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აკადემიური პერსონალი 2019 წლის მონაცემებით 

  
# გვარი და სახელი თანმდებობა ელ.ფოსტა 

თბოენერგეტიკისა და ენერეგოეფექტურობის დეპარტამენტი #201;   
1 არაბიძე გია  პროფესორი giagiorgi@hotmail.com 

power@gtu.ge 

2 კიღურაძე ომარ  პროფესორი kiguradzeomar@gmail.com 

3 მიქიაშვილი თემურ  პროფესორი temurmikiashvili@yahoo.com 

4 ვეზირიშვილი-ნოზაძე 

ქეთევანი 

პროფესორი ketivezirishvili@gmail.com 

 

5 ჯიშკარიანი თენგიზ  პროფესორი tengish@yahoo.com 

6 პაპავა ლუიზა  ასოცირებული პროფესორი papavaluiza@gmail.com 

7 ჩხაიძე ბაადური  ასოცირებული პროფესორი bchkhaidze@yahoo.com 

8 ლოლუა დავით  ასოცირებული პროფესორი lolua.d@gmail.com 

9 რაზმაძე მარინა  ასოცირებული პროფესორი marina.razmadze30@mail.ru 

10 არაბიძე ნათია  ასოცირებული პროფესორი arabidze.natia@yahoo.com 

11 ფანცხავა ელენე ასისტენტ  პროფესორი sermegi@mail.ru 

12 მაჭავარიანი ევტიხი  პროფესორი xutagtu@rambler.ru 

13 ქევხიშვილი ნოდარ  პროფესორი nodar_ke@yahoo.com 

14 რობაქიძე ლევანი  ასოცირებული პროფესორი levani.robakidze1952@gmail.com 

15 გიგინეიშვილი გიორგი  ასოცირებული პროფესორი gogigin@yahoo.com 

16 ჯიხვაძე მაია ასისტენტ  პროფესორი jixvadzexato@yahoo.com 

17 მჭედლიძე ქეთევანი ასისტენტ  პროფესორი qetevanmchedlidze123@gmail.com 

18 ქსოვრელი ნათია ასისტენტ  პროფესორი qsovreli.nati@gmail.com 

საწარმოო ოპერაციების და ოპერაციათა მენეჯმენტის დეპარტამენტი # 202 

19 სამადაშვილი არჩილი  პროფესორი samadarch@hotmail.com 

20 მაღრაძე მანანა  პროფესორი mmanana0109@yahoo.com 

21 ბერძენიშვილი თეიმურაზი პროფესორი t.berdzenishvili@gtu.ge 

22 ხმალაძე კონსტანტინე პროფესორი khmaladzek@yahoo.com 

23 ქუთათელაძე ქეთევან  პროფესორი kkutateli@gmail.com 

24 ასათიანი ავთანდილ  ასოცირებული პროფესორი A.Asatiani@gtu.ge 

mailto:giagiorgi@hotmail.com
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25 სამადაშვილი მანანა  ასისტენტ  პროფესორი Mako_sama20@yahoo.com 

26 ბებიაშვილი ნატო  ასოცირებული პროფესორი natobebiashvili@yahoo.com 

27 გრიგალაშვილი არჩილ  ასოცირებული პროფესორი a.grigalashvili@gtu.ge 

28 ნაჭყებია გიორგი ასოცირებული პროფესორი nachkepia@yahoo.com 

29 გობეჯიშვილი ეკატერინე ასისტენტ  პროფესორი ekagobejishvili25@gmail.com 

30 ლაზაშვილი ნინო ასისტენტ  პროფესორი ninolazashvili@gmail.com 

31 ილურიძე ქეთევანი ასისტენტი ikethy@yahoo.com 

32 ვეფხვაძე ლევანი ასისტენტი lvepkhvadze@gmail.com 

33 ხმალაძე თამარი ასისტენტი Tamar.khmaladze@moa.gov.ge  
t.khmaladze@gtu.ge 

34 გუნიავა ქეთევანი ასისტენტი Ketigun123@gmail.com 

ელექტროენერგეტიკის და ელექტრომექანიკის დეპარტამენტი # 203 

35 რუხვაძე მიხეილ  პროფესორი misharuch@gmail.com 

36 მახარაძე გურამ  ასოცირებული პროფესორი  

37 ნაჭყებია შალვა  პროფესორი shalva.nachkebia@gtu.ge 

38 სულაძე მიხეილ  ასოცირებული პროფესორი m.suladze@gnerc.org 

39 ჩიხლაძე რამინ  პროფესორი r.chixladze@gtu.ge 

40 ჯავახიშვილი გელა პროფესორი gela_java@yahoo.com 

41 გოგინაშვილი  ნინელი ასოცირებული პროფესორი ninogoginashvili@mail.ru 

42 ქორქია ენრიკო ასოცირებული პროფესორი  

43 გვარამაძე ნინო ასოცირებული პროფესორი nino.gvaramadze@gse.com.ge 

44 ბანცაძე ვახტანგი ასისტენტ  პროფესორი gantiadi@yahoo.com 
vakhtang.bantsadze@energo-pro.ge 

45 ჯიქია თამარი ასოცირებული პროფესორი jiqiatata@yahoo.com 

46 არზიანი გიორგი ასოცირებული პროფესორი giorgi.arziani@gse.com.ge 

47 კოხტაშვილი არჩილი ასოცირებული პროფესორი archil.kokhtashvili@gse.com.ge 

48 ფიფია თემური ასისტენტ  პროფესორი temur.pipia@energo-pro.ge 

49 ჩიხლაძე ქეთევანი ასისტენტ  პროფესორი q.chixladze@gtu.ge 

50 თევდორაშვილი ლაშა ასისტენტ  პროფესორი Lasha.Tevdorashvili@energo-pro.ge 

51 ბიჟამოვი იაკირი პროფესორი y.bijamov@gmail.com 

52 დახუნდარიძე ბორისი ასოცირებული პროფესორი bdagundaridze@gmail.com 

53 კერესელიძე ნატალია ასოცირებული პროფესორი natakereselidze@gmail.com 

mailto:Tamar.khmaladze@moa.gov.ge
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mailto:vakhtang.bantsadze@energo-pro.ge
mailto:jiqiatata@yahoo.com
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 3 

54 გობიანიძე ზურაბი ასისტენტ  პროფესორი zuragobi@gmail.com 

55 ხარშილაძე გრიგოლი ასისტენტ  პროფესორი kharshiladze72@mail.ru 

56 ზერეკიძე არჩილი ასისტენტ  პროფესორი archilzerekidze@gmail.com 

57 კიკოლაშვილი გია  პროფესორი giakikolashvili@rambler.ru 

58 ბოდოკია თემური  პროფესორი  

59 ხაჭაპურიძე ოლეგ  ასოცირებული პროფესორი o.khachapuridze@gtu.ge 

60 სამსონია ნანული  პროფესორი nanasamsonia@mail.ru 

61 ჯაფარიძე დავით  პროფესორი d.japaridze@gtu.ge 

62 ბოჭორიშვილი ლალი  პროფესორი lalibochorishvili@yahoo.com 

63 ჩომახიძე დემური პროფესორი demurchomakhidze@yahoo.com 

64 გუდიაშვილი მაკა  ასოცირებული პროფესორი gudiashvilimaka@gmail.com 

65 კიკნაველიძე გოდერძი  ასოცირებული პროფესორი zurab.kiknavelidze@gmail.com 

66 გიორგიშვილი ნინო ასოცირებული პროფესორი nino-niniaa@mail.ru 

67 არაბიძე მარგალიტა ასოცირებული პროფესორი marabidze@moesd.gov.ge 

68 წერეთელი თამარი ასოცირებული პროფესორი t_tsereteli@gtu.ge 

69 ლომსაძე-კუჭავა  მაია ასოცირებული პროფესორი maikolomsadze@gmail.com 

70 თოფურია მანანა ასისტენტ  პროფესორი Mananatopuria19@gmail.com 

71 ფილიპიდისი თათა ასისტენტ  პროფესორი t.filippidis@gtu.ge 

72 მაღრაძე ნინო ასისტენტ  პროფესორი n.maghradze@gmail.com 

73 გოზალიშვილი ნინო ასისტენტ  პროფესორი ngozalishvili20@yahoo.com 

ელექტროტექნიკის და ელექტრონიკის დეპარტამენტი # 204 

74 ნემსაძე შოთა  პროფესორი Sh-nemsadze@mail.ru 

75 ნემსაძე სიმონ  პროფესორი s.nemsadze@yahoo.com 

76 შავთვალიშვილი ივანე  ასოცირებული პროფესორი v.shavtvalishvili@mail.ru 

77 ბერაძე ნანა  ასოცირებული პროფესორი beradzenana@gmail.com 

78 კოხრეიძე თამაზი პროფესორი kthamaz@gmail.com 

79 ცეცხლაძე მერაბი ასოცირებული პროფესორი Merabi.tsetskhladze@mail.ru 

80 გიუაშვილი მარინე ასისტენტ  პროფესორი m_giuashvili@mail.ru 

81 დადუნაშვილი სერგო  პროფესორი dadu@gtu.ge 

82 ცერცვაძე მაია  ასოცირებული პროფესორი maiatsertsvadze@yahoo.com 

83 სხირტლაძე იუზა ასოცირებული პროფესორი iuzaskhirtladze@gmail.com 

84 ძაგანია ნატო ასოცირებული პროფესორი natadzagania@gmail.com 

mailto:demurchomakhidze@yahoo.com
mailto:beradzenana@gmail.com
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85 გოგილიძე ემელიანე ასისტენტ  პროფესორი emelianegogilidze@yahoo.com 

86 მუსელიანი გრიგოლი ასისტენტ  პროფესორი gmuseliani@gmail.com 

87 ლებანიძე-ასათიანი ნინო ასისტენტ  პროფესორი lebkanino@yandex.ru 

88 გორგოშიძე ალექსანდრე ასისტენტ  პროფესორი alexgorgoshidze51@gmail.com 

89 მუსელიანი თენგიზი პროფესორი museliani@yahoo.com 

ელექტრომოხმარების ტექნოლოგიების  დეპარტამენტი   # 205 

90 ჭუნაშვილი ბადურ  პროფესორი btchunashvili@yahoo.com 

91 ქობალია მამუკა  პროფესორი mamuka.kobalia@yahoo.com 

92 წერეთელი კონსტანტინე  პროფესორი tseretelik@gmail.com 

93 შაველაშვილი გივი  პროფესორი givi.shavelashvili@telasi.ge 

94 ვაშაკიძე არჩილი პროფესორი a.vashakidze@gtu.ge 

95 ტურძელაძე დავით  ასოცირებული პროფესორი turdzeladze59@gmail.com 

96 ცხომელიძე გურამ  ასოცირებული პროფესორი guram.65@mail.ru 

97 პეტროსიანი ალექსანდრე ასოცირებული პროფესორი a.petrosyan@gtu.ge 

98 სირაძე ჯიმშერი ასოცირებული პროფესორი Jimsherisiradze@yahoo.com 

99 ხარებავა დიმიტრი  ასისტენტი dimitrikharebava@yahoo.com 

100 ჭიჭინაძე დავითი ასისტენტი Datochichi14@gmail.com 

101 გამრეკელაშვილი თეიმურაზი ასისტენტი t.gamrekelashvili@telasi.ge                    

102 გვიმრაძე არჩილი ასისტენტი achiko48@gmail.com 

რადიოტექნიკისა და მაუწყებლობის დეპარტამენტი # 206 

103 ბოგდანოვი ფაიკა პროფესორი faik.bogdanov@emcos.com 

104 უღრელიძე ნოდარი პროფესორი toban555@gmail.com 

105 ბერიაშვილი დავითი პროფესორ daber72@rambler.ru 

106 ზურაბიშვილი ვანო ასოცირებული პროფესორი vaniko44@mail.ru 

107 დარასელია ნონა ასოცირებული პროფესორი nonadari@yandex.ru 

108 ქევანიშვილი ირმა ასისტენტ  პროფესორი irmakevanishvili@gmail.com 

109 ჭოხონელიძე მიხეილი ასისტენტ  პროფესორი misha.chokhon@gmail.com 

110 გრძელიშვილი სიმონი ასისტენტ  პროფესორი simon_gdzelishvili@hotmail.com 

111 ინჯია ლევანი ასისტენტ  პროფესორი Post_levan@hotmail.com 

ტელეკომუნიკაციის დპარტამენტი # 207 

112 ბერიძე ჯემალ პროფესორი jberidze@rambler.ru 

113 შამანაძე ომარ პროფესორი mr.shamanadze@gmail.com 

mailto:t.gamrekelashvili@telasi.ge
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114 ზუმბურიძე ოთარ  პროფესორი o_zumburidze@gtu.ge 

115 ხუნწარია ჯანიკო პროფესორი jkhuntsaria@mail.ru 

116 მურჯიკნელი გივი ასოცირებული პროფესორი givi@magticom.ge 

117 ნანობაშვილი ვიქტორ  პროფესორი vnanob@mail.ru 

118 მთვრალაშვილი თეიმურაზ ასოცირებული პროფესორი tmtvralashvili@mail.ru 

119 ქურდაძე მარინა პროფესორი kurdadze14@mail.ru 

120 ხუნწარია ლალი პროფესორი lali_khuntsaria@mail.ru 

121 შავგულიძე სერგო პროფესორი sergo_130@hotmail.com 

122 ღიბრაძე ნანული პროფესორი nana.gibradze@yahoo.com 

123 კოპლატაძე მაია  ასოცირებული პროფესორი maia@gtu.ge 

124 ბერიანიძე თეიმურაზ ასოცირებული პროფესორი tberianidze@yahoo.com 

125 აბზიანიძე ნიკოლოზ ასოცირებული პროფესორი n.abzianidze@gtu.ge 

126 აბულაძე ვახტანგ ასოცირებული პროფესორი abuladzevakho@hotmail.com 

127 მოდებაძე იური ასოცირებული პროფესორი iurimodebadze@yahoo.com 

128 ხახუტაშვილი ელისაბედ ასოცირებული პროფესორი elisabed2907@gmail.com 

129 გოგბერაშვილი მანანა ასოცირებული პროფესორი mananagogberashvili@gmail.com 

130 რუხაძე ზურაბ ასოცირებული პროფესორი zura.ru@gmail.com 

131 გოგილაშვილი ზურაბ ასისტენტ  პროფესორი zgogilashvili@yahoo.com 

132 ბურკაძე ტატიანა ასოცირებული პროფესორი tburka23@rambler.ru 

133 ცქვიტინიძე ია ასისტენტ  პროფესორი tskvitinidzeia@yahoo.com 

134 კვირკველია შალვა  ასოცირებული პროფესორი shakoshalva@rambler.ru 

135 ყურაშვილი იზოლდა ასისტენტ  პროფესორი givi@magticom.ge 

136 ჩხაიძე მამუკა ასისტენტ  პროფესორი mamuka0312@mail.ru 

137 რუხაძე ლია ასისტენტ  პროფესორი l.rukhadze@gtu.ge 

138 ჟიჟილაშვილი ნინო ასისტენტ  პროფესორი n_jijilashvili@gtu.ge 

139 მახარაძე სალომე ასისტენტ  პროფესორი salome55555@yahoo.com 

140 ჯღამაძე მიხეილი ასისტენტ  პროფესორი m.jgamadze77@gmail.com 

141 ჯორბენაძე მამუკა ასისტენტი mamukajorbenadze@yahoo.com 

142 ბჟინავა ელვირა ასისტენტი elvirabzhinava@gmail.com 

ჰიდროენერგეტიკისა და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების დეპარტამენტი #208 

143 ხელიძე გრიგოლ  პროფესორი g.khelidze@gtu.ge  

giakhelidze@yahoo.com 

mailto:o_zumburidze@gtu.ge
mailto:elisabed2907@gmail.com
mailto:tburka23@rambler.ru
mailto:tskvitinidzeia@yahoo.com
mailto:g.khelidze@gtu.ge
mailto:giakhelidze@yahoo.com
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  144 ნამგალაძე დიმიტრი პროფესორი dimanamgaladze@yahoo.com  

d.namgaladze@gtu.ge 
 

145 შატაკიშვილი ლენა  ასოცირებული პროფესორი L.shatakishvili@gtu.ge 

146 კიკაჩეიშვილი  ნათია ასოცირებული პროფესორი natia_kikach@yahoo.com 

n.kikacheishvili@gtu.ge 
 

147 სამსონაშვილი პავლე ასოცირებული პროფესორი pavle_samso@mail.ru   

p.samsonashvili@gtu.ge 
 

148 კიზირია თორნიკე ასოცირებული პროფესორი tornikekiziria@yahoo.com  
t.kiziria@gtu.ge 
 

149 ნონიევი ივანე ასოცირებული პროფესორი ivan.noniev@gmail.com  

150 შოშიაშვილი თამარი ასისტენტ  პროფესორი t.shoshiashvilii@gmail.com  

t.shoshiashvili@gtu.ge 
 

151 ცივქარაშვილი გიორგი ასისტენტი Giorgi.Tsivkarashvili@gmail.com  

g.tsivkarashvili@gtu.ge 
 

152 ფიფია ბაჩანა ასისტენტი Bachana.phiphia@gmail.com  

153 მარდალეიშვილი მარგალიტა ასიტენტი marusa.mardaleishvili@gmail.com  

m.mardaleishvili@gtu.ge   

mailto:n.kikacheishvili@gtu.ge
mailto:p.samsonashvili@gtu.ge
mailto:tornikekiziria@yahoo.com
mailto:t.kiziria@gtu.ge
mailto:t.shoshiashvili@gtu.ge
mailto:g.tsivkarashvili@gtu.ge
mailto:marusa.mardaleishvili@gmail.com
mailto:m.mardaleishvili@gtu.ge

