
 

მათემატიკისა და ფიზიკის დარგობრივი საკონკურსო კომისია: 
(ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საგანთა ჯგუფები: 10, 11) 

 

 

 

საგანთა 
ჯგუფის № 

 
ვაკანსია 

კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და 
გვარი 

10/1 პროფესორი 2-(240 სთ) 1. ლევან ჩხარტიშვილი 

2. ზურაბ ჩაჩხიანი 

პროფესორი 1-(120 სთ) 1. მარინა შენგელია 

ასოც.პროფ 1-(420 სთ) 1. მზია ცირეკიძე 

ასისტ.პროფ 1-(540 სთ) 1. კახა გორგაძე 

ასისტ.პროფ 5-(270 სთ) 1. ქეთევან კაპანაძე 

2. მზია ტეტელოშვილი 

3. დარეჯან ხოჭოლავა 

4. ლალიტა დარჩიაშვილი 

5. მაია ქევხიშვილი 

ასისტენტი 2-(600 სთ) 1. ირმა გიორგაძე 

2. სალომე ქარსელაძე 

10/2 პროფესორი 3-(240 სთ) 1. აკაკი გიგინეიშვილი 

2. თამაზ ეთერაშვილი 

3. თამარ ბჟალავა 

ასოც.პროფ 2-(420 სთ) 1. თეიმურაზ ბერიკაშვილი 

2. ვახტანგ გოგიჩაიშვილი 

10/3 პროფესორი 
2-(120 სთ) 

1. გიორგი ნაბახტიანი 

2. 2. ქეთევან კოტეტიშვილი 

ასოც.პროფ 

3-(420 სთ) 
1. მანანა ჩიხლაძე 

2. ლია ჭელიძე 

3. თამარ ბერბერაშვილი 

ასოც.პროფ 1-(210 სთ) 1. ვალერიან გობრონიძე 

ასისტ.პროფ 1-(270 სთ) 1. ვალერიან ხუციშვილი 

10/4 პროფესორი 2-(240 სთ) 1. ზაურ ჯაბუა 

2. პაატა კერვალიშვილი 

პროფესორი 2-(120 სთ) 1. დავით ჯიშიაშვილი 

2. გელა გოდერძიშვილი 

ასოც.პროფ 1-(210 სთ) 1. დავით გზირიშვილი 

ასისტ.პროფ 1-(540 სთ) 1. თენგიზ ხაჩიძე 

ასისტ.პროფ 1-(270 სთ) 1. ირაკლი სირანაშვილი 

10/5 პროფესორი 1-(120 სთ) 1. ნიკოლოზ ჩიხრაძე 

ასოც.პროფ 1-(420 სთ) 1. ლალი ჩახვაშვილი 

ასოც.პროფ 
2-(210 სთ) 

1. გოდერძი ჯანელიძე 

2. მიხეილ ჩიხრაძე 

ასისტ.პროფ 1-(270 სთ) 1. მარიამ წიკლაური 



 

 

საგანთა 
ჯგუფის № 

 
ვაკანსია 

კონკურსში გამარჯვებულის სახელი და 
გვარი 

11/1 პროფესორი 2-(240 სთ) 1. ვლადიმერ ხოჭოლავა 

2. შაქრო ტეტუნაშვილი 

ასოც.პროფ 2-(420 სთ) 1. ნოდარ მაჭარაშვილი 

2. ზურაბ თედიაშვილი 

11/2 პროფესორი 1-(240 სთ) 1. დუგლას უგულავა 

11/3 ასოც.პროფ 1-(210 სთ) 1. თენგიზ ბუჩუკური 

 

11/4 

პროფესორი 
2-(240 სთ) 

1. სერგო ხარიბეგაშვილი 

2. შოთა  ზაზაშვილი 

ასოც.პროფ 1-(420 სთ) 1. ირინე სიგუა 

ასოც.პროფ 1-(210 სთ) 1. როლანდ გაჩეჩილაძე 

11/5 პროფესორი 2-(240 სთ) 1. დავით  ნატროშვილი 

2. ლევან  გიორგაშვილი 

ასოც.პროფ 1-(420 სთ) 1. ავთანდილ გაჩეჩილაძე 

11/6 პროფესორი 1-(240 სთ) 1. ალექსი კირთაძე 

11/7 პროფესორი 1-(240 სთ) 1. ზურაბ  ქვათაძე 

ასოც.პროფ 2-(420 სთ) 1. გივი  ფიფია 

2. ტრისტან  ბუაძე 

11/8 პროფესორი 
2-(240 სთ) 

1. გივი  ბერიკელაშვილი 

2. თემურ  ჯანგველაძე 

 

11/9 

 

პროფესორი 2-(240 სთ) 1. ნიკოლოზ  კაჭახიძე 

2. ლეონარდ  მძინარიშვილი  

ასოც.პროფ 1-(420 სთ) 1. გურამ სამსონაძე 

11/10 პროფესორი 1-(240 სთ) 1. თენგიზ  ტეტუნაშვილი 

ასოც.პროფ 1-(420 სთ) 1. მარიამ  ბერიაშვილი 

 

 

 

 

11/11 

პროფესორი 1-(240 სთ) 1. ზვიად  წიკლაური 

ასოც.პროფ 4-(420 სთ) 2. რუსუდან  ბიწაძე 

3. ალექსანდრე  კლიმიაშვილი 

4. ია  რამიშვილი 

5. ფიქრია  ღურწკაია 

ასისტ.პროფ 10-(540 სთ) 1. მაია  მრევლიშვილი 

2. დარეჯან  ბიწაძე 

3. თამარ  ქასრაშვილი 

4. ცირა  ცანავა 

5. ლამარა  შანქიშვილი 

6. მაია  ხარაშვილი 

7. ეკა  ელერდაშვილი 

8. თამარ  კვირიკაშვილი 

9. ბექნუ  ფარჯიანი 

10. დავით  მეტრეველი 


