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akademiuri  da   mowveuli   personalis   saxelobiTi   sia: 

1. ფირცხალავა მარინა _  პროფესორი (აფილირებული); 

2. სინაურიძე ზაზა – პროფესორი (აფილირებული); 

3. გოლეთიანი მამუკა – პროფესორი (აფილირებული); 

4. ადამია ელგუჯა – პროფესორი (აფილირებული); 

5. გაბრიჭიძე მაია – პროფესორი (აფილირებული); 

6. დუმბაძე მეგი – პროფესორი (აფილირებული); 

7. კასრაძე პავლე – პროფესორი (აფილირებული); 

8. სამხარაძე იოსებ _ პროფესორი (აფილირებული); 

9. ლორთქიფანიძე რევაზ _  პროფესორი (აფილირებული); 

10. აფციაური ლელა _  პროფესორი (აფილირებული); 

11. ჭაბაშვილი ირინა  _ პროფესორი (აფილირებული); 

12. ბუცხრიკიძე მარინა - პროფესორი; 

13. რუხაძე მაია – პროფესორი (აფილირებული); 

14. როგავა მამანტი- პროფესორი (აფილირებული); 

15. ჯოხაძე ხათუნა - პროფესორი (აფილირებული); 

16. ცერცვაძე მანანა – პროფესორი (აფილირებული); 

17. შონია მარიამ – პროფესორი (აფილირებული); 

18. ვაშაკიძე ირინე – პროფესორი (აფილირებული); 

19. მოწონელიძე ნინო - პროფესორი (აფილირებული); 

20. კაციაშვილი ვასილ - პროფესორი (აფილირებილი); 

21. ცეცხლაძე ზურაბ – პროფესორი (აფილირებული) 

22. ამყოლაძე გურამ _  პროფესორი (აფილირებული); 

23. თავხელიძე თეიმურაზ _ პროფესორი (აფილირებული); 

24. თვალიაშვილი გიორგი _  პროფესორი (აფილირებული); 

25. ხორავა პაატა - პროფესორი (აფილირებული); 

26. დირკ ფრიდრიხ კლაუს ჰემპელ - პროფესორი (აფილირებული); 

27. იოსებაძე თემურ _  პროფესორი (აფილირებული); 

28. გვაზავა იოსებ – პროფესორი (აფილირებული); 

29. ქარაზანაშვილი გურამ - პროფესორი; 

30. ბერიშვილი ზაზა – პროფესორი; 

31. მიტტოვა ვალენტინა - პროფესორი (აფილირებული); 

32. შიოშვილი თამაზ - პროფესორი (აფილირებული); 

33. ჯერვალიძე მაია _ ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

34. ბოჭორიშვილი თამარი _ ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

35. ოსიპოვა ნანა _ ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

36. ტვილდიანი ხათუნა _ ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

37. კაპანაძე არჩილ _ ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

38. ველიჯანაშვილი მარიამ – ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

39. გოჩიტაშვილი Qქეთევან – ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

40. მუჯირი ირინა – ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

41. დობორჯგინიძე სუზანა – ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

42. მანჯავიძე თამარ - ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

43. დევდარიანი მარინა-ასოცირებული პროფესორი  (აფილირებული);   

44. ლაზვიაშვილი ლევან - ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

45. ჯოლბორდი თინა- ასოცირებული პროფესორი  (აფილირებული); 

46. სვანიძე დაფინე- ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

47. ბენაშვილი ინგა -  ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

48. ბარბაქაძე მაია – ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 
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49. ბულეიშვილი მაკა – ასოცირებული პროფესორი  (აფილირებული); 

50. ხოშტარია თორნიკე - ასოცირებული პროფესორი  (აფილირებული); 

51. გამყრელიძე მარიკა – ასოცირებული პროფესორი; 

52. მუშკიაშვილი ნადეჟდა – ასოცირებული პროფესორი; 

53. მოსულიშვილი თამარ -ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

54. ოთარიშვილი ნინო - ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული) 

55. მამფორია ეთერ _ ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

56. ალხიძე მაია – ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

57. ივანაშვილი თამთა – ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

58. ქერაშვილი სოლომონი- ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

59. ვოლფ ქრისტოფერ იოჰანეს ალფრედ – ასოცირებული პროფესორი 

(აფილირებული); 

60. ჩხაიძე მაია - ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

61. გენელიძე-გუგუშვილი მიმოზა - ასოცირებული პროფესორი 

(აფილირებული); 

62. კლაუდიო დე ლაზარი - ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

63. მსხილაძე გოჩა - ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

64. შანიძე ელისო - ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

65. ციხიშვილი ნინო – ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

66. ვახანია მალხაზ- ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

67. ბალახაძე მარიამ - ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

68. ჯაფარიძე ნინო - ასოცირებული პროფესორი (აფილირებული); 

69. ასანიძე ელენე -ასოცირებული  პროფესორი (აფილირებული); 

70. ბადრიძე  ნინო -ასოცირებული  პროფესორი (აფილირებული); 

71. ლელაძე მარინე -ასოცირებული  პროფესორი (აფილირებული); 

72. მაკალათია ხათუნა -ასისტენტ-პროფესორი (აფილირებული); 

73. ყიფიანი ეკატერინე -ასისტენტ-პროფესორი (აფილირებული); 

74. არიან მატინ -ასისტენტ-პროფესორი; 

75. გიორგაძე გიგა -ასისტენტ-პროფესორი (აფილირებული); 

76. კიკნაძე თამარ -ასისტენტ-პროფესორი (აფილირებული); 

77. ჩხიკვიშვილი ნინო  -ასისტენტ-პროფესორი (აფილირებული); 

78. გორშკოვი მიხეილი -ასისტენტ-პროფესორი (აფილირებული); 

79. ინაური ნინო – ასისტენტი (აფილირებული); 

80. სხირტლაძე დავით -  ასისტენტი (აფილირებული); 

81. შენგელია თამარ - ასისტენტი (აფილირებული); 

82. გრძელიშვილი ნინო - ასისტენტი (აფილირებული); 

83. ლაზარიაშვილი მარინა - ასისტენტი (აფილირებული); 

84. კოჭლამაზაშვილი ლელა – მოწვეული სპეციალისტი; 

85. ქობლიანიძე თამარ – მოწვეული სპეციალისტი; 

86. ჭიჭივეიშვილი ნინო – მოწვეული სპეციალისტი; 

87. ლუკავა რევაზ – მოწვეული სპეციალისტი; 

88. ხვედელიძე კახაბერ - მოწვეული სპეციალისტი; 

89. მოისწრაფიშვილი კარლო - მოწვეული სპეციალისტი; 

90. ძეკონსკაია მედეა - მოწვეული სპეციალისტი; 

91. გოცაძე ქეთევან _ მოწვეული სპეციალისტი; 

92. ხუციშვილი კახი – მოწვეული სპეციალისტი. 

93. ჟამუტაშვილი მაია –  მოწვეული სპეციალისტი; 

94. ბუჩუკური ირმა-  მოწვეული სპეციალისტი; 

95. აბულაშვილი დავით – მოწვეული სპეციალისტი; 

96. ერქვანია თინათინ – მოწვეული სპეციალისტი; 

97. ქუთათელაძე ალეკო - მოწვეული სპეციალისტი; 
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98. ხურციძე ეკა  - მოწვეული სპეციალისტი; 

99. დაუთაშვილი პეტრე – მოწვეული სპეციალისტი; 

100. ნადარეიშვილი ნანა - მოწვეული სპეციალისტი; 

101. ლეონიძე ალექსანდრე _ მოწვეული სპეციალისტი; 

102. კალანდაძე მარიამ _ მოწვეული სპეციალისტი; 

103. ჭანია თინათინ _ მოწვეული სპეციალისტი; 

104. ინაური ემალინა _ მოწვეული სპეციალისტი; 

105. გაგოშიძე თინათინ - მოწვეული სპეციალისტი; 

106. გოფოძე ლევან – მოწვეული სპეციალისტი; 

107. სანიკიძე ეკატერინე – მოწვეული სპეციალისტი; 

108. ინწკირველი ნინო -მოწვეული სპეციალისტი; 

109. წიგნაძე თამარ– მოწვეული სპეციალისტი; 

110. მურვანიძე ელისო - მოწვეული სპეციალისტი; 

111. ჩოკაშვილი მარიამ - მოწვეული სპეციალისტი; 

112. შენგელია მანანა – მოწვეული სპეციალისტი; 

113. ღუდუშაური პაატა – მოწვეული სპეციალისტი; 

114. მესხი მანანა - მოწვეული სპეციალისტი; 

115. კენჭაძე ნატო– მოწვეული სპეციალისტი; 

116. ლორთქიფანიძე მამუკა - მოწვეული სპეციალისტი; 

117. ჩიჩუა გიორგი - მოწვეული სპეციალისტი; 

118. ჭანტურია ნონა - მოწვეული სპეციალისტი; 

119. ნებიერიძე მარინა– მოწვეული სპეციალისტი; 

120. მთვარელიძე თათია - მოწვეული სპეციალისტი; 

121. მერლანი მაია – მოწვეული სპეციალისტი; 

122. ფიფია ირაკლი – მოწვეული სპეციალისტი; 

123. არჩვაძე ანა _ მოწვეული სპეციალისტი; 

124. ნიკოლაიშვილი მარინე _ მოწვეული სპეციალისტი; 

125. ფარსადანიშვილი ნაზი - მოწვეული სპეციალისტი; 

126. რაჭველიშვილი ნინო - მოწვეული სპეციალისტი; 

127. სახვაძე შადიმან – მოწვეული სპეციალისტი; 

128. დავითაშვილი ნინო- მოწვეული სპეციალისტი; 

129. ზურაბაშვილი დავით – მოწვეული სპეციალისტი; 

130. მხეიძე ნინო – მოწვეული სპეციალისტი; 

131. ქუთათელაძე მარინე – მოწვეული სპეციალისტი; 

132. კობიძე თეიმურაზ – მოწვეული სპეციალისტი; 

133. შარაშენიძე ნინო – მოწვეული სპეციალისტი; 

134. ალავიძე სოფიკო – მოწვეული სპეციალისტი; 

135. გრიგოლია დავითი – მოწვეული სპეციალისტი; 

136. ქურდაძე ეკა – მოწვეული სპეციალისტი; 

137. გარუჩავა ნატალია – მოწვეული სპეციალისტი; 

138. ჯიქურაშვილი თინათინ – მოწვეული სპეციალისტი; 

139. დაჩანიძე ნატალია – მოწვეული სპეციალისტი; 

140. გამრეკელი დავით – მოწვეული სპეციალისტი; 

141. მაღლაკელიძე გიორგი – მოწვეული სპეციალისტი; 

142. კაპანაძე არჩილ – მოწვეული სპეციალისტი; 

143. კიკნაძე ნინო – მოწვეული სპეციალისტი; 

144. სიჭინავა ნესტან - მოწვეული სპეციალისტი; 

145. სირბილაძე კობა – მოწვეული სპეციალისტი; 

146. სორდია მარიამ – მოწვეული სპეციალისტი; 

147. ხუნდაძე ირაკლი – მოწვეული სპეციალისტი; 

148. როსტოვცევ-პოპიელი ალექსანდრე – მოწვეული სპეციალისტი; 
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149. სარიშვილი აკაკი – მოწვეული სპეციალისტი; 

150. ადამია თეა – მოწვეული სპეციალისტი; 

151. რობაქიძე კახაბერი – მოწვეული სპეციალისტი; 

152. შავლაყაძე მარინე  - მოწვეული სპეციალისტი; 

153. სუპატაშვილი თამრიკო - მოწვეული სპეციალისტი; 

154. ცერცვაძე არჩილ -მოწვეული სპეციალისტი; 

155. დარჯანია ოთარ -მოწვეული სპეციალისტი; 

156. გველესიანი ნანა -მოწვეული სპეციალისტი; 

157. გრძელიშვილი თამარ -მოწვეული სპეციალისტი; 

158. ცეცაძე იზაბელა-მოწვეული სპეციალისტი; 

159. ჩოკოშვილი ოთარ - მოწვეული სპეციალისტი; 

160. პავლიაშვილი ნინო - მოწვეული სპეციალისტი; 

161. ლომთაძე ნაზიკო - მოწვეული სპეციალისტი; 

162. ლეკვეიშვილი ნინო -მოწვეული სპეციალისტი; 

163. ლომსაძე-კუჭავა მაია  -მოწვეული სპეციალისტი; 

164. ბენაშვილი მამუკა -მოწვეული სპეციალისტი; 

165. ისაკიდი ეკატერინე -მოწვეული სპეციალისტი; 

166. სულაშვილი ნოდარი - მოწვეული სპეციალისტი; 

167. გოგოლი მანანა - მოწვეული სპეციალისტი; 

168. ინასარიძე ქეთევან - მოწვეული სპეციალისტი; 

169. ბერიძე ქეთევან- მოწვეული სპეციალისტი; 

170. ლაზვიაშვილი ნინო-მოწვეული სპეციალისტი; 

171. ჯარიაშვილი ლაშა - მოწვეული სპეციალისტი; 

172. ღვედაშვილი ნაირა - მოწვეული სპეციალისტი; 

173. მეგრელიშვილი თამარა - მოწვეული სპეციალისტი; 

174. აბესაძე იოსებ -მოწვეული სპეციალისტი; 

175. ცინცაძე თამარ - მოწვეული სპეციალისტი; 

176. რეხვიაშვილი ანა -მოწვეული სპეციალისტი; 

177. წერეთელი ალექსანდრე - მოწვეული სპეციალისტი; 

178. ზურაბაშვილი თეა -მოწვეული სპეციალისტი; 

179. ბუზარიაშვილი ჯარჯი- მოწვეული სპეციალისტი; 

180. ფიცხელაური ანა -მოწვეული სპეციალისტი; 

181. ყურაშვილი ნანა - მოწვეული სპეციალისტი; 

182. ქილიფთარი გულნარა -მოწვეული სპეციალისტი; 

183. რეხვიაშვილი მაია -მოწვეული სპეციალისტი; 

184. აბრამიშვილი მიხეილი - მოწვეული სპეციალისტი; 

185. ჩიქოვანი პაატა _  მოწვეული სპეციალისტი; 

186. კორინთელი ელენე - მოწვეული სპეციალისტი; 

187. ბიბილური მალხაზ _ მოწვეული სპეციალისტი; 

188. ჩიჩუა დავით -მოწვეული სპეციალისტი; 

189. ბერდელიძე თამარი -მოწვეული სპეციალისტი; 

190. ელიზბარაშვილი ნუგზარ -მოწვეული სპეციალისტი; 

191. ჭყონია ლია -მოწვეული სპეციალისტი; 

192. დათიკაშვილი-დავიდ ირინე-მოწვეული სპეციალისტი; 

193. შენგელია მარიამ - მოწვეული სპეციალისტი; 

194. ანჯუმ პერვეზ- მოწვეული სპეციალისტი; 

195. სესკურია ნინო -მოწვეული სპეციალისტი; 

196. სუჯაშვილი რუსუდან -მოწვეული სპეციალისტი; 

197. ლორთქიფანიძე მერი-მოწვეული სპეციალისტი; 

198. გოგრიჭიანი ანა -მოწვეული სპეციალისტი; 

199. ყიფიანი ეკატერინე -მოწვეული სპეციალისტი; 
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200. მასიუკოვიჩი ნია -მოწვეული სპეციალისტი; 

201. მღებრიშვილი ნინო -მოწვეული სპეციალისტი; 

202. ასლამაზიშვილი თამარ -მოწვეული სპეციალისტი; 

203. მოდებაძე  გიორგი -მოწვეული სპეციალისტი; 

204. ჭანიშვილი  ანა -მოწვეული სპეციალისტი; 

205. ასლანიშვილი  ბექა -მოწვეული სპეციალისტი; 

206. ორკოდაშვილი თეონა -მოწვეული სპეციალისტი; 

207. ფირცხალაიშვილი  მზია -მოწვეული სპეციალისტი; 

208. კაპანაძე ზამირა -მოწვეული სპეციალისტი; 

209. ჭაჭია გრიგოლ -მოწვეული სპეციალისტი; 

210. ეგოიანი ალექსანდრე -მოწვეული სპეციალისტი; 

211. კაცაძე ხათუნა -მოწვეული სპეციალისტი; 

212. ფორჩხიძე თეკლე -მოწვეული სპეციალისტი; 

213. ალადაშვილი თამარ -მოწვეული სპეციალისტი; 

214. გოგიაშვილი დავითი -მოწვეული სპეციალისტი; 

215. ძინძიბაძე დავითი -მოწვეული სპეციალისტი; 

216. ბულია თამრიკო -მოწვეული სპეციალისტი; 

217. ხაზარაძე  ქეთევან  - მოწვეული სპეციალისტი; 

218. შათირიშვილი ნიკოლოზ  - მოწვეული სპეციალისტი; 

219. აბრამიშვილი შაქრო  - მოწვეული სპეციალისტი; 

220. მეფარიშვილი ანი  - მოწვეული სპეციალისტი; 

221. კაკაბაძე ქეთევან    - მოწვეული სპეციალისტი; 

222. სირაძე მაია - მოწვეული სპეციალისტი; 

223. ჯეირანაშვილი ნინო - მოწვეული სპეციალისტი; 

224. წარია ლელა - მოწვეული სპეციალისტი; 

225. სუხიაშვილი ნინო - მოწვეული სპეციალისტი; 

226. ბერიშვილი გიორგი- მოწვეული სპეციალისტი; 

227. რჩეულიშვილი ოლია- მოწვეული სპეციალისტი; 

228. ესვანჯია ნინო- მოწვეული სპეციალისტი; 

229. ცანავა ანნა- მოწვეული სპეციალისტი; 

230. დოლმაზაშვილი ეკატერინე- მოწვეული სპეციალისტი; 

231. მაღლაკელიძე ლევან- მოწვეული სპეციალისტი; 

232. ქემოკლიძე თამარ- მოწვეული სპეციალისტი; 

233. ბერეკაშვილი ნინო- მოწვეული სპეციალისტი; 

234. გურგენიძე მერი- მოწვეული სპეციალისტი. 

235. ტუხაშვილი გოჩა- მოწვეული სპეციალისტი. 


