილი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (420) 1. ეთერ სადაღაშვილი 

ასისტენტ 
პროფესორი 

1 (540) 1. მედეა ძეკონსკაია 

ასისტენტ 
პროფესორი 

1 (270) 2. დიანა კოტრიკაძე 
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პროფესორი 

 

4 (240) 

1. ლეილა  გვერდწითელი 

2. შალვა  ანდღულაძე 

3. გიორგი  მჭედლიშვილი 

4. დიმიტრი ერისთავი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

 

6 (420) 

1. მარინე   დემეტრაძე 

2. იზოლდა   ბაზღაძე 

3. ჯიმშერ  ქერქაძე 

4. ეკატერინე მაცაბერიძე 

5. მაია გუგეშიძე 
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6. მაია ქავთარაძე 

ასისტენტ პროფესორი 3 (540) 1. ნინო ბაგრატიონი 

2. ირინე გელეიშვილი 

3. ხათუნა წეროძე 

ასისტენტ პროფესორი 1 (270) 1. მანანა  მამულაშვილი 
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პროფესორი 1 (240) 1. ომარ  მიქაძე 

პროფესორი 2 (120) 1. ნუგზარ  წერეთელი 

2. ზურაბ  

სიმონგულაშვილი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

4 (210) 1. ბადრი  მაისურაძე 

2. ქეთევან წერეთელი 

3. თამარ  ცერცვაძე 

4. თამაზ   ბუჩუკური 

ასისტენტ პროფესორი 1 (270) 1. ირაკლი მაისურაძე 

14 პროფესორი 1 (120) 1. იზოლდა  კახნიაშვილი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (210) 1. თამარ წილოსანი 

ასისტენტ 
პროფესორი 

1 (270) 1. ინგა ჯანელიძე 
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პროფესორი 1 (240) 1. მიხეილ  ოქროსაშვილი 

პროფესორი 1 (120) 1. ნიკოლოზ  ლოლაძე 

ასოცირებული 
პროფესორი 

2 (210) 1. გიორგი გორდეზიანი 

2. თამარ ლოლაძე 

 

ასისტენტ 
პროფესორი 

1 (270) 1. ზურაბ ავალიშვილი 

16 პროფესორი 1 (240) 1. მალხაზ  ხუციშვილი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (420) 1. ზურაბ  საბაშვილი 
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პროფესორი 1 (120) 1. ნუგზარ ხიდაშელი 

ასოცირებული 
პროფესორი 

3 (210) 1. კონსტანტინე ხახანაშვილი 

2. ირაკლი აბდუშელიშვილი 
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პროფესორი 2 (120) 1. ზურაბ  ლომსაძე 

2. სლავა მებონია 

ასოცირებული 
პროფესორი 

1 (210) 1. გელა ოთარაშვილი 

ასისტენტ 
პროფესორი 

1 (270) - 
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პროფესორი 

 

6 (240) 

1. ილია   გველესიანი 

2. თამარ  ცინცაძე 

3. ნანა  გელოვანი 

4. ქეთევან  ბაციკაძე 

5. ირმა  ცომაია 

6. მედეა  ჩიქავა 

ასოცირებული 
პროფესორი 

2 (420) 1. ხათუნა   წიქარიშვილი 

2. მარგალიტა გაბელია 

 

ასოცირებული 
პროფესორი 

 

3 (210) 

1. ირინა მეტრეველი 

2. ნანა  შაშიაშვილი 
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3. ლიანა თარგამაძე 

 

ასისტენტ 
პროფესორი  

2 (540) 1. ხათუნა  მიშელაშვილი 

2. მარიამ   ნიშნიანიძე 

 

  

 

 

 

 


