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დამტკიცებულია  

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2011 წლის "  20. 09.  " 

#96/01-01    ბრძანებით 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ბიოლოგია 

1. პროფ. თ. ლეჟავა  (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. დ. ძიძიგური  

3. პროფ. ა. გეგეჭკორი 

4. პროფ. ნ. კოშორიძე 

5. პროფ. ნ. კოტრიკაძე 

6. პროფ. ნ. დორეული  

7. ასოც. პროფ. თ.  ჯოხაძე 

8. ასოც. პროფ. ნ. გაჩეჩილაძე 

9. ასოც. პროფ. ს. ცაგარელი 

10. ასოც.პროფ. მ. გაიდამაშვილი 

 

გეოგრაფია 

 

1. პროფ. დ. კერესელიძე  (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. ზ. სეფერთელაძე 

3. პროფ. ნ. ელიზბარაშვილი 

4. პროფ. რ. გობეჯიშვილი 

5. პროფ. თ. ურუშაძე 

 

გეოლოგია 

 

1. პროფ. ბ. თუთბერიძე  (თავმჯდომარე) 

2. ასოც. პროფ. გ. ქუთელია 

3. ასოც. პროფ. კ. აქიმიძე 

4. ასოც. პროფ. გ. ღონღაძე 

 

კომპიუტერული მეცნიერება 

 

1. პროფ. გ. სირბილაძე  (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. კ. გელაშვილი 

3. პროფ. ა. გამყრელიძე 

4.  პროფ. მ. ხაჩიძე 

5. ასოც.პროფ. ლ. ალხაზიშვილი 

6. ასოც.პროფ. ნ. არჩვაძე 

7. ასოც. პროფ. რ.მეგრელიშვილი 

8. ასოც. პროფ. ბ. მიდოდაშვილი 

 

 



 

 

 

 

 

9.  ასოც.პროფ. ზ. მოდებაძე 

10. ასოც. პროფ. ზ. ქოჩლაძე 

11. ასოც. პროფ. ბ. ღვაბერიძე 

12. ასოც. პროფ. ტ. ხვედელიძე  

13. ასოც.პროფ. ი. ხუციშვილი 

 

ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 

 

1. პროფ.. რ. ჯობავა  (თავმჯდომარე) 

2. ასოც.პროფ. გ ღვედაშვილი  

3. ასისტ. პროფ. ლ.გეონჯიანი 

 

მათემატიკა 

 

1. პროფ. თ. თადუმაძე (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. უ. გოგინავა 

3. პროფ. თ. ვეფხვაძე 

4. პროფ. ე. ნადარაია 

5. პროფ. გ. ჯაიანი  

6. პროფ. რ. ომანაძე 

7. ემერიტუს  პროფ. დ. გორდეზიანი 

8. ემერიტუს  პროფ. თ. ვაშაყმაძე. 

 

ფიზიკა 

 

1. პროფ. ა.შენგელაია  (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. მ.ელიაშვილი  

3. პროფ. ნ. შათაშვილი    

4. ასოც. პროფ. ა. ახალკაცი 

5. ასოც. პროფ. ა. ბიბილაშვილი 

6. ასოც. პროფ. მ. გოგბერაშვილი 

7. მეცნ.დოქტ. დ. კაკულია   

ქიმია 

 

1. პროფ. შოთა სამსონია  (თავმჯდომარე) 

2. პროფ. ბეჟან ჭანკვეტაძე 

3. პროფ. რამაზ გახოკიძე  

4. პროფ. ნოდარ ლეკიშვილი 

5.  პროფ. ომარ მუკბანიანი 

6. ასოც.პროფ. მიხეილ  გვერდწითელი 

7. ასოც.პროფ.  ჯუმბერ კერესელიძე 

8. ასოც.პროფ. მარინა რუხაძე 

9. ასოც. პროფ. იოსებ ჩიკვაიძე 

10. ასოც, პროფ. გიორგი ჩაჩავა 

 



 

 

 

 

 

 

 

გამოყენებითი ეკოლოგია  

 

1. პროფ. თ. ურუშაძე  (თავმჯდომარე) 

2. ასოც.პროფ. ლ. მაჭავარიანი 

3. ასოც.პროფ. გ.ქაჯაია 

4. გეოგრაფიის დოქტორი  გ. სოფაძე 

 

 


