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დანართი 1 
 

დამტკიცებულია  

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2011 წლის " 19. 09    " 

#95/01-01    ბრძანებით 

 

 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

გეოგრაფიის მიმართულება 

 

 

საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა (წერა) 

1. ასოც. პროფ. ცეცილია დონაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. ვაჟა ტრაპაიძე 

3. ასისტ. პროფ. გიორგი მელაძე 

 

 

სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა 

1. ასისტ. პროფ. გიორგი დვალაშვილი (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. ლამზირა ლაღიძე 

 

ბიოლოგიის მიმართულება 

 

საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა (წერა) 

1. პროფ. დიანა ძიძიგური (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. ნანა კოშორიძე 

3. ასოც. პროფ. ნინო გაჩეჩილაძე  

 

სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა 

1. პროფ. ნანული დორეული (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. თინა ჯოხაძე 

3. ასისტ. პროფ. ნუნუ მიცკევიჩი 

 

 

ფიზიკის მიმართულება 

საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა (წერა/ზეპირი) 
 

1. პროფ. ნანა შათაშვილი 

2. პროფ. მერაბ ელიაშვილი 

3. ასოც. პროფ. ალექსანდრე თევზაძე 
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სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა 

1. პროფ. ალექსანდრე შენგელაია (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ანატოლი ახალკაცი 

3. ასისტ. პროფ. ზაზა ტოკლიკიშვილი 

 

ქიმია 

 

საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა (წერა) 

1. ასოც. პროფ. გიორგი ჩაჩავა (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ.  გიორგი ბეზარაშვილი  

3. ასისტ. პროფ. ნინო თაყაიშვილი  

4. ასისტ. პროფ. როზა კუბლაშვილი  

 

სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა 

1. პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. მარინა რუხაძე  

3. ასოც. პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე 

გეოლოგია 

 

საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა (წერა) 

1. პროფ. ბეჟან თუთბერიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. გურამ ღონღაძე 

3. ასოც. პროფ. გურამ ქუთელია 

 

სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა 

1. ასოც. პროფ. კარლო აქიმიძე (თავმჯდომარე) 

2. ასისტ. პროფ. მარიამ ახალკაციშვილი  

 

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

 

 საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა (წერა) 

1. ასისტ. პროფ. ლევ გეონჯიანი (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ოთარ ლაბაძე 

 

სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა 

1. ასისტ. პროფ. ლევან შოშიაშვილი (თავმჯდომარე) 

2. დოქ.  დავით კაკულია 

 

კომპიუტერული მეცნიერებები 
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საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა (წერა) 

1. ასოც. პროფ. ირინა ხუციშვილი (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. კობა გელაშვილი 

3. ასოც. პროფ. ზურაბ მოდებაძე 

4. ასისტ. პროფ. ლიანა ლორთქიფანიძე 

5. ასისტ. პროფ. გურამ კაშმაძე 

 

 

 

 

 

სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა 

1. ასოც. პროფ. ლელა ალხაზიშვილი (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. ბიძინა მინდოდაშვილი 

3. ასისტ. პროფ. მედეა იორდანიშვილი 

4. ასისტ. პროფ. პაპუნა ქარჩავა 

 

 

ინტერდისციპლინური პროგრამა – ბიოფიზიკა 

 

საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა (წერა/ზეპირი) 

1. პროფ. თამაზ მძინარაშვილი (თავმჯდომარე) 

2. დოქ. ნინო შენგელია  

3. ასოც. პროფ. ედუარდ ჩიკვაიძე 

4. ასისტ. პროფ.  ზურაბ ქუჩუკაშვილი 

5. ასოც. პროფ. მერაბ კერესელიძე 

 

სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა 

1. ასისტ. პროფ.  მარიამ ხვედელიძე (თავმჯდომარე) 

2. დოქ. თამარ ფარცხალაძე  

 

მათემატიკა 

 

საგამოცდო კომისიის შემადგენლობა (წერა) 

1. ასოც. პროფ. თეიმურაზ ახობაძე (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. მალხაზ ბაკურაძე 

3. სრული პროფ. როლანდ ომანაძე 

4. ასოც. პროფ. ოთარ ჯოხაძე 

5. ასოც. პროფ. ომარ ღლონტი 

6. ასისტ. პროფ.  თინათინ დავითაშვილი 

 

სააპელაციო კომისიის შემადგენლობა 

1. ასოც. პროფ. ომარ ფურთუხია (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. თენგიზ კოპალიანი 

3. ასოც. პროფ. ქეთევან შავგულიძე 

 


