






 

იურიდიული და  სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

№ 
გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების  

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 
დევაძე აიდა  სამართალმცოდნეობა 

v ბაკალავრი 

2 
ზოიძე მარიამ 

სამართალმცოდნეობა v ბაკალავრი 

3 
აბაშიძე ქეთევან 

სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

4 აბულაძე ნატო სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

5 ასამბაძე თეონა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

6 ბერიძე ზეინაბ სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

7 ბერიძე დავით სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

8 ბერიძე ილონა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

9 ბოლქვაძე ბაჩუკი სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

10 ბოლქვაძე მირიან სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

11 ბოლქვაძე ხატია სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

12 ბოლქვაძე მელანო სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

13 გვაზავა მალხაზ სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

14 გელაძე ასლან  სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

15 გელაძე ბექა  სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

16 
გელაძე ია  

სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

17 გვენეტაძე ნიკა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

18 
დუმბაძე მალვინა 

სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

19 დევაძე ლაშა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

20 დიასამიძე ანა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

21 
დიმიტრაძე ზაზა 

სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

22 დიასამიძე ნატო სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

23 დუმბაძე გურგენ სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

24 ირემაძე მარიკა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 



25 
კაკაბაძე თამარ 

სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

26 კვანტალიანი თამარ სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

27 კონცელიძე ლინდა  სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

28 ლომაია ნინო სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

29 მგელაძე ნანა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

30 მიქაძე საბა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

31 მიქელაძე ნინო სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

32 მექვაბიშვილი ბადრი სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

33 ოქროპირიძე გიორგი სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

34 საგინაძე ზური სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

35 საგინაძე ნინი სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

36 სიხარულიძე მარიამ სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

37 ტაკიძე ანა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

38 ქამადაძე დავით სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

39 ყურაშვილი შორენა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

40 შერვაშიძე ნათია სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

41 შოთაძე დიანა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

42 ჩოგაძე ქეთევან სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

43 ჩხაიძე ნანა სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

44 წულუკიძე დაჩი სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

45 ხალვაში მეგი სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

46 ხინიკაძე თორნიკე სამართალმცოდნეობა IV ბაკალავრი 

47 ბალაძე მარიამ სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

48 ბერიძე მაია სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

49 ბერიძე ქეთევან სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

50 ბერიძე კახა სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

51 ბოლქვაძე თამუნა სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

52 ბოლქვაძე გიორგი სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 



53 
გაბაიძე გიორგი 

სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

54 გვარიშვილი ვანდა სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

55 მალაყმაძე ვიოლა სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

56 მანველიძე მამუკა სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

57 ნაკაშიძე მარიკა სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

58 სალაძე ნინო სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

59 სუთიძე  ელენე სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

60 ტაკიძე დემურ(გადმ) სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

61 ქავთარაძე ნინო სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

62 ქათამაძე ქეთევან სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

63 ცინცაძე თამთა სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

64 ცინცაძე მირიან სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

65 ცქიტიშვილი მეგი სამართალმცოდნეობა III ბაკალავრი 

66 აბაშიძე მალხაზ სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

67 გვიანიძე მეგი სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

68 გოგუა ნიკა სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

69 გუნია კამილა სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

70 დიდმანიძე ელიკო სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

71 ზოიძე მეგი სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

72 კაკაბაძე ქეთევან სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

73 კახაძე კახა სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

74 კორკელია სალომე სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

75 კუჭავა ირაკლი სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

76 მახარაშვილი თამარ სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

77 მიქელაძე ანა სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

78 მიქელაძე დავით სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

79 მორჩილაძე მარიამ სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

80 სიორდია ია სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 



81 სურმანიძე თემურ სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

82 ტუღუში ელენე სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

83 ყაჭეიშვილი მარიამ სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

84 შერვაშიძე ანა სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

85 ჩაკვეტაძე სპარტაკი სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

86 ცინცაძე ხატია სამართალმცოდნეობა II ბაკალავრი 

87 აბაშიძე ნინო სამართალმცოდნეობა I ბაკალავრი 

88 ბარამიძე სოფიკო სამართალმცოდნეობა I ბაკალავრი 

89 დოლიძე მარიამ(გადმ) სამართალმცოდნეობა I ბაკალავრი 

90 ზანდარაძე გოჩა სამართალმცოდნეობა I ბაკალავრი 

91 საბულუა ანა სამართალმცოდნეობა I ბაკალავრი 

92 ჩოგაძე გიორგი სამართალმცოდნეობა I ბაკალავრი 

93 ხარაბაძე გიორგი სამართალმცოდნეობა I ბაკალავრი 

94 ალიქაძე სალომე სამართალი II მაგისტრატურა 

95 ამაღლობელი მანანა სამართალი II მაგისტრატურა 

96 ანანიძე ქეთევანი სამართალი II მაგისტრატურა 

97 ბეჟანიძე მირონ სამართალი II ბაკალავრი 

98 ბერიძე ნათია სამართალი II მაგისტრატურა 

99 ბერიძე ცირა სამართალი II მაგისტრატურა 

100 ბერიძე მირანდა სამართალი II ბაკალავრი 

101 ბოლქვაძე ხვიჩა სამართალი II ბაკალავრი 

102 დოლიძე თამთა სამართალი I მაგისტრატურა 

103 ვარშანიძე ინგა სამართალი I მაგისტრატურა 

104 ზოიძე მანუჩარ სამართალი I მაგისტრატურა 

105 მამუჭაძე დიანა სამართალი II მაგისტრატურა 

106 მელიქიშვილი ლია სამართალი II მაგისტრატურა 

107 მემარნე გიორგი სამართალი II მაგისტრატურა 

108 სიორიძე ნინო სამართალი I მაგისტრატურა 



109 სურმანიძე მეგი სამართალი I მაგისტრატურა 

110 ღოღობერიძე ლია სამართალი I მაგისტრატურა 

111 ცეცხლაძე დათო სამართალი II მაგისტრატურა 

112 ჭანიძე გურანდა სამართალი II მაგისტრატურა 

113 აბაშიძე სოფიკო სამართალი I მაგისტრატურა 

114 ევგენიძე თამარ სამართალი I მაგისტრატურა 

115 ზენაიშვილი აკაკი სამართალი I მაგისტრატურა 

116 ზოიძე სოფიკო სამართალი I მაგისტრატურა 

117 თურმანიძე 

ქეთევან(გად) 

სამართალი I მაგისტრატურა 

118 მიქელაძე თამარ სამართალი I მაგისტრატურა 

119 მიქელაძე 

გურანდა(გად) 

სამართალი I მაგისტრატურა 

120 პატარაია ნინო სამართალი I მაგისტრატურა 

121 პაქსაძე ივერი სამართალი I მაგისტრატურა 

122 ქათამაძე ქეთევან სამართალი I მაგისტრატურა 

123 ძიძიგური ანა სამართალი I მაგისტრატურა 

124 ძულიაშვილი ანა(გად) სამართალი I მაგისტრატურა 

125 ხალვაში ვიტალი სამართალი I მაგისტრატურა 

126 

ბაკურიძე მარიამ 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 
IV ბაკალავრი 

127 

ბახტაძე ქეთი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

128 

ბერიძე რატი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

129 

ბოლქვაძე გელა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

130 გიორხელიაძე ანა საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

131 გვენეტაძე ბექა საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 



132 დვალიძე ქეთევან საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

133 

დიასამიძე მეგი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

134 ვაშაყმაძე გია საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

135 

კახიძე ვახტანგ 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

136 ლომთათიძე ქეთევან საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

137 

მგელაძე ნადიმი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

138 ნაცვლიშვილი 

ავთანდილ 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

139 ოქროპირიძე ილია საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

140 საითაძე რამიდა საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

141 

საჯაია ოთარი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

142 

სილაგაძე ეკა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

143 სურმანიძე გიორგი საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

144 სურმანიძე ქეთი საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

145 პაქსაძე ალეკო საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

146 ფურცელიძე ეთერ საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

147 

შავაძე ქეთევანი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

148 

ცეცხლაძე ქეთინო 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 



149 

ჯღამაძე ანი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები IV ბაკალავრი 

150 აფხაზავა უჩა საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

151 

ბერიძე თინათინ 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

152 

გეგიძე აკაკი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

153 

გუბელაძე თამარ 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

154 

დევაძე ლაშა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

155 

ილჩენკო ზინა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

156 

კონცელიძე ქეთევან 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

157 

მაკარაძე სოფიკო 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

158 

უსტალიშვილი ხატია 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

159 

ფაცაცია ნიკა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

160 

ფარტენაძე თორნიკე 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

161 

ფუტკარაძე ლალი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

162 

ფარტენაძე ელენე 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

163 

წულუკიძე მარიეტა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

164 

ხიმშიაშვილი 

ქრისტინა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

165 

ჯაველიძე თორნიკე 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 



166 

ჯობავა ნინო 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები III ბაკალავრი 

167 
 

 
  

168 

ავალიანი თამარ 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

169 

ბერიძე მაგდა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

170 

დუმბაძე ლევან 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

171 

ზარანდია ანა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

172 

კოჩალიძე ხათუნა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

173 

ლეონიძე გოჩა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

174 

მექვაბიშვილი ბექა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

175 

ნაკაშიძე მაგდა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

176 

ნიჟარაძე გიორგი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

177 

ტაკიძე თამუნა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

178 

ტაკიძე ილდა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

179 

ქათამაძე სალომე 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

180 

შავაძე გიორგი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

181 

შავაძე გია 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

182 

ცეცხლაძე გოგა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 

183 

ჯინჭარაძე ლინდა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები II ბაკალავრი 



184 

ბერიძე მუხრან 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები I ბაკალავრი 

185 

ბოლქვაძე სულხან 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები I ბაკალავრი 

186 

დავითაძე გოდერძი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები I ბაკალავრი 

187 

დევაძე ლაშა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები I ბაკალავრი 

188 

ვერძაძე ბექა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

I ბაკალავრი 

189 

ირემაძე დათო 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

I ბაკალავრი 

190 

კახიძე თამთა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

I ბაკალავრი 

191 

მიქაძე სალომე 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები I ბაკალავრი 

192 

მიქელაძე ლონდა 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

I ბაკალავრი 

193 

ფუტკარაძე სოფიკო 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

I ბაკალავრი 

194 

ქამადაძე გიორგი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები I ბაკალავრი 

195 

ღომიძე ხატია 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები I ბაკალავრი 

196 

შარაშიძე არჩილ 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები I ბაკალავრი 

197 

ჯაბნიძე ცისმარი 

საერთაშორისო 

ურთიერთობები 

I ბაკალავრი 

198 
ბერიძე მარიამ 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

199 
ბერიძე ლილე 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

200 
დანელია ლანა 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

201 
დანელია მერაბ 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

202 
ზარანდია ლალი 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

203 
კოკობინაძე შუქია 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 



204 
მაკარაძე საჩინო 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

205 
მამულაიშვილი ნინო 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

206 
მგელაძე დიანა 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

207 
ქუთელია მაგდა 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

208 
ფარსენაძე ლანა 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

209 
შავაძე რუსუდან 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

210 
წილოსანი თათია 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

211 
ხარაბაძე სულხან 

ფსიქოლოგია 
IV ბაკალავრი 

212 
ბარამიძე ქეთევან 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

213 
ბოლქვაძე თამარ 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

214 
გაჩეჩილაძე თათია 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

215 
კელენჯერიძე მარიამ 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

216 
ლორთქიფანიძე დინა 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

217 
მახარაძე მადლინა 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

218 
ტარიელაძე მარიკა 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

219 
ტყემალაძე მერი 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

220 
უსტიაშვილი მარიამ 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

221 
ფევაძე გიორგი 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

222 
ფუტკარაძე ირა 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

223 
შავაძე თამუნა 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

224 
შავაძე მაია 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

225 
შოთაძე  ნათია 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

226 
ჯინჭარაძე მარიამ 

ფსიქოლოგია 
III ბაკალავრი 

227 
აბულაძე ნათია 

ფსიქოლოგია 
II ბაკალავრი 

228 
ბერიძე მარიკა 

ფსიქოლოგია 
II ბაკალავრი 

229 გაფრინდაშვილი 

მარიამ 

ფსიქოლოგია 
II ბაკალავრი 

230 
დიასამიძე გურანდა 

ფსიქოლოგია 
II ბაკალავრი 

231 
მურვანიძე თამილა 

ფსიქოლოგია 
II ბაკალავრი 



232 
ხიმშიაშვილი ქეთევან 

ფსიქოლოგია 
II ბაკალავრი 

233 
აბაშიძე დიანა 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

234 
ბოლქვაძე ქრისტინ ა 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

235 
დიასამიძე სოფიკო 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

236 
დუმბაძე მარიამ 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

237 
ვარდიაშვილი მაია 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

238 
ვაშაყმაძე თათია 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

239 
თედორაძე თამარ 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

240 
თურმანიძე გიორგი 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

241 
ირემაძე მაკა 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

242 
კოპლატაძე ინგა 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

243 
მალაყმაძე თამარ 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

244 ტარიელაშვილი 

გურანდა 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

245 
ქავთარაძე მაგდა 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

246 
შოთაძე ელიზაბეტ 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

247 
ჩხარტიშვილი ელენე 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

248 
ციმნარიძე სალომე 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

249 
ცინცაძე ლინდა 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

250 
ხახვიაშვილი ანი 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

251 
ჯორბენაძე ირინა 

ფსიქოლოგია 
I ბაკალავრი 

252 
ბერიძე თამარ ევროპისმცოდნეობა 

IV ბაკალავრი 

253 
ბერიძე ლანა 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

254 
გოგიშვილი  შოთა 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

255 
დანელია მარიტა 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

256 
დიასამიძე თამილა 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

257 
დუმბაძე რამინ 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

258 
მახარაძე მარიამ 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

259 
მგელაძე გურანდა 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 



260 
მიქელაძე თამარ 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

261 
პაქსაძე ხატია 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

262 
ტარიელაძე ნესტან 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

263 
ტუღუში ლაშა 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

264 
ქამადაძე გოგი 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

265 
ყურშუბაძე ლელა 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

266 
შაინიძე გიორგი 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

267 
ჭაღალიძე მარიამი 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

268 
ძიმისტარაშვილი ბაია 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

269 
ხილაძე თამარ 

ევროპისმცოდნეობა 
IV ბაკალავრი 

270 
აშლარბა ნერიმან 

ევროპისმცოდნეობა 
III ბაკალავრი 

271 
გოგიტიძე მინდია 

ევროპისმცოდნეობა 
III ბაკალავრი 

272 
ვარშანიძე ანა 

ევროპისმცოდნეობა 
III ბაკალავრი 

273 
თავაძე მარიამ 

ევროპისმცოდნეობა 
III ბაკალავრი 

274 
ნინიძე ანა 

ევროპისმცოდნეობა 
III ბაკალავრი 

275 
ტაკიძე თამუნა 

ევროპისმცოდნეობა 
III ბაკალავრი 

276 
ქათამაძე ნანა 

ევროპისმცოდნეობა 
III ბაკალავრი 

277 
ჩაგანავა ანა 

ევროპისმცოდნეობა 
III ბაკალავრი 

278 
ბერიძე ანა 

ევროპისმცოდნეობა 
II ბაკალავრი 

279 
როენა ზოსიძე 

ევროპისმცოდნეობა 
II ბაკალავრი 

280 
კუკავა ელმირა 

ევროპისმცოდნეობა 
II ბაკალავრი 

281 
მამუჭაძე ქრისტინა 

ევროპისმცოდნეობა 
II ბაკალავრი 

282 
ჩიმაკაძე სოსო 

ევროპისმცოდნეობა 
II ბაკალავრი 

283 
ქამადაძე შოთა 

ევროპისმცოდნეობა 
II ბაკალავრი 

284 
ქოქოლაძე მაგდა 

ევროპისმცოდნეობა 
II ბაკალავრი 

285 
არველაძე ივანე 

ევროპისმცოდნეობა 
I ბაკალავრი 

286 
ბერიძე ზურიკო 

ევროპისმცოდნეობა 
I ბაკალავრი 

287 
გორაძე გიორგი 

ევროპისმცოდნეობა 
I ბაკალავრი 



 

 

 

 

 

 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  აბაშიძე ბაჩანა ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

2.  წუწუნავა იზეთ ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

3.  ბეჟანიძე ილია ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

4.  ბერიძე გიორგი ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

5.  ფუტკარაძე ქრისტინა ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

6.  ძნელაძე ბადრი ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

7.  ხუჯაძე დიმა ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

8.  დეკანაძე ქრისტინე ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

9.  თურმანიძე მარიამ ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

288 
ვერძაძე ჯულიეტა 

ევროპისმცოდნეობა 
I ბაკალავრი 

289 
ლომინაძზე მარიამ 

ევროპისმცოდნეობა 
I ბაკალავრი 

290 
მიქელაძე ნიკა 

ევროპისმცოდნეობა 
I ბაკალავრი 

291 
ჟოჟაძე ნონა 

ევროპისმცოდნეობა 
I ბაკალავრი 

292 
ფუტკარაძე ლელა 

ევროპისმცოდნეობა 
I ბაკალავრი 

293 

გორგოშაძე მადონა 

კლინიკური 

ფსიქოლოგია 
II 

მაგისტრატურა 

 

294 

გიორგაძე მაგდა 

კლინიკური 

ფსიქოლოგია II 
მაგისტრატურა 

 

295 

გოგიბერიძე პაატა 

კლინიკური 

ფსიქოლოგია II 
მაგისტრატურა 

 

296 

დოლიძე შორენა 

კლინიკური 

ფსიქოლოგია II 
მაგისტრატურა 

 

297 

იმნაძე ნათია 

კლინიკური 

ფსიქოლოგია II 
მაგისტრატურა 

 

298 

მახაჭაძე ზურაბ 

კლინიკური 

ფსიქოლოგია II 
მაგისტრატურა 

 

299 

ტუხაშვილი ნანული 

კლინიკური 

ფსიქოლოგია II 
მაგისტრატურა 

 

300 

რუსეიშვილი ნინო 

 

კლინიკური 

ფსიქოლოგია I 
მაგისტრატურა 

 

301 

ქიზინიძე თამუნა 

კლინიკური 

ფსიქოლოგია 
I 

 
მაგისტრატურა 



10.  აფხაზავა ნინო ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

11.  კოჩალიძე გიორგი ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

12.  სურმანიძე თამარი ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

13.  თოიძე ირაკლი ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

14.  ჟღენტი ნინო ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

15.  ქადიძე ვადიმ ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

16.  კახაძე ზაზა ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

17.  მგზავრიძე დავით ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

18.  ჭელიძე თამარ ტურიზმი I ბაკალავრიატი 

19.  დევაძე ანა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

20.  ექვთიმიშვილი ნიკა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

21.  გალოგრე ირაკლი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

22.  დევაძე  თეონა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

23.  თავართქილაძე მედეა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

24.  ბეჟანიძე ნოდარ ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

25.  გაბაიძე გაბო ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

26.  გელაძე ანა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

27.  დევაძე მეგი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

28.  კუცია დავით ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

29.  მიქელაძე ოთარ ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

30.  მურადიანი მარგარიტა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

31.  შაინიძე მარიკა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

32.  შუბლაძე მეგი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

33.  ცენტერაძე მიხაილ ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

34.  ცინცაძე გიგა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

35.  კუტიბაძე თამარ ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

36.  ბუხგალცერ გუგა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

37.  მარკოიძე ია ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

38.  მიქელთაძე გიორგი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

39.  ქაჩიბაია თათია ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

40.  ყურუა თათია ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

41.  შანთაძე გოგა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

42.  სარჯველაძე გიორგი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

43.  დიასამიძე თამაზი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

44.  გოგუაძე თეონა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

45.  მორთულაძე დავით ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

46.  აივაზიანი ჟანა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

47.  თურმანიძე მარიამ ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

48.  აბაშიძე ამანდა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 



49.  ბასილაძე დავით ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

50.  ბერიძე მიხეილ ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

51.  გორგაძე გიორგი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

52.  ვეკუა მარიამ ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

53.  მენაღარიშვილი ნიკა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

54.  მელნიკოვა  ალიონა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

55.  მიქელაძე ნინო ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

56.  სალაძე თამილა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

57.  ქამადაძე ირმა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

58.  ქათამაძე მამული ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

59.  დავითაძე ლუკა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

60.  თებიძე  დეა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

61.  რიჟვაძე ბექა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

62.  ფუტკარაძე ეთერ ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

63.  ქარცივაძე ირაკლი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

64.  მიქაბერიძე ანა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

65.  ლორია გიორგი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

66.  ვეფხვაძე მარიამ ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

67.  თურაძე გიორგი ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

68.  ბარამიძე  თეა ტურიზმი II ბაკალავრიატი 

69.  აკოპიანი ელეონორა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

70.  აკოპოვა ზინაიდა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

71.  ბაკურაძე შოთა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

72.  თევთიძე ზაზა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

73.  ქარჩხაძე ქრისტინა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

74.  შაქარიშვილი ანა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

75.  გელაძე მაკა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

76.  დევაძე ზურაბ ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

77.  თურმანიძე ნინო ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

78.  მახარაძე ხვიჩა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

79.  ბერიძე დაიანა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

80.  გობაძე ზაალი ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

81.  ტუღუში თამარ ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

82.  ფარტენაძე მარიამ ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

83.  ბაბუჩაიშვილი თემურ ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

84.  
ფირცხალაიშვილი 

მარგალიტა 
ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

85.  გოგიჩაიშვილი ნანი ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

86.  ოსანაძე ანა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 



87.  ღლონტი მიხეილ ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

88.  კუნჭულია ლაშა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

89.  აბაშიძე ანა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

90.  ზოიძე ნიკა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

91.  ირემაძე არმაზ ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

92.  მალაყმაძე გიგა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

93.  ჯაიანი ინგა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

94.  ჯაყელი მეგი ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

95.  ჯინჭარაძე ნათია ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

96.  ბისიეშვილი ანა ტურიზმი III ბაკალავრიატი 

97.  ბათაძე დავით ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

98.  გულიაშვილი  ანა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

99.  ზანდარაძე მევლუდ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

100.  თურმანიძე  მარიამ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

101.  ირემაძე მეგი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

102.  მსახურაძე თინათინ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

103.  ფერდმანი რევეკა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

104.  შაინიძე ანა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

105.  ცინცაძე ნიკა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

106.  ბარამიძე თამარ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

107.  ბერაძე სალომე ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

108.  ბერიძე ივერი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

109.  ბერიძე ნიკოლოზ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

110.  ბერიძე დიანა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

111.  ბოლქვაძე სოფიო ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

112.  გორგაძე მუხრან ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

113.  კოვზაძე მარიამ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

114.  პატარაია ტარიელ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

115.  სიხარულიძე ქეთინო ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

116.  ქოქოლაძე  სოფიო ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

117.  ჯაიანი მაიკო ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

118.  თურმანიძე სალომე ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

119.  ბაგრატიონი  ილია ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

120.  ბერიძე  ანა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

121.  გოგიტიძე ედუარდ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

122.  დოლბაია  მიხეილი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

123.  ვარდოსანიძე მეგი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

124.  ველიაძე ჯანო ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

125.  ირემაძე მარინე ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 



126.  ირემაძე ნინო ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

127.  იშხნელიძე კობა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

128.  კორძაია ზურაბ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

129.  კოჩალიძე ირაკლი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

130.  მახარაძე ნაირა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

131. ა მგელაძე ვარდო ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

132.  მიქელაძე როსტევან ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

133.  მოსიაშვილი მარიამ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

134.  მოსიძე  იამზე ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

135.  
ქართველიშვილი 

მარიამ 
ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

136.  ძირკვაძე მანონი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

137.  გორგილაძე ირაკლი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

138.  ზოიძე აკაკი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

139.  კალანდაძე თამარ ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

140.  კაცაძე ნაზი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

141.  გორგილაძე ბაჩო ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

142.  იაკობაძე ნუკრი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

143.  გორგაძე ირა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

144.  გორგილაძე ლელა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

145.  დიასამიძე გია ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

146.  დუმბაძე მზია ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

147.  ირემაძე მარი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

148.  კორიფაძე ნიკა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

149.  მიქელაძე იულიანე ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

150.  ჩოგაძე  დიანა ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

151.  ცეცხლაძე ივერი ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

152.  ჯაბნიძე დავით ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

153.  სალუქვაძე დავით ტურიზმი IV ბაკალავრიატი 

154.  გელაძე გიორგი 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯემნტი 

II მაგისტრატურა 

155.  ტაკიძე მარია 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯემნტი 

II მაგისტრატურა 

156.  ქონიაძე დიანა 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის 

მენეჯემნტი 

I მაგისტრატურა 

 

 

 

 



ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

№ 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა   

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  
აბაშიძე ზურაბ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

2.  
ბედინაძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

3.  
ბოლქვაძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

4.  

გვენცაძე თამარ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

5.  
გოგია მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

6.  
ზოიძე ნიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

7.  
თურმანიძე სალომე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

8.  
კეჭაღმაძე ხატია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

9.  
კონცელიძე ნიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

10.  
კოჩალიძე ხვიჩა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

11.  
მალაყმაძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

12.  
მესხიძე ნია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

13.  
მუთიძე მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

14.  
სტეპანიანი ლიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

15.  
ჩოგაძე ნუკრი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

16.  
ცენტერაძე რევაზ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

17.  
ცინცაძე დარინა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 



18.  
ცინცაძე რეზო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

19.  
წულაძე ქეთევან 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

20.  
ჭაღალიძე ინეზა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

21.  
ჭაღალიძე ნარგული 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

22.  
ძირკვაძე ნანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

23.  
ხილაძე ხვიჩა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

24.  
ხითარიშვილი დავით 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

25.  
შაინიძე გრიშა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

26.  

ჯაფარიძე დათო ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

27.  

წითელაძე ვიკა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
პირველი ბაკალავრიატი 

28.  

ბერიძე აზა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

29.  

ბერიძე გიორგი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

30.  

გაბაიძე მარიკა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

31.  

გობაძე გია ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

32.  

გობრონიძე ნიუტონი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

33.  

გოჩაძე მარიამ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

34.  

ზაქარაძე ანრი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

35.  

ირემაძე ქეთი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

36.  

მარგველიანი გეგი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 



37.  

მჟავანაძე ჯონი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

38.  

სოლომონიძე გიორგი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

39.  

ქარცივაძე ხათუნა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

40.  

ხალვაში დარინდა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

41.  

ხიმშიაშვილი ნინო ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

42.  

ხინიკაძე დავით ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

43.  

კახიძე თემურ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

44.  

შარაბიძე ნუკრი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

45.  

ჩხაიძე მარიამ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

46.  

მჟავანაძე ნათია ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

47.  

ჩომახიძე ბესარიონ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეორე ბაკალავრიატი 

48.  

ალიოღლი თამუნა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

49.  

ბოლქვაძე ბესიკ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

50.  

დუმბაძე თეონა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

51.  

თურმანიძე მარიამ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

52.  

სარჯველაძე ბექა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

53.  

ქათამაძე დიანა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

54.  

ქათამაძე ნიკა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

55.  

ქიზინიძე მარიამ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 



56.  

შერვაშიძე ნიკა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

57.  

უმეთაძე ნიკა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

58.  

ზაქარაძე მამუკა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

59.  

კოჩალიძე ვახო ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

60.  

ფუტკარაძე თეა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

61.  

ყურშუბაძე მერაბ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

62.  

ჩირაძე თამუნა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

63.  

მაკარაძე მარიამ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

64.  

ოსანაძე სალომე ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

65.  

ჭანიძე დიანა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მესამე ბაკალავრიატი 

66.  

გოგიბერიძე ია ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

67.  

ვარშანიძე მეგი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

68.  

მამულაძე ლინდა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

69.  

ნემსაძე ილია ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

70.  

სვანიძე ლიზა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

71.  

ფუტკარაძე გიორგი ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

72.  

შავაძე მარიკა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

73.  

შავაძე რამაზ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

74.  

შერვაშიძე ნინო ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 



75.  

ჩიკვაიძე ნინო ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

76.  

ცეცხლაძე მირზა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

77.  

ცეცხლაძე ნინო ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

78.  

ხალვაში თენგიზ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

79.  

ჯაყელი მაია ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

80.  

აფაქიძე ხვთისო ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

81.  

გელაძე ბონდო ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

82.  

ბოლქვაძე სოფიკო ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

83.  

ჩავლეიშვილი ბექა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

84.  

კაკაბაძე ქეთევან ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

85.  

თურმანიძე თორნიკე ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

86.  

მჭედლიშვილი თეონა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

87.  

ყუფუნია სალომე ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

88.  

ხოფერია ლაშა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 
მეოთხე ბაკალავრიატი 

89.  

ბერიძე ციცინო ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
პირველი 

მაგისტრატურა 

90.  

ოქროპირიძე ჯაბა ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
პირველი 

მაგისტრატურა 

91.  

ფუტკარაძე  ხატია ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
პირველი 

მაგისტრატურა 

92.  

ყურწუა ანრი ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
პირველი 

მაგისტრატურა 

93.  

შავაძე ჯემალ ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
პირველი 

მაგისტრატურა 



94.  

ფუტკარაძე მარიეტა ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
პირველი 

მაგისტრატურა 

95.  

აბაშიძე მამუკა ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
პირველი 

მაგისტრატურა 

96.  

ანთაძე ჯაბა ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

97.  

ბაუჩაძე ბექა ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

98.  

დევაძე დარინა ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

99.  

დიასამიძე ლაურა ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

100.  

დუმბაძე რენატ ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

101.  

ზოიძე მარიამ ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

102.  

მსახურაძე მარიამ ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

103.  

ნაგერვაძე თამარ ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

104.  

პაპუნიძე ზურაბ ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

105.  

ცინცაძე ლელა ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

106.  

წულუკიძე გურანდა ფინანსები და 

საბანკო  საქმე 
მეორე 

მაგისტრატურა 

107.  
აბაშიძე ნიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

108.  
ადაძე გელა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

109.  
აბულაძე თამთა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

110.  
ართმელაძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

111.  
ბასილაძე იზა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

112.  
გორგილაძე მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 



113.  
დავითაძე მარიანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

114.  
დუმბაძე დავით 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

115.  
დავითაძე მაია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

116.  
ზოიძე დავით 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

117.  
კონცელიძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

118.  
რუხაია მათე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

119.  
საფარიძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

120.  
ქიძინიძე ავთანდილ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

121.  
ღაჟონია ნინა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

122.  
შარაშიძე რამაზ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

123.  
ცენტერაძე მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

124.  
ხოზრევანიძე სალომე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

125.  
აფაქიძე ირინა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

126.  
აფაქიძე მახარე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

127.  
ბედინაძე მეგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

128.  
კაჭარავა ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

129.  
კირკიტაძე ანრი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

130.  
მაკარაძე მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

131.  
მიქელაძე ინეზა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 



132.  
ორლოვი ვასილ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

133.  
რომანაძე ხვიჩა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

134.  
საფარიძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

135.  
ტერელაძე ბარბარე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

136.  
ფარტენაძე თეა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

137.  
ფუტკარაძე რუსლან 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

138.  
ფუტკარაძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

139.  
ფუტკარაძე იმედა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

140.  
ქათამაძე ჯუმბერ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

141.  
ყურშუბაძე თამუნა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

142.  
შაინიძე თამარ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

143.  
შაინიძე მირანდა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

144.  
შაინიძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

145.  
ჩხაიძე ნოდარ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

146.  
ხინკილაძე თორნიკე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

147.  
ცეცხლაძე ედვარდი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

148.  
ჯანელიძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მეორე 

ბაკალავრიატი 

149.  
აბაშიძე დარინა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მესამე 

ბაკალავრიატი 

150.  
ბოლქვაძე გია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მესამე 

ბაკალავრიატი 



151.  
გურალია რიმა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მესამე 

ბაკალავრიატი 

152.  
ვანაძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მესამე 

ბაკალავრიატი 

153.  
ვანაძე მინდია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მესამე 

ბაკალავრიატი 

154.  
მუშარბაძე დათო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მესამე 

ბაკალავრიატი 

155.  
მგელაძე ხათუნა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება მესამე 

ბაკალავრიატი 

156.  
ნინო ლაფაჩიშვილი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

157.  
საგინაძე მზიური 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

158.  
სურმანიძე ნიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

159.  
ტუნაძე მერაბი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

160.  
ქათამაძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

161.  
ქართველიშვილი ნატო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

162.  
შავაძე როლანდ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

163.  
ხოზრევანიძე ხატია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

164.  
აბაშიძე ლუკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

165.  
ბაუჟაძე აკაკი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

166.  
ბერიძე მარიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

167.  
გურგენაძე უჩა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

168.  
დიასამიძე დარინა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

169.  
დიდმანიძე მარიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 



170.  
ზოიძე თეა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

171.  
იაკობაძე თორნიკე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

172.  
თოჩიძე მარიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

173.  
ირემაძე დავით 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

174.  
მაჭუტაძე ნოდარ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

175.  
რუხაია გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

176.  
ქობულაძე დათო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

177.  
ცეცხლაძე რომან 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

178.  
აფხაზავა უნა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

179.  
ბერიძე ლიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

180.  
გვიანიძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

181.  
გოგიტიძე გელა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

182.  
დავითაძე ნიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

183.  
თურმანიძე არჩილ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

184.  
მაკარაძე ივერი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

185.  
მჟავანაძე თორნიკე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

186.  
მახარაძე მირზა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

187.  
მიქელაძე საბა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

188.  
ნაკაშიძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 



189.  
ღოღობერიძე ანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

190.  
შარაშიძე ბაჩანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

191.  
ცეცხლაძე თამილა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

192.  
აბაშიძე ესმა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

193.  
აბაშიძე თარაშ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

194.  
გორგაძე მარიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

195.  
დავითაძე დავით 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

196.  
გოგიტიძე გოგიტა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

197.  
დუმბაძე ანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

198.  
ნატარიძე თორნიკე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

199.  

სკამკოჩაიშვილი 

მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

200.  
ტაკიძე ალექსანდრე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

201.  
ღლონტი ლიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

202.  
ესაძე ნოდარ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

203.  
ქათამაძე თინათინ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

204.  
ქათამაძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

205.  
შარაბიძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

206.  
ხიმშიაშვილი მირზა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

207.  
ჯორბენაძე ნიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 



208.  
ჯაბნიძე ავთანდილ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

209.  
აბაშიძე ნაირა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

210.  
აბულაძე მედეა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

211.  
დეკანაძე მარიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

212.  
თავართქილაძე დავით 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

213.  
ქათამაძე ირაკლი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

214.  
შარაშიძე დიანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

215.  
ჭაღალიძე ზურაბ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

216.  
ჭაღალიძე რუსუდან 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

217.  
აბულაძე ლინდა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 

218.  
დევაძე სალომე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 

219.  
ვაჩნაძე ნატო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 

220.  
თავართქილაძე გიგა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 

221.  
ირემაძე ლელა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 

222.  
კობალაძე მეგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 

223.  
მუშარბაძე თეა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 

224.  
რიჟვაძე თამარ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 

225.  
ქამაშიძე ლაშა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 

226.  
ჩოგაძე ნონა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი მაგისტრატურა 



227.  
ბალაძე ინდირა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

228.  
ბალაძე ლუიზა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

229.  
გოგიტიძე დავით 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

230.  
თოხაძე ნათია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

231.  
მახარაძე მამუკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

232.  
ნამგალაძე მერი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

233.  
ორაგველიძე ზურაბ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

234.  
სირაბიძე ანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

235.  
ფუტკარაძე ნანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

236.  
ფუტკარაძე ქეთევან 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

237.  
ჭინკაძე ნათია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე მაგისტრატურა 

238.  
ახვლედიანი ანა ეკონომიკა პირველი მაგისტრატურა 

239.  
მახაძე ნიკა ეკონომიკა პირველი მაგისტრატურა 

240.  
გორგოშაძე მზექალა ეკონომიკა მეორე მაგისტრატურა 

241.  
ვარშანიძე ბექა ეკონომიკა მეორე მაგისტრატურა 

242.  

აბაშიძე ნოდარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

243.  

აბუსელიძე 

ალექსანდრე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

244.  

არძენაძე ივლიტა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

245.  

ბერიძე ნუკრი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

246.  

ბოლქვაძე სალომე ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

247.  

გაბელია კოკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 



248.  

გვიანიძე ლიკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

249.  

გორგილაძე მალვინა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

250.  

დიასამიძე ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

251.  

დიასამიძე ლაშა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

252.  

დიდმანიძე რუსუდან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

253.  

დუმბაძე ქეთევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

254.  

თავართქილაძე თამთა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

255.  

თურმანიძე მერი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

256.  

ივანაძე ხათუნა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

257.  

კაკალაძე დინარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

258.  

კობახია დიანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

259.  

კონცელიძე მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

260.  

ლორთქიფანიძე ლაშა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

261.  

მეჯიდოვა მაარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

262.  

მიქელაძე რომან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

263.  

პაქსაძე თამუნა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

264.  

სალაძე სოფიკო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

265.  

სურმანიძე თამუნა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

266.  

ტაბატაძე აკაკი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 



267.  

ფუტკარაძე ეკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

268.  

შაინიძე ცირა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

269.  

შაინიძე გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

270.  

შარაბიძე გურამ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

271.  

შარაშიძე ლინდა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

272.  

შოთაძე გოგიტა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

273.  

შოთაძე არმაზ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

274.  

ხიმშიაშვილი მარიკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

275.  

ხოშორაძე სოფიკო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

276.  

ჯაბუა თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

277.  

ლორთქიფანიძე ლაშა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

პირველი ბაკალავრიატი 

278.  
აბაშიძე მინდია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

279.  

აბაშიძე არჩილ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

280.  
აბულაძე მალვინა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

281.  

აბულაძე ლაშა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

282.  
გოგია სალომე 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

283.  
გორაძე მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

284.  

დანელია ნიკა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

285.  
ბალაძე მაგდა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 



286.  

დიასამიძე ბექა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

287.  
დიასამიძე  ლინდა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

288.  

დუმბაძე მარიამ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

289.  
ემირიძე მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

290.  
ვარშანიძე თამარ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

291.  
ვარშანიძე მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

292.  
ვარშანიძე მარიკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

293.  
ზოსიძე გიორგი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

294.  
თავაძე მარიამ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

295.  

თურმანიძე მარია ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

296.  

კეკელიძე თორნიკე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

297.  
კობალაძე ქეთევან 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

298.  
მახარაძე ლუკა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

299.  
მგელაძე ანა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

300.  
მელაძე ჯული 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

301.  

მეგრელიძე ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

302.  
ნადარაია მარიამი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

303.  
ნიჟარაძე თამუნა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

304.  
საფარიძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 



305.  
ფერსელიძე ირმა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

306.  

ქათიბა მარინა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

307.  

წერეთლი ანა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

308.  
შავაძე ზეინაბ 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

309.  
ცეცხლაძე ქეთინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

310.  

ჩხიტუნიძე სალომე ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

311.  

ჭაღალიძე მამუკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

312.  
წინწკალაძე ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

313.  
ჭყონია ნინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეორე ბაკალავრიატი 

314.  

აბაშიძე სულხან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

315.  

ბერაძე ზურაბ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

316.  

ბერიძე ნუკრი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

317.  

ბოლქვაძე მიხეილ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

318.  

ბოლქვაძე ნუგზარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

319.  

ვერძაძე მეგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

320.  

თურმანიძე ნიკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

321.  

კახიძე თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

322.  

კონცელიძე თამარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

323.  

მახარაძე მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 



324.  

მიქელაძე თორნიკე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

325.  

მჟავანაძე შორენა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

326.  

ნაკაშიძე ცირა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

327.  

პაპიძე ნუკრი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

328.  

სურმანიძე დავით 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

329.  

სურმანიძე ნატრული 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

330.  

ფუტკარაძე გენო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

331.  

ფუტკარაძე ნიკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

332.  

ტყემალაძე მარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

333.  

ქათამაძე ბესიკ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

334.  

ჩავლეიშვილი შორენა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

335.  

წულაძე ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

336.  

ხაჯიშვილი ბექა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

337.  

ხიმშიაშვილი ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მესამე ბაკალავრიატი 

338.  

აბაშიძე თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

339.  

აბულაძე მაგდა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

340.  

ბეჟანიძე ავთანდილ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

341.  

ბერიძე რუსუდან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

342.  

დავითაძე ზურაბ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 



343.  

დათუნაშვილი ხვიჩა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

344.  

დიასამიძე ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

345.  

დოხაძე თინათინ ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

346.  

ვასაძე თამუნა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

347.  

ვარდმანიძე ბექა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

348.  

თავდგირიძე თორნიკე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

349.  

მგელაძე სალომე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

350.  

ტარიელაძე გია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

351.  
ცეცხლაძე ლელა 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

352.  

ფუტკარაძე ავთანდილ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

353.  

ღოღობერიძე მამული ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

354.  

ქარცივაძე ბადრი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

355.  

შარაშიძე რომან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

356.  

ჭანიძე მინდია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

357.  

ძნელაძე ლევან ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

358.  

ჯაბნიძე ანა ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

359.  

ჯოჯუა ტატიანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

360.  
აბულაძე კახა ეკონომიკა პირველი ბაკალავრიატი 

361.  
ბერიძე ლუკა ეკონომიკა პირველი ბაკალავრიატი 

362.  
ზოიძე ილია ეკონომიკა პირველი ბაკალავრიატი 

363.  
სურმანიძე კახა ეკონომიკა მეორე ბაკალავრიატი 



 
364.  

მახარაძე ჯემალ ეკონომიკა მესამე ბაკალავრიატი 

365.  
გოგიტიძე ნიკა ეკონომიკა მესამე ბაკალავრიატი 

366.  
მამულაშვილი დავით ეკონომიკა მეოთხე ბაკალავრიატი 



 

დანართი 1 
 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1 ბერიძე მერი გეოგრაფია I ბაკალავრი 

2 ბერიძე თემურ გეოგრაფია I ბაკალავრი 

3 დეკანაძე მარიკა გეოგრაფია I ბაკალავრი 

4 დიასამიძე მირანდა გეოგრაფია I ბაკალავრი 

5 კახიძე თამარ გეოგრაფია I ბაკალავრი 

6 მახარაძე დათო გეოგრაფია I ბაკალავრი 

7 მჟავანაძე თამთა გეოგრაფია I ბაკალავრი 

8 საგინაძე როენა გეოგრაფია I ბაკალავრი 

9 სურმანიძე თამრიკო გეოგრაფია I ბაკალავრი 

10 ფასეიშვილი ნიკა გეოგრაფია I ბაკალავრი 

11 ფაღავა ჯემალ გეოგრაფია I ბაკალავრი 

12 ფუტკარაძე ავთანდილ გეოგრაფია I ბაკალავრი 

13 ფუტკარაძე ხატია გეოგრაფია I ბაკალავრი 

14 შავაძე  როლანდ გეოგრაფია I ბაკალავრი 

15 შავაძე ლაშა გეოგრაფია I ბაკალავრი 

16 ჭაღალიძე დარიკო გეოგრაფია I ბაკალავრი 

17 ჭაღალიძე მარიკა გეოგრაფია I ბაკალავრი 

18 მიქელაძე გიორგი გეოგრაფია I ბაკალავრი 

19 აბაშიძე დარინა ეკოლოგია I ბაკალავრი 

20 აბულაძე თამთა ეკოლოგია I ბაკალავრი 

21 გორგილაძე შოთა ეკოლოგია I ბაკალავრი 

22 დიასამიძე ნათია ეკოლოგია I ბაკალავრი 

23 დუმბაძე მზიური ეკოლოგია I ბაკალავრი 

24 მჟავანაძე მირანდა ეკოლოგია I ბაკალავრი 

25 მჟავანაძე ილია ეკოლოგია I ბაკალავრი 

26 სირაბიძე ივერი ეკოლოგია I ბაკალავრი 

27 ფარტენაძე ლაშა ეკოლოგია I ბაკალავრი 

28 ჯაბუა გიორგი ეკოლოგია II ბაკალავრი 

29 ხოზრევანიძე მეგი ეკოლოგია II ბაკალავრი 

30 შავაძე თამარ ეკოლოგია II ბაკალავრი 

31 მჟავანაძე მარიამ ეკოლოგია II ბაკალავრი 

32 გაბაიძე თათია ეკოლოგია II ბაკალავრი 

33 ბერიძე მონიკა ეკოლოგია II ბაკალავრი 

34 ბერიძე მარიამ ეკოლოგია II ბაკალავრი 

35 ბარამიძე თამილა ეკოლოგია II ბაკალავრი 

36 მელაძე ლუკა ეკოლოგია II ბაკალავრი 

37 ფარტენაძე გიორგი ეკოლოგია II ბაკალავრი 

38 ჯიჯავაძე მაგდა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

39 ხოზრევანიძე ნადეჟდა გეოგრაფია II ბაკალავრი 



40 ხახუტაიშვილი ანა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

41 ჩხაიძე ასმათი გეოგრაფია II ბაკალავრი 

42 შარაძე ნინო გეოგრაფია II ბაკალავრი 

43 შავაძე ბექა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

44 ქამადაძე თამრიკო გეოგრაფია II ბაკალავრი 

45 ტაკიძე თეა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

46 პაპიძე ლინდა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

47 კეკელიძე ჯამილა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

48 კახიძე ჯეირანი გეოგრაფია II ბაკალავრი 

49 კახაძე სალომე გეოგრაფია II ბაკალავრი 

50 ვანიძე ეკა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

51 აბაშიძე ედიშერ გეოგრაფია II ბაკალავრი 

52 გოგოლიშვილი გიგა გეოგრაფია I ბაკალავრი 

53 მანველიძე ქართლოს გეოგრაფია III ბაკალავრი 

54 დუმბაძე ხვჩა გეოგრაფია I ბაკალავრი 

55 უშარიძე ქრისტინა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

56 გორგილაძე კახა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

57 მაისურაძე ინგა გეოგრაფია II ბაკალავრი 

58 ბაგრატიონი რეზო ეკოლოგია III ბაკალავრი 

59 ბერიძე დიანა ეკოლოგია III ბაკალავრი 

60 გაჩეჩილაძე ანუკა ეკოლოგია II ბაკალავრი 

61 გორგაძე მურთაზ ეკოლოგია III ბაკალავრი 

62 აბაშიძე ირმა ეკოლოგია III ბაკალავრი 

63 დუმბაძე ანა ეკოლოგია III ბაკალავრი 

64 ელიაძე ჯეინი ეკოლოგია III ბაკალავრი 

65 კახიძე სანათა ეკოლოგია III ბაკალავრი 

66 კოჩალიძე დიანა ეკოლოგია III ბაკალავრი 

67 მდინარაძე თორნიკე ეკოლოგია III ბაკალავრი 

68 მექვაბიშვილი ამირან ეკოლოგია III ბაკალავრი 

69 ოქროპირიძე ანა ეკოლოგია I ბაკალავრი 

70 შავაძე ბექა ეკოლოგია III ბაკალავრი 

71 შარვაშიძე არჩილ ეკოლოგია III ბაკალავრი 

72 ცენტერაძე ლაშა ეკოლოგია III ბაკალავრი 

73 ბაუჩაძე გურამ გეოგრაფია III ბაკალავრი 

74 დეკანაძე ქეთევან გეოგრაფია III ბაკალავრი 

75 დვალიძე ელზა გეოგრაფია III ბაკალავრი 

76 კოჩალიძე ედნარ გეოგრაფია III ბაკალავრი 

77 კოჩალიძე იმედი გეოგრაფია III ბაკალავრი 

78 საგინაძე გიული გეოგრაფია III ბაკალავრი 

79 ჩახვაძე ლანა გეოგრაფია III ბაკალავრი 

80 ძირკვაძე გურანდა გეოგრაფია III ბაკალავრი 

81 ბარამიძე ნინო გეოგრაფია III ბაკალავრი 

82 ანანიძე ჯაბა ეკოლოგია III ბაკალავრი 

83 გორგაძე გურამ გეოგრაფია III ბაკალავრი 

84 სარია სალომე ეკოლოგია II ბაკალავრი 

85 კამკამიძე მარიამ ეკოლოგია III ბაკალავრი 

86 გოგუაძე ბექა ეკოლოგია IV ბაკალავრი 

87 კახაძე ირაკლი გეოგრაფია IV ბაკალავრი 



88 მეგრელიძე ალეკო გეოგრაფია IV ბაკალავრი 

89 შაქარიშვილი გიორგი ეკოლოგია IV ბაკალავრი 

90 ცინცაძე ნათია გეოგრაფია IV ბაკალავრი 

91 ჯინჭარაძე ოქსანა ეკოლოგია IV ბაკალავრი 

92 შაინიძე მირზა ეკოლოგია IV ბაკალავრი 

93 კირიაკიდი რიმა ბიოლოგია I მაგისტრატურა 

94 ბეჟანიძე რუსუდან ბიოლოგია II მაგისტრატურა 

95 ბერიძე  მარიკა ბიოლოგია II მაგისტრატურა 

96 ვანაძე ნათია ბიოლოგია I მაგისტრატურა 

97 ჭელიძე ნათია ბიოლოგია II მაგისტრატურა 

98 ბარაბაძე მარიტა ეკოლოგია II მაგისტრატურა 

99 ბერიძე თეონა ეკოლოგია II მაგისტრატურა 

100 ბროლაძე ხატია ეკოლოგია II მაგისტრატურა 

101 ხახუტაიშვილი ანანო ეკოლოგია II მაგისტრატურა 

102 გეგეშიძე დიანა ქიმია II მაგისტრატურა 

103 სარხაიანი მარია ბიოლოგია I მაგისტრატურა 

104 დუმბაძე გიული ბიოლოგია I მაგისტრატურა 

105 კავაზაშვილი ანა ბიოლოგია I მაგისტრატურა 

106 ტაბატაძე თორნიკე ეკოლოგია I მაგისტრატურა 

107 სურმანიძე ენრი ეკოლოგია I მაგისტრატურა 

108 ჯინჭარაძე მიხეილ ეკოლოგია I მაგისტრატურა 

109 სელიმბა ლაშა ეკოლოგია I მაგისტრატურა 

110 ტატუნაშვილი თამთა 

ფიზიკური 

გეოგრაფია, 

 ნიადაგური 

რესურსები და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება 

I მაგისტრატურა 

111 ამირხანიან აზა მედიცინა I ერთსაფეხურიანი 

112 ბათნიძე ლედი 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

113 ბოკუჩავა ნატა 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

114 ბოლქვაძე ნანა 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

115 ბოლქვაძე ნატა 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

116 გოგიტიძე დიანა 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

117 
გოგოლიშვილი 

გიორგი მედიცინა I 
ერთსაფეხურიანი 

118 გორგილაძე კესო 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

119 დიასამიძე აგნესა 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

120 დოლიძე სალომე 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

121 თევზაძე ალექსანდრე 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

122 კოკობინაძე ანა 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

123 ფუტკარაძე დიანა 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 



124 ჯაბნიძე ზურაბ 
მედიცინა I 

ერთსაფეხურიანი 

125 აბაშიძე მარიამ 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

126 დავითულიანი ნანი 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

127 ზოიძე თათია 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

128 კაკაბაძე მურმან 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

129 კახიძე მეგი 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

130 
ლომთათიძე 

ელისაბედ მედიცინა II 
ერთსაფეხურიანი 

131 მუკბანიანი გიორგი 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

132 ტაკიძე ნინო 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

133 ფენჩიძე მალვინა 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

134 შავაძე ნინო 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

135 ხვიჩია გიორგი 
მედიცინა II 

ერთსაფეხურიანი 

136 ბარამიძე მარიამ 
მედიცინა III 

ერთსაფეხურიანი 

137 სურმანიძე ლელა 
მედიცინა III 

ერთსაფეხურიანი 

138 ხაჩატრიანი ლინდა 
მედიცინა III 

ერთსაფეხურიანი 

139 
ჩავლეიშვილი 

ავთანდილ მედიცინა III 
ერთსაფეხურიანი 

140 მესხიძე შოთა 
მედიცინა III 

ერთსაფეხურიანი 

141 ბოლქვაძე ნატო 
მედიცინა III 

ერთსაფეხურიანი 

142 ბერიძე ნათია 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 

143 ირემაძე თამარი 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 

144 ქარდავა გიორგი 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 

145 
სოლომონიძე 

რობერტი მედიცინა IV 
ერთსაფეხურიანი 

146 ღლონტი მარიამი 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 

147 შავაძე თამარ 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 

148 ჭელიძე გოგიტა 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 

149 ჭყონია ლილე 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 

150 ჯაფარიძე მედეა 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 

151 ბურძგლა მარიამ 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 

152 ფარტენაძე ხატია 
მედიცინა IV 

ერთსაფეხურიანი 



153 ირემაძე ზაზა 
მედიცინა V 

ერთსაფეხურიანი 

154 მახარაძე ჯუნა 
მედიცინა V 

ერთსაფეხურიანი 

155 რიონიძე თათია 
მედიცინა V 

ერთსაფეხურიანი 

156 ქვაციხელი ბესარიონ 
მედიცინა V 

ერთსაფეხურიანი 

157 ჩიკვაიძე თამთა 
მედიცინა V 

ერთსაფეხურიანი 

158 ნაკაშიძე მანუჩარ 
მედიცინა V 

ერთსაფეხურიანი 

159 ყაჭეიშვილი მარიამ 
მედიცინა V 

ერთსაფეხურიანი 

160 დევაძე მინდია 
მედიცინა V 

ერთსაფეხურიანი 

161 ნაკაშიძე თამარ 
მედიცინა VI 

ერთსაფეხურიანი 

162 ფუტკარაძე არჩილ 
მედიცინა VI 

ერთსაფეხურიანი 

163 აცამბა ანა 
მედიცინა VI 

ერთსაფეხურიანი 

164 გაბაიძე მარიამ 
მედიცინა VI 

ერთსაფეხურიანი 

165 სურმანიძე ვასილი 
მედიცინა VI 

ერთსაფეხურიანი 

166 
აბდუშელიშვილი 

თიკო სტომატოლოგია I 
ერთსაფეხურიანი 

167 ანთაძე ირინა 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

168 ახვლედიანი ნანა 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

169 ბოლქვაძე მელანო 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

170 გაბეჩავა სალომე 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

171 გვაძაბია სოფიკო 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

172 თოფუზი ომერ ფარუქ 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

173 კონცელიძე ალი 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

174 კურცხალიძე სალომე 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

175 
ლორთქიფანიძე 

მარიამ სტომატოლოგია I 
ერთსაფეხურიანი 

176 მაკარაძე ქეთი 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

177 მელაძე ეთერ 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

178 სოლომონიძე ნინო 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

179 ქათამაძე დამირი 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

180 ქარცივაძე ედნარ 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

181 ცინცაძე მარიამ 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 



182 წულუკიძე ქეთი 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

183 ხალვაში ნინო 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

184 ხოზრევანიძე ბექა 
სტომატოლოგია I 

ერთსაფეხურიანი 

185 გვარიშვილი სალომე 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

186 გოგიჩაიშვილი ანა 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

187 გოგუაძე ანა 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

188 გოლიაძე მარიამ 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

189 დუმბაძე ლუკა 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

190 კახაძე მალხაზ 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

191 მიქელაძე ნიკა 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

192 ნაკაშიძე ხატია 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

193 ტუნაძე დავით 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

194 წოწორია გიორგი 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

195 ხოზრევანიძე თინათინ 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

196 ჯალაღანია მერი 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

197 ჯაფარიძე ლანა 
სტომატოლოგია II 

ერთსაფეხურიანი 

198 აბულაძე გიორგი 
სტომატოლოგია III 

ერთსაფეხურიანი 

199 ბერიძე უჩა 
სტომატოლოგია III 

ერთსაფეხურიანი 

200 გობეჯიშვილი ნინო 
სტომატოლოგია III 

ერთსაფეხურიანი 

201 კვარაცხელია ნონა 
სტომატოლოგია III 

ერთსაფეხურიანი 

202 პატარიძე ხათუნა 
სტომატოლოგია III 

ერთსაფეხურიანი 

203 სურმანიძე ნინო 
სტომატოლოგია III 

ერთსაფეხურიანი 

204 ტრაპაიძე მარიამ 
სტომატოლოგია III 

ერთსაფეხურიანი 

205 შავიშვილი მარიამ 
სტომატოლოგია III 

ერთსაფეხურიანი 

206 ხალვაში მარიამ 
სტომატოლოგია III 

ერთსაფეხურიანი 

207 ბალაძე ანა 
სტომატოლოგია IV 

ერთსაფეხურიანი 

208 გოგიტიძე გვანცა 
სტომატოლოგია IV 

ერთსაფეხურიანი 

209 დუმბაძე თამარ 
სტომატოლოგია IV 

ერთსაფეხურიანი 

210 თედიაშვილი გვანცა 
სტომატოლოგია IV 

ერთსაფეხურიანი 



211 კახიძე ინგა 
სტომატოლოგია IV 

ერთსაფეხურიანი 

212 ფარტენაძე თამილა 
სტომატოლოგია IV 

ერთსაფეხურიანი 

213 ცენტერაძე თაკო 
სტომატოლოგია IV 

ერთსაფეხურიანი 

214 ჯანეზაშვილი ირმა 
სტომატოლოგია IV 

ერთსაფეხურიანი 

215 გორგილაძე თედო 
სტომატოლოგია V 

ერთსაფეხურიანი 

216 ნიჟარაძე  მამუკა 
სტომატოლოგია V 

ერთსაფეხურიანი 

217 წილოსანი თამთა 
სტომატოლოგია V 

ერთსაფეხურიანი 

218 ჭაღალიძე თენგიზ 
სტომატოლოგია V 

ერთსაფეხურიანი 

219 გოგაძე მარიამ ფარმაცია I ბაკალავრი 

220 ჭანკვეტაძე მარიამ ფარმაცია I ბაკალავრი 

221 ბოლქვაძე ნინო ფარმაცია II ბაკალავრი 

222 გოგოლაძე ანნა ფარმაცია II ბაკალავრი 

223 დიასამიძე სალომე ფარმაცია II ბაკალავრი 

224 მელაძე მაია ფარმაცია II ბაკალავრი 

225 ქონიაძე ირმა ფარმაცია II ბაკალავრი 

226 ჯინჭარაძე მარი ფარმაცია II ბაკალავრი 

227 გოგიტიძე მაკა ფარმაცია II ბაკალავრი 

228 ხოზრევანიძე ჯილდა ფარმაცია II ბაკალავრი 

229 ბოლქვაძე ნინო ფარმაცია IV ბაკალავრი 

230 თედორაძე ნათია ფარმაცია IV ბაკალავრი 

231 მიქელაძე მინდია ფარმაცია IV ბაკალავრი 

232 დიასამიძე შალვა 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია I 

ბაკალავრი 

233 თავაძე დათა 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია I 

ბაკალავრი 

234 თავართქილაძე ლევან 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია I 

ბაკალავრი 

235 სურმანიძე მარიამ 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია I 

ბაკალავრი 

236 სირაბიძე სერგო 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია I 

ბაკალავრი 

237 ანთაძე ზაირა 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია I 

ბაკალავრი 

238 მახარაძე თამთა 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია II 

ბაკალავრი 

239 მალაყმაძე ლია 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია III 

ბაკალავრი 



240 კონცელიძე ქეთევან 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია III 

ბაკალავრი 

241 ჯგერენაია თამარ 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია III 

ბაკალავრი 

242 მამულაძე თამარ 

ფიზიკური მედიცინა 

და სამედიცინო 

რეაბილიტაცია IV 

ბაკალავრი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  თურმანიძე თამარ მათემატიკა ვადაგაგრძ ბაკალავრი 

2.  დავითაძე თამარ მათემატიკა მესამე ბაკალავრი 

3.  ირემაძე ირინა მათემატიკა ვადაგაგრძ ბაკალავრი 

4.  კახაძე ნატო მათემატიკა ვადაგაგრძ ბაკალავრი 

5.  
ხაბეიშვილი 

ციცინო 
მათემატიკა ვადაგაგრძ ბაკალავრი 

6.  კომახიძე თეა მათემატიკა ვადაგაგრძ ბაკალავრი 

7.  ქარჩავა ნათია მათემატიკა ვადაგაგრძ ბაკალავრი 

8.  აბაშიძე ზეინაბ მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

9.  გობაძე შორენა მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

10.  დავითაძე ლევან მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

11.  კახაძე ნანა მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

12.  აბაშიძე გოგიტა მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

13.  
კონცელიძე 

ქეთევან 
მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

14.  მგელაძე თამარ მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

15.  სალაძე ანა მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

16.  ქიძინიძე ნინო მათემატიკა მეოთხე ბაკალავრი 

17.  ზოიძე ნინო მათემატიკა მესამე ბაკალავრი 

18.  ფუტკარაძე თეონა მათემატიკა მესამე ბაკალავრი 

19.  გახოკია დათო კომპ.მეცნიერებები მეოთხე ბაკალავრი 

20.  თურმანიძე თამარა კომპ.მეცნიერებები მეოთხე ბაკალავრი 

21.  გეგიძე ტარიელ კომპ.მეცნიერებები მეოთხე ბაკალავრი 

22.  
კვესიეიშვილი 

ომარ 
კომპ.მეცნიერებები მეოთხე ბაკალავრი 

23.  ნინიძე თორნიკე კომპ.მეცნიერებები მეოთხე ბაკალავრი 

24.  ქამაშიძე გიგლა კომპ.მეცნიერებები მეოთხე 
ბაკალავრი 

 

25.  ხაბეიშვილი ლადო კომპ.მეცნიერებები მეოთხე ბაკალავრი 

26.  კახიძე მირიან კომპ.მეცნიერებები მეოთხე ბაკალავრი 

27.  ბაქანიძე დავით კომპ.მეცნიერებები მესამე ბაკალავრი 

28.  
დიდმანიძე 

ირაკლი 
კომპ.მეცნიერებები მესამე ბაკალავრი 

29.  თევზაძე გიორგი კომპ.მეცნიერებები მესამე ბაკალავრი 

30.  კახაძე ალეკო კომპ.მეცნიერებები მესამე ბაკალავრი 



31.  მაკარაძე სალომე კომპ.მეცნიერებები მესამე ბაკალავრი 

32.  რომანაძე ალეკო კომპ.მეცნიერებები მესამე ბაკალავრი 

33.  ქათამაძე ლუკა კომპ.მეცნიერებები მესამე ბაკალავრი 

34.  შაინიძე სულხან კომპ.მეცნიერებები მესამე ბაკალავრი 

35.  ხოჯავა დავით კომპ.მეცნიერებები მესამე ბაკალავრი 

36.  
ბოლქვაძე 

თორნიკე 
კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

37.  იაკობაძე რამინ კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

38.  ბოლქვაძე შოთა კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

39.  კახაძე თემურ კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

40.  მახარაძე გიორგი კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

41.  
მოწყობილი 

არტემი 
კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

42.  რომანაძე გიორგი კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

43.  
ტარიელაძე 

ელდარი 
კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

44.  
ხოზრევანიძე 

პაატა 
კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

45.  ქარცივაძე შოთა კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

46.  იაკობაძე რამინ კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

47.  ხაბაძე გიორგი კომპ.მეცნიერებები მეორე ბაკალავრი 

48.  დარჩიძე ზურაბ კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

49.  სანაძე მიხეილ კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

50.  ფარტენაძე ბაჩუკი კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

51.  ცინცაძე ირაკლი კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

52.  ბათაძე ნიკა კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

54 ბერიძე დავით კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

55 გუჩმანიძე გოგა კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

56 დარჩიძე ზურაბ კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

57 ვაშაყმაძე გიორგი კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

58 კიკვაძე ტარიელ კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

59 
კიკნაძე 

ალექსანდრე 
კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

60 კოსტავა გოგი კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

61 პაპუნიძე მიხეილ კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

62 რომანაძე რეზიკო კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

63 ფარტენაძე ბაჩუკი კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

64 
ფუტკარაძე 

გიორგი 
კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

65 ფუტკარაძე დენის კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

66 ქათამაძე ნიკა კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

67 ქიზინიძე ზაზა კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 



68 შაკაია გოჩა კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

69 ჩოგაძე გელა კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

70 ცინცაძე ირაკლი კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

71 ჯაფარიძე ნატო კომპ.მეცნიერებები პირველი ბაკალავრი 

72 ჩხაიძე მარიამ ფიზიკა მეოთხე ბაკალავრი 

73 ბერია გიორგი ბიზნესინფორმატიკა მეორე მაგისტრატურა 

74 დავითაძე ერეკლე ბიზნესიფორმ მეორე მაგისტრატურა 

75 კეშელავა მარიამ ბიზნესინფ მეორე მაგისტრატურა 

76 ნაკაიძე თორნიკე ბიზნესინფ მეორე მაგისტრატურა 

77 ცინარიძე გოჩა მათემატიკა მეორე მაგისტრატურა 

78 გიორგაძე ზვიად ფიზიკა  დოქტორანტურა 

79 ბერიძე ანჟელა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

80 გვილავა ნინო დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

81 გოგოლაძე სალომე დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

82 გუგუნავა ლუიზა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

83 დუმბაძე ნანა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

84 ვანაძე რუსუდანი დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

85 ვარშანიძე ხათუნა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

86 თურმანიძე მაგდა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

87 ფუტკარაძე თეონა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

88 მესხიძე ხათუნა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

89 
ლორთქიფანიძე 

ირინა 
დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

90 ლამპარაძე ფატიმა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

91 მალაყმაძე მადონა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

92 სურმანიძე ლელა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

93 ქამაშიძე იამზე დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

94 ღოღობერიძე მეგი დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

95 შარვაშიძე მზეონა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

96 ცენტერაძე შორენა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

97 ცინცაძე ელზა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

98 
ხოზრევანიძე 

დიანა 
დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

99 
ხოზრევანიძე 

მირანდა 
დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

100 ჯიბლაძე მერი დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

101 
კონცელიძე 

თამუნა 
დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

102 
ამბარცუმიანი 

ნადია 
დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

103 ბოლქვაძე სოფიკო დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

104 კახიძე მარიამ დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

105 კილაძე მზიური დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 



106 ლაბაძე თამილა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

107 მამულაძე ივერი დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

108 მახარაძე სოფიკო დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

109 ნიჟარაძე თამუნა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

110 
ოსეფაიშვილი 

სალომე 
დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

111 შავიშვილი ნატო დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

112 ცეცხლაძე მარიკა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

113 ცივაძე ანა დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

114 ჯაფარიძე ნათია დაწყებითი განათლება მეოთხე ბაკალავრი 

115 აბრამიძე მარიამ დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

116 გორგილაძე მარიამ დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

117 აბულაძე მეგი დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

118 აბულაძე რუსუდან დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

119 აბულაძე ქეთევან დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

120 ბაუჟაძე დიანა დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

121 გორგილაძე ნათია დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

122 ირემაძე რონი დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

123 კომახიძე ლია დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

124 რობაქიძე თამარ დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

125 ტუნაძე ნონა დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

126 ქათამაძე ნათელა დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

127 ჩხაიძე რიმა დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

128 

ჯაყელი-

ხიმშიაშვილი 

ვარდო 

დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

129 ახალაია ანა დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

130 გიორგაძე ანა დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

131 ვანაძე მზია დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

132 ვანაძე მზევინარ დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

133 ირემაძე დიანა დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

134 კიტია ტატიანა დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

135 მიქელაძე ნინო დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

136 პაქსაძე ლია დაწყებითი განათლება მესამე ბაკალავრი 

137 ვასაძე თეონა დაწყებითი განათლება მეორე მაგისტრატურა 

138 
თავართქილაძე 

მარიკა 

დაწყებითი განათლება 

 
მეორე მაგისტრატურა 

139 კახიძე ფარნაოზ 
დაწყებითი განათლება 

 
მეორე მაგისტრატურა 

140 მუშარბაძე თამუნა დაწყებითი განათლება მეორე მაგისტრატურა 

141 შაინიძე ზურა დაწყებითი განათლება მეორე მაგისტრატურა 

142 ჯიქია ნათია დაწყებითი განათლება მეორე მაგისტრატურა 

143 ბოლქვაძე ქეთევან დაწყებითი განათლება პირველი მაგისტრატურა 



144 საგინაძე ია დაწყებითი განათლება პირველი მაგისტრატურა 

145 ჯაიანი თინათინ დაწყებითი განათლება პირველი მაგისტრატურა 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
№ 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

სწავლების 

წელი 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  

ბაბიჩევი        სოფიო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

2.  
გიორგაძე           

ნინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

3.  
გოგიტიძე          

ეკატერინე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

4.  
გორჯელაძე        

რუსუდან 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

5.  
დუმბაძე            

სალომე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

6.  
ზაქარაძე            

ნინელი 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

7.  
ზოიძე               

ლაურა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

8.  
თედორაძე         

სოფიკო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

9.  
კაპუჯუ              

ალინა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

10.  

კახაძე              ნონა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

11.  

კეჟერაძენინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

12.  
კუპრაძე               

ელეონორა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

13.  
მახარაძე           

ლუიზა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

14.  
მგელაძე              

ნათია 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

15.  
მიქელაძე           

ხატია 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

16.  
ოსანაძე             

დიანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 



17.  
პეტრიძე                    

ნონა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

18.  
სირაბიძე         

თამუნა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

19.  
ტაკიძე                     

თეონა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

20.  
ტარიელაძე        

სალომე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

21.  
ფუტკარაძე         

მელანო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

22.  

ქოქოლაძე      ლიკა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

23.  

შავაძე             მარეხი 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

24.  
ცეცხლაძე         

დიანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

25.  

ცინცაძე          მარიამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

26.  

ცინცაძე           ნინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

27.  

ჭანიძე          მარიკა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

28.  
ჭაღალიძე ინეზა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
პირველი ბაკალავრიატი 

29.  
აბაშიძელიკა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

30.  
ართმელაძემირანდა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

31.  
ბერიძექეთევან 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

32.  
გათენაძემარიამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

33.  
გოგუაძეთამარ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

34.  
გორგილაძეანანო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 



35.  
დავითაძეთამარ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

36.  
დავითაძეცისნამი 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

37.  
დოლიძემარიამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

38.  
ვერძაძეანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

39.  
კახიძეანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

40.  
კონცელიძემარიამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

41.  
კოსოლიძენინიკო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

42.  
მახაძენინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 
მეორე ბაკალავრიატი 

43.  
მიქელაძემაია 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

44.  ნიკოლაიშვილიმარ

იამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

45.  
სურმანიძესოფიკო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

46.  
ფირცხალაძევანდა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

47.  
შავაძერაინდი 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

48.  
შაინიძემაია 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

49.  
ჩხაიძემაგდა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

50.  
ცინცაძემარიკა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

51.  
წულუკიძემანუჩარ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

52.  
ხაბაზიმარიამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 



53.  
ჯინჭარაძენინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

54.  
ჯაყელინინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

55.  
ვარშანიძეანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

56.  

ბლადაძენინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მეორე 

ბაკალავრიატი 

57.  

ანთაძენანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

58.  
ბერიძეირმა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

59.  
ბერიძეხატია 

ინგლისური 

ფილოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

60.  
ბოლქვაძეთამარა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

61.  
ბურკენაძემარიამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

62.  
გაბაიძეთამთა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

63.  
გოლიაძეთამთა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მესამე ბაკალავრიატი 

64.  
დუმბაძემარიამი 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

65.  
ვარშანიძექეთევან 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

66.  
ვაშაყმაძენინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

67.  
მელაძექეთინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე ბაკალავრიატი 

68.  
საგინაძემაიკო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე ბაკალავრიატი 

69.  
შაინიძემაკა 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

70.  
ცეცხლაძემარიამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 



71.  
ხაბაზითინათინ 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

72.  
ჯაყელიქრისტინე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

73.  

ბერიძემარიამი 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

74.  

გიორგაძეხატია 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

75.  

მიქელაძესალომე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

76.  

შაინიძექეთინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

77.  

ბლადაძენათია 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

მესამე 

ბაკალავრიატი 

78.  
ბალაძენინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

79.  
ბოლქვაძეთეა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

80.  
დავითაძეხატია 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

81.  
ნიჟარაძემარიანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

82.  
ჩოგაძეციცინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

83.  
თაფლაძექეთინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

84.  ლორთქიფანიძეხათ

უნა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

85.  
მარკარიანიანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

86.  
მუკუტაძელელა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

87.  
ტარიელაძესალომე 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

88.  
ბერიძეთამთა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 



89.  
შამილაძეანნა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

90.  
ჩხაიძეილონა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

91.  
თურუდიშილელა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

92.  
პაპიძენესტან 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

93.  
საგინაძემადონა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

94.  
შავაძეირმა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

95.  
ჭანტურიალელა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

96.  ხოზრევანიძედარინ

ა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

97.  
მჟავიაქრისტინე 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

98.  
წოწონავანანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

99.  
ჯორბენაძემარიკა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

100.  
იბადოევაასლი 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

101.  

გოგოლიშვილიანა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

102.  

აბულაძენათია 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

103.  

ქამადაძესალომე 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

104.  

ვარშანიძეთამთა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

105.  

ფუტკარაძემალვინა 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

106.  

დიასამიძექეთევან 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 



107.  

ბერიძექეთევან 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

108.  

შავიშვილინინო 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

109.  

ფარტენაძემარიამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

110.  

მიქელაძემარიამ 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

111.  

შერვაშიძეთათია 

ინგლისური 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

112.  

აპოსტოლიმარიანა 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

113.  

გვიანიძენინო 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

114.  

ლომინაძენათია 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

115.  

კომახიძემარიამ 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

116.  

მგელაძეგურამ 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

117.  

მამულაძემარია 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

118.  

საფარიძეიმედა 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

119.  

ხიტირიბელა 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

120.  

ჯაშიეკატერინე 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

121.  

ჯაფარიძემარიამ 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

122.  

ბეჟანიძექეთინო 

ევროპეისტიკა 

პირველი მაგისტრატურა 

123.  

დავითაძელალი 

ევროპეისტიკა 

მეორე მაგისტრატურა 

124.  

ვერულიძეია 

ევროპეისტიკა 

მეორე მაგისტრატურა 



125.  

ზაქარიაძემარიამი 

ევროპეისტიკა 

მეორე მაგისტრატურა 

126.  

ნაგერვაძეთამთა 

ევროპეისტიკა 

მეორე მაგისტრატურა 

127.  

ნაკაშიძემირანდა 

ევროპეისტიკა 

მეორე მაგისტრატურა 

128.  

თურმანიძენინო 

ევროპეისტიკა 

მეორე მაგისტრატურა 

129.  

ჩხაიძეთამთა 

ევროპეისტიკა 

მეორე მაგისტრატურა 

130.  

ბერიძე მარიამ 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

131.  

ბერძენიშვილი ნიკა 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

132.  

ირემაძე ნიკა 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

133.  

კალანდაძე ანა 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

134.  
ლორთქიფანიძე 

თაკო 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

135.  

მუთიძე მარიამ 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

136.  

სირაძე ილონა 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

137.  

შაინიძე გურანდა 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

138.  

ბასილაძე ლიკა 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

139.  

გიორგაძე თინათინ 

ფილოსოფია 

პირველი ბაკალავრიატი 

140.  

დიასამიძე მარიამ 

ფილოსოფია 

მეორე ბაკალავრიატი 

141.  
გობაძე თამუნა ფილოსოფია 

მეორე ბაკალავრიატი 

142.  
მახარაშვილი 

მარიამ 

ფილოსოფია 

მეორე ბაკალავრიატი 



143.  
საგინაძე ჯონი ფილოსოფია 

მეორე ბაკალავრიატი 

144.  

ცეცხლაძე თამუნა 

ფილოსოფია 

მეორე ბაკალავრიატი 

145.  
შამილიშვილი ლაშა ფილოსოფია 

მეორე ბაკალავრიატი 

146.  

ჭაღალიძე ეკა 

ფილოსოფია 

მეორე ბაკალავრიატი 

147.  
ზაქარაძე ნინო 

ფილოსოფია 

მესამე ბაკალავრიატი 

148.  
ქირია ნანა 

ფილოსოფია 

მესამე ბაკალავრიატი 

149.  

ჭიტაძე ირინა 

ფილოსოფია 

მესამე ბაკალავრიატი 

150.  
ჭაღალიძე ნესტან 

ფილოსოფია 

მესამე ბაკალავრიატი 

151.  ბოლქვაძე 

მარიკა/70% 

ფილოსოფია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

152.  
გელაძე მარინა 

ფილოსოფია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

153.  
გობაძე თენგიზი 

ფილოსოფია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

154.  გოგოლაძე 

თეიმურაზ 

ფილოსოფია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

155.  

ვასაძე მალვინა 

ფილოსოფია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

156.  
სურმანიძე ელზა 

ფილოსოფია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

157.  
ხოზრევანიძე ნათია 

ფილოსოფია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

158.  
კილაძე ნინო 

ფილოსოფია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

159.  
დიმიტრაძე დავით 

ისტორია 

მესამე ბაკალავრიატი 

160.  
ფუტკარაძე მარიამ 

ისტორია 

მესამე ბაკალავრიატი 



161.  
შაინიძე გვანცა 

ისტორია 

მესამე ბაკალავრიატი 

162.  
ხელაძე ქეთევან 

ისტორია 

მესამე ბაკალავრიატი 

163.  
შავაძე მამუკა 

ისტორია 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

164.  
ჩხარტიშვილი 

მარიამ 

გერმანული 

ფილოლოგია პირველი ბაკალავრიატი 

165.  

სირაბიძე ლინდა 

გერმანული 

ფილოლოგია მეორე ბაკალავრიატი 

166.  
მჟავანაძე მადონა 

გერმანული 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

167.  
ცხადაძე ანა 

გერმანული 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

168.  
ფუტკარაძე მარიკა 

გერმანული 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

169.  მამადაშვილი 

სოფიო 

ფრანგული 

ფილოლოგია მეორე ბაკალავრიატი 

170.  

გოგაძე აელიტა 

ფრანგული 

ფილოლოგია მეორე ბაკალავრიატი 

171.  
მახარაძე ელზა 

ფრანგული 

ფილოლოგია მეორე ბაკალავრიატი 

172.  

მიქელაძე ლილი 

ფრანგული 

ფილოლოგია მეორე ბაკალავრიატი 

173.  
აბაშიძე მალვინა 

ფრანგული 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

174.  

ირემაძე ქეთი 

ფრანგული 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

175.  

მორთულაძე მეგი 

ფრანგული 

ფილოლოგია მეოთხე ბაკალავრიატი 

176.  

ბერია გვანცა 

თარგმანმცოდნეობა 

პირველი ბაკალავრიატი 

177.  

გაბაიძე სალომე 

თარგმანმცოდნეობა 

პირველი ბაკალავრიატი 

178.  

გიორგაძე სალომე 

თარგმანმცოდნეობა 

პირველი ბაკალავრიატი 



179.  

მარკოიძე მინდია 

თარგმანმცოდნეობა 

პირველი ბაკალავრიატი 

180.  

მდივანი ნინო 

თარგმანმცოდნეობა 

პირველი ბაკალავრიატი 

181.  

სალაძე ლინდა 

თარგმანმცოდნეობა 

პირველი ბაკალავრიატი 

182.  
ღორჯომელაძე 

თამუნა 

თარგმანმცოდნეობა 

პირველი ბაკალავრიატი 

183.  

შაინიძე მეგი 

თარგმანმცოდნეობა 

პირველი ბაკალავრიატი 

184.  
დიასამიძე 

ქრისტინა 

თარგმანმცოდნეობა 

მეორე ბაკალავრიატი 

185.  

ზოიძე მარიამ 

თარგმანმცოდნეობა 

მეორე ბაკალავრიატი 

186.  
თურმანიძე-

მანველიძე დონარი 

თარგმანმცოდნეობა 

მეორე ბაკალავრიატი 

187.  

მარკოიძე მარინა 

თარგმანმცოდნეობა 

მეორე ბაკალავრიატი 

188.  
ზოიძე ნათია თარგმანმცოდნეობა 

მეორე ბაკალავრიატი 

189.  
ქამადაძე რუსუდან თარგმანმცოდნეობა 

მეორე ბაკალავრიატი 

190.  
კელენჯერიძე თიკო თარგმანმცოდნეობა 

მეორე ბაკალავრიატი 

191.  
მახარაძე ანა 

თარგმანმცოდნეობა 

მესამე ბაკალავრიატი 

192.  
შანთაძე თამარი 

თარგმანმცოდნეობა 

მესამე ბაკალავრიატი 

193.  
ცეცხლაძე თამრიკო 

თარგმანმცოდნეობა 

მესამე ბაკალავრიატი 

194.  
ჯოყილაძე მირანდა 

თარგმანმცოდნეობა 

მესამე ბაკალავრიატი 

195.  

აბულაძე თეა 

თარგმანმცოდნეობა 

მეოთხე ბაკალავრიატი 

196.  

გოგიტიძე დიანა 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 



197.  

ებრალიძე მარიამ 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

198.  

ვარშანიძე მარიამ 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

199.  

ზოიძე თამუნა 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

200.  

თავდგირიძე ნატო 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

201.  

ლომიძე ინდირა 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

202.  

სურმანიძე ია 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

203.  

ქორიძე ლია 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

204.  

შავაძე ხატია 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

205.  

შავლიძე ლინდა 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

206.  
მაკარაძე სოფიო 

თარგმანმცოდნეობა მეოთხე 

ბაკალავრიატი 

207.  

პატარაია ნანული 

ისტორია 

პირველი მაგისტრატურა 

208.  

ქოქოლაძე ინდირა 

ისტორია 

პირველი მაგისტრატურა 

209.  

დარჩიძე თეონა 

შავიზზღვსპირეთის

ა და კავკასიის 

არქეოლოგია 
მეორე მაგისტრატურა 

210.  

დეკანაძე სულხან 

ფილოსოფია 

პირველი მაგისტრატურა 

211.  

ირემაძე მინდია 

ფილოსოფია 

პირველი მაგისტრატურა 

212.  

კუკავა რუსუდანი 

ფილოსოფია 

მეორე მაგისტრატურა 

213.  

აბულაძე ნიკა 

სოციოლოგია 

პირველი მაგისტრატურა 

214.  
დიასამიძე 

ელისაბედ 

სოციოლოგია 

პირველი მაგისტრატურა 



215.  

ვერძაძე ქეთევან 

სოციოლოგია 

პირველი მაგისტრატურა 

216.  

კვაჭაძე ანა 

სოციოლოგია 

პირველი მაგისტრატურა 

217.  

მოწყობილი მედეა 

სოციოლოგია 

პირველი მაგისტრატურა 

218.  

ოთიაშვილი ნინო 

სოციოლოგია 

პირველი მაგისტრატურა 

219.  

შავლიძე თინათინ 

სოციოლოგია 

პირველი მაგისტრატურა 

220.  

კახაძე გელა 

სოციოლოგია 

მეორე მაგისტრატურა 

221.  

გოგიავა რუსუდან 

სოციოლოგია 

მეორე მაგისტრატურა 

222.  

ფაღავა ნინო 

სოციოლოგია 

მეორე მაგისტრატურა 

223.  

მამულაძე სულხან 

არქეოლოგია 

მეორე დოქტორანტურა 

224.  

აღაპიშვილი თამარ 

არქეოლოგია 

მესამე დოქტორანტურა 

225.  

დუმბაძე ხათუნა 

ისტორია 

მეორე დოქტორანტურა 

226.  

ვარშანიძე ანნა 

ისტორია 

მეორე დოქტორანტურა 

227.  

კუტალაძე თამარ 

ისტორია 

მეორე დოქტორანტურა 

228.  

სამსონია ლევან 

ისტორია 

მეორე დოქტორანტურა 

229.  

გულდურ ქადირ 

ისტორია 

მეორე დოქტორანტურა 

230.  

ერთურქ ჰათიჯე 

ისტორია 

მეორე დოქტორანტურა 

231.  

ნაგერვაძე ზურაბ 

ისტორია 

მესამე დოქტორანტურა 

232.  

ტარიელაძე ლევან 

ისტორია 

მესამე დოქტორანტურა 



233.  

ხალვაში ხათუნა 

ლინგვისტიკა 
მესამე დოქტორანტურა 

234.  
ბერიძე მარიკა 

ლიტერატურათმცო

დნეობა მეორე დოქტორანტურა 

235.  
ზოიძე ინგა 

ლიტერატურათმცო

დნეობა მეორე დოქტორანტურა 

236.  
კორინთელი მარიამ 

ლიტერატურათმცო

დნეობა მეორე დოქტორანტურა 

237.  
ბერძული ნატო 

ლიტერატურათმცო

დნეობა მესამე დოქტორანტურა 

238.  
ნიკოლაიშვილი 

ნინო 

ლიტერატურათმცო

დნეობა მესამე დოქტორანტურა 

239.  
ასლანიძე ინდირა 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

240.  
ბერიძე ნინო 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

241.  
გოგიტიძე თეონა 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

242.  
კეკელიძე თამარ 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

243.  
კოსტავა ანა 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

244.  
სურმანიძე მარინა 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

245.  
სურმანიძე ნათია 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

246.  
შანთაძე ნათია 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

247.  
ხიმშიაშვილი ლელა 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

248.  
ჯაფარიძე ლიკა 

ქართული 

ფილოლოგია 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

249.  
აბულაძე თამუნა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

250.  
ანანიძე გიუზელ 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 



251.  
აფაქიძე თამუნა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

252.  
ბოლქვაძე მარიკა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

253.  
ბილვანიძე ხათუნა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

254.  
გაგუა გრიგოლ 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

255.  
გოგიტიძე თამარ 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

256.  
გოგრაჭაძე თამილა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

257.  
დეკანაძე თეონა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

258.  
კახაძე ფატი 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

259.  მათითაიშვილი 

ელენე 70% 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

260.  
მიქელაძე ნინო 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

261.  

მოქია ეკა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

262.  
მსხალაძე ვიოლეტა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

263.  სურგულაძე 

რუსუდან 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

264.  
სურმანიძე ქეთევან 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

265.  
სურმანიძე ქეთევან 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

266.  
ჩაგანავა გვანცა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

267.  
ხალვაში როინ 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

268.  
აბაშიძე თემურ 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 



269.  
ართმელაძე მაყვალა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

270.  
ბერიძე სალომე 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

271.  
გოგიტიძე დარინა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

272.  
ზაქარაძე ანა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

273.  
ზაქარაძე ანა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

274.  
ზაქარაძე ანა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

275.  
კვაჭაძე თეა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

276.  
კორძაია ლიკა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

277.  
კოჩალიძე ნინო 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

278.  
მახარაძე დალი 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

279.  
მიქელაძე თეონა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

280.  
მოლაშხია მონიკა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

281.  ოთიაშვილი 

მარიამი   50% 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

282.  
რევაზიშვილი ანნა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

283.  
სურმანიძე მარიკა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

284.  ფალავანდიშვილი 

ნინო 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

285.  
შაინიძე დარინა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

286.  
შანიძე ლუიზა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 



287.  
ჩახვაძე ლანა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

288.  
ჩხუბაძე სოფიკო 

ქართული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

289.  აბრამიშვილი 

თამთა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

290.  
არძენაძე აიდა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

291.  
დევაძე  თამარ 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

292.  ვახტანგური 

ნათელა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

293.  
ზოიძე ხატია 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

294.  
კახაძე თამუნა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

295.  კეკიეიშვილი 

ლონდა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

296.  
კონცელიძე მარიკა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

297.  
ხელაძე თამუნა 

ქართული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

298.  გოგატაძე 

ეკატერინე 

თურქული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

299.  
ქათამაძე ხატია 

თურქული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

300.  
ქარცივაძე ია 

თურქული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

301.  
დეკანაძე ზაზა 

თურქული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

302.  
დუმბაძე ზურაბ 

თურქული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

303.  
აშამბა  ანუკა 

თურქული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

304.  
კახაძე  ანა 

თურქული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 



305.  
ხუციშვილი ანა 

რუსული 

ფილოლოგია 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

306.  
აბულაძე თათია 

რუსული 

ფილოლოგია 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

307.  
სურმანიძე თენგიზ 

რუსული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

308.  
ფუტკარაძე თამილა 

რუსული 

ფილოლოგია 
მეორე 

 

ბაკალავრიატი 

 

309.  ვარდმანიძე 

ქრისტინე 

რუსული 

ფილოლოგია 
პირველი 

ბაკალავრიატი 

 

310.  
ძნელაძე  ანა 

რუსული 

ფილოლოგია 
პირველი 

 

ბაკალავრიატი 

 

311.  ბერიძე-ბოიკო 

თეონა 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

312.  
გუგუნავა თამარ 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

313.  ფარტენაძე მარიამ 

დავითის 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
ვადაგაგრძ 

 

ბაკალავრიატი 

 

314.  
აბაშიძე სალომე 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

315.  
ბრეგვაძე მარიამ 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

316.  
გოგელია ჟულიეტა 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

317.  
კაკაბაძე ელისო 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

318.  
ჯაფარიძე ცირა 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მეოთხე 

 

ბაკალავრიატი 

 

319.  
ბასილაძე ბარბარე 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

320.  
ბერიძე ასლანი 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

321.  
ბოლქვაძე თორნიკე 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

322.  
დუმბაძე სალომე 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 



323.  
თავართქილაძე მაია 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

324.  
სურმანიძე გიორგი 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

325.  
შაინიძე ნათია 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
მესამე 

 

ბაკალავრიატი 

 

326.  
აბაშიძე მაია 

თურქეთისმცოდნე

ობა მეორე ბაკალავრიატი 

327.  კუბლაშვილი 

თამარ 

თურქეთისმცოდნე

ობა მეორე ბაკალავრიატი 

328.  
მახარაძე ია 

თურქეთისმცოდნე

ობა მეორე ბაკალავრიატი 

329.  
ყურშუბაძე ანა 

თურქეთისმცოდნე

ობა მეორე ბაკალავრიატი 

330.  
ძნელძე მარიამ 

თურქეთისმცოდნე

ობა მეორე ბაკალავრიატი 

331.  
ბალაძე ანა 

თურქეთისმცოდნე

ობა პირველი ბაკალავრიატი 

332.  
ბოლქვაძე მეგი 

თურქეთისმცოდნე

ობა პირველი ბაკალავრიატი 

333.  
გელაძე მარიკა 

თურქეთისმცოდნე

ობა პირველი ბაკალავრიატი 

334.  
დუმბაძე მინდია 

თურქეთისმცოდნე

ობა პირველი ბაკალავრიატი 

335.  
შავაძე ნესტანი 

თურქეთისმცოდნე

ობა პირველი ბაკალავრიატი 

336.  ხოზრევანიძე 

შორენა 

თურქეთისმცოდნე

ობა 
პირველი ბაკალავრიატი 

337.  

კეკელიძე თეონა 

ლიტთეორია 

ლიტმცოდნეობა 
მეორე მაგისტრატურა 

338.  

მალაყმაძე თეა 

ლიტთეორია 

ლიტმცოდნეობა 
მეორე მაგისტრატურა 

339.  

შარაშენიძე ქეთევან 

ლინგვისტიკა მეორე მაგისტრატურა 

340.  

ხარაბაძე ვიოლა 

ლინგვისტიკა მეორე მაგისტრატურა 



341.  

ჩხაიძე  თეკლე 

ლინგვისტიკა პირველი მაგისტრატურა 

342.  

ხიბაია მარიამ 

ლიტთეორია 

ლიტმცოდნეობა 
პირველი მაგისტრატურა 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

№ გვარი. სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

სწავლების 

წელი 

1 დარჩიძე ნაირა არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

2 დეკანაძე თამაზი არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

3 ზოიძე მამუკა არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

4 თაფლაძე თორნიკე არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

5 კილაძე ხვიჩა არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

6 მამუჭაძე ხატია არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

7 მუკუტაძე ნიკა არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

8 ნიჟარაძე ნინო არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

9 ფუტკარაძე შოთა არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

10 ქარცივაძე დიანა არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

11 შანთაძე ლაშა არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

12 ჭაღალიძე ზეინაბ არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

13 ჯაყელი ომარ არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

14 ჯაყელი ქრისტინა არქიტექტურა ბაკალავრიატი I 

15 
აბუსელიძე 

ქრისტინა ტელეკომუნიკაცია 
ბაკალავრიატი I 

16 დედოფალიძე ანა ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი I 

17 ველიაძე ქრისტინა ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი I 

18 შარაშიძე მათე ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი I 

19 ჭიღლაძე სალომე ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი I 

20 ხინიკაძე ნინო ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი I 

21 აბაშიძე ვეფხვია არქიტექტურა ბაკალავრიატი II 

22 ბერიძე თამრიკო არქიტექტურა ბაკალავრიატი II 

23 გოლიაძე გიორგი არქიტექტურა ბაკალავრიატი II 

24 ვასაძე დარეჯან არქიტექტურა ბაკალავრიატი II 

25 ზოიძე ნუკრი არქიტექტურა ბაკალავრიატი II 

26 კახიძე გელა არქიტექტურა ბაკალავრიატი II 

27 კირინი ვიტალი არქიტექტურა ბაკალავრიატი II 

28 ნაკაშიძე მარიამ არქიტექტურა ბაკალავრიატი II 

29 საგინაძე დავით არქიტექტურა ბაკალავრიატი II 

30 
მახარაძე შოთა 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი II 

31 
მიქელაძე გივი 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი II 

32 
წულუკიძე გიორგი 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი II 

33 გუგესაშვილი ნიკა ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი II 

34 დუმბაძე ნოდარ ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი II 

35 ნაჩაიძე ბადრი ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი II 



36 ქავჯარაძე თათია ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი II 

37 ყურშუბაძე მარიამ ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი II 

38 შაინიძე ნინო ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი II 

39 ბოლქვაძე ჯემალ მშენებლობა ბაკალავრიატი III 

40 ბოლქვაძე სულხან არქიტექტურა ბაკალავრიატი III 

41 კუტალაძე ანნა არქიტექტურა ბაკალავრიატი III 

42 მახარაძე მიშა არქიტექტურა ბაკალავრიატი III 

43 ფაღავა თემურ არქიტექტურა ბაკალავრიატი III 

44 ქათამაძე დავით არქიტექტურა ბაკალავრიატი III 

45 
აბაშიძე 

ალექსანდრე 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი III 

46 
ალანია მადლენა 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი III 

47 
ბრუნჯაძე ლევან 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი III 

48 
მგალობლიშვილი 

კახა 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი III 

49 
სალაძე თორნიკე 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი III 

50 
ქობულაძე არჩილ 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი III 

51 ბეჟანიძე გელა ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი III 

52 დავითაია ალეკო ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი III 

53 დუმბაძე მამუკა ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი III 

54 ირემაძე ნუგზარ ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი III 

55 დუმბაძე ზაიდი ტრანსპორტი ბაკალავრიატი III 

56 თებიძე გიორგი ტრანსპორტი ბაკალავრიატი III 

57 კახიძე რეზო ტრანსპორტი ბაკალავრიატი III 

58 ქაჯაია ირაკლი ტრანსპორტი ბაკალავრიატი III 

59 ბათაძე მინდია არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

60 ბოლქვაძე ნათია არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

61 გიორგაძე ხატია არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

62 გოგიაშვილი ხვიჩა არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

63 
გუნთაიშვილი 

გალინა არქიტექტურა 
ბაკალავრიატი IV 

64 ვაშაყმაძე ჯაბა არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

65 ირემაძე მურად არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

66 ლემსაძე სანდრო არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

67 სურმანიძე ზეინაბი არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

68 ქედელიძე არმაზ არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

69 შაინიძე გია არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

70 წითელაძე ია არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

71 ჯაფარიძე სალომე არქიტექტურა ბაკალავრიატი IV 

72 
ამაღლობელი 

სალიდინი 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი IV 

73 
გოგოტიშვილი 

გურამ 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი IV 

74 
პაქსაძე გიორგი 

სამთო და 

გეოინჟინერია 
ბაკალავრიატი IV 

75 ლამპარაძე გია ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი IV 

76 
ჩხარტიშვილი 

ქრისტინე ტელეკომუნიკაცია 
ბაკალავრიატი IV 



77 ჭურკვეიძე ნინო ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი IV 

78 ჯაბნიძე ანა ტელეკომუნიკაცია ბაკალავრიატი IV 

79 ბეჟანიძე გიორგი ტრანსპორტი ბაკალავრიატი IV 

80 
კვარაცხელია 

ლადო ტრანსპორტი 
ბაკალავრიატი IV 

81 ჯინჭარაძე ირაკლი ტრანსპორტი ბაკალავრიატი IV 

82 სარჯველაძე ანრი აგრონომია ბაკალავრიატი I 

83 
ბოლქვაძე მარიამ 

სასურსათო  

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი I 

84 
თურმანიძე ლიზა 

სასურსათო  

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი I 

85 
ლოსაბერიძე მაგდა 

სასურსათო  

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი I 

86 
მამალაძე მარიკა 

სასურსათო  

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი I 

87 
ჯუმუშაძე ვიტალი 

სასურსათო  

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი I 

88 ჯაბნიძე რეზო აგრონომია ბაკალავრიატი II 

89 
აბაშიძე ასლან 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი II 

90 
ვაშაყმაძე გიორგი 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი II 

91 
შიუკაშვილი 

ელგუჯა 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი II 

92 მურვანიძე არსენ აგროინჟინერია ბაკალავრიატი III 

93 
ბისიეშვილი 

ნოდარ 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი III 

94 
ხინიკაძე ბექა 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი III 

95 
ჯაიანი იზოლდა 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი III 

96 ბაკურაძე ბექა აგროინჟინერია ბაკალავრიატი IV 

97 უგულავა ამანდა აგროინჟინერია ბაკალავრიატი IV 

98 
ბალანჩივაძე 

მარიამ 

სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ბაკალავრიატი IV 

99 აბუსელიძე ზურაბ 

სამოქალაქო და 

სამრეწველო 

მშენებლობა 

მაგისტრატურა I 

100 ბურძგლა მარი 
აგრარული 

ტექნოლოგიები 
მაგისტრატურა I 

101 ჯაყელი ბექა 
აგრარული 

ტექნოლოგიები 
მაგისტრატურა I 

102 მახარაძე დიმიტრი 

სამოქალაქო და 

სამრეწველო 

მშნებლობა 

მაგისტრატურა II 

103 ტარიელაძე გია 

სამოქალაქო და 

სამრეწველო 

მშნებლობა 

მაგისტრატურა II 

104 ჩხარტიშვილი კობა 

სამოქალაქო და 

სამრეწველო 

მშნებლობა 

მაგისტრატურა II 

 


	01-08-310.pdf
	დანართი წარმოების 1.pdf
	დანარტი2.pdf

