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საგანთა 
ჯგუფის 

№ 

ვაკანსია 
აკადემიური 
თანამდებობა 

გამარჯვებულის სახელი 
და გვარი 

     1 

2(240 სთ) 
პროფერსორი  გურამ ტყემალაძე 

პროფესორი  ქეთევან სარაჯიშვილი 

1(120 სთ) პროფესორი ნუგზარ ბაღათურია 

1(420 სთ) ასოც. პროფესორი ქეთევან ბერიაშვილი 

1(210 სთ) ასოც.პროფესორი აკაკი ერიქაშვილი 

1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი მაია გოგალაძე 

2 
1(240 სთ) 
1(120 სთ) 

პროფესორი გიორგი ქვარცხავა 

მაია კილაძე პროფესორი 

3 1 (240 სთ) პროფესორი თეიმურაზ რუხაძე 

1(120 სთ) პროფესორი ედიშერ კვესიტაძე 

1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი ლელა გურგენიძე 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი რაული კოკილშვილი 

1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი თამარ ყანჩაველი 

1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი ნაირა მამარდაშვილი 

1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი სოფიო ძნელაძე 

1(270 სთ) ასისტ.პროფესორი თამარ რაზმაძე 

1(600 სთ) ასისტენტი აკაკი ბოკერია 

4 1(240 სთ) პროფესორი ლია ამირანაშვილი 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი ნინო გაგელიძე 

1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი თამარ საჩანელი 

5 1(420 სთ) ასოც.პროფესორი ლია აფციაური 

6 1(120 სთ) პროფესორი მალხაზ დოლიძე 

7 1(120 სთ) პროფესორი ლევან უჯმაჯურიძე 

8 1(240 სთ) პროფესორი დავით მაღრაძე 

9 1(240 სთ) პროფესორი მარიამ ხომასურიძე 

1(120 სთ) პროფესორი ნინო ჩხარტიშვილი 

1 (420 სთ) ასოცირ.პროფესორი შალვა შათირიშვილი 

10 1(240 სთ) პროფესორი ვასილ ღვლიღვაშვილი 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი მანანა ცინცაძე 

1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი ნაილი ორჯანელი 

11 1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი ნათია ნატროშვილი 

12 1(240 სთ) პროფესორი თინათინ დარსაველიძე 

 1(420 სთ) ასოც.პროფესორი ქეთევან როყვა 

13 1(240 სთ) პროფესორი იოსებ სარჯველაძე 

1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი ლალი ბაიდაური 

14 1(420 სთ) ასოც.პროფესორი ვლადიმერ დოლიძე 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი ნათელა მაჭავარიანი 

15 1(120 სთ) პროფესორი ეკა ცქიტიშვილი 

16 1(270 სთ) ასისტ.პროფესორი ნატო კაკაბაძე 

17 1(120სთ) პროფესორი მედეა ბურჯანაძე 

1 (120 სთ) პროფესორი ნინო ლომიძე 



 
 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი ქეთევან პავლიაშვილი 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი თინათინ გოგიშვილი 

18 1(420 სთ) ასოც.პროფესორი მაია გოგოტიშვილი 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი ზვიადი ტიგინაშვილი 

19 1(240 სთ) პროფესორი გიორგი გაგოშიძე 

20 1(240 სთ) პროფესორი ირინა დანელია 

1(120 სთ) პროფესორი მაია კუხალეიშვილი 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი გულნარა ბადრიძე 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი ნინო ზაქარეიშვილი 

1(600 სთ) ასისტ ინგა კუპრაძე 

21 1(120 სთ) პროფესორი არჩილ ცერცვაძე 

22 1(120 სთ) პროფესორი გურამ ალექსიძე 

23 1(420 სთ) ასოც.პროფესორი მაია მელაძე 

24 1(120 სთ) პროფესორი ზურაბ ლაოშვილი 

25 1( 240 სთ) პროფესორი დიმიტრი ნატროშვილი 

26 1(420 სთ) ასოც.პროფესორი თამაზ ოდილავაძე 

1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი ნინო მებონია 

27 1(540 სთ) ასისტ.პროფესორი გიორგი ნატროშვილი 

1(270 სთ) ასისტე.პროფესორი მაია კიკაბიძე 

28 1(240 სთ) პროფესორი დავით გუბელაძე 

1(420 სთ) ასოც.პროფესორი ოლღა ხარაიშვილი 

29 1(120 სთ) პროფესორი ქეთევან მახაშვილი 

30 1(240 სთ) პროფესორი პაატა კოღუაშვილი 

31 1(120 სთ) პროფესორი დავით თავხელიძე 

32 1(120 სთ) პროფესორი თამარ კაჭარავა 

33 1(210 სთ) ასოც.პროფესორი კობა კობალაძე 

1(120 სთ) პროფესორი ნოე ხოზრევანიძე 

 


