
          
 

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბსუ-ს  პროფესიულ საგანმანათლებლო 

პროგრამებზე  ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტები 

 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

არქიტექტორ ტექნიკოსი (IV საფეხური) 

1 გიგა  დუმბაძე 

2 რევაზ ჟორჟიკაშვილი 

3 მანუჩარ ვარშანიძე 

4 გიორგი თავართქილაძე 

5 ანზორ ივანიაძე 

6 მაია კორძაია 

7 გიორგი ფირცხალაიშვილი 

8 კახა აბულაძე 

9 ნიკა ანანიძე 

10 გოჩა გორგაძე 

11 ნათია დევაძე 

 

 

მეფუტკრე (III საფეხური) 

 

1 ირაკლი ჯაბნიძე 

2 რეზო ჯაბნიძე 

3 შუქურა ჯაბნიძე 

4 ავთანდილ აფაქიძე 

5 დარინა გაბაიძე 

6 დავით ქათამაძე 

7 ნიკა გოგაძე 

8 მარიამ კალანდაძე 

9 ნუგზარ ჭაღალიძე 

10 ამირან ფალავანდიშვილი 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

განათლების ფაკულტეტი 

ბაგა-ბაღის აღმზრდელი - პედაგოგი (V საფეხური) 

 

1 ქეთევან ბოხუა 

2 გიული გვარიშვილი 

3 შორენა გოგაძე 

4 ნინო გოგიტიძე 

5 ნაირა დიდმანიძე 

6 ლალი ყურშუბაძე 

7 ლაურა ჩიბურდანიძე 

8 ირინე აბუსელიძე 

9 ია დოლიძე 

10 ნატალია კურცხალიძე 

11 ნანული მელაძე 

12 მეგი დავითაძე 

13 ელზა მალაყმაძე 

14 მაია ცეცხლაძე 

15 ინგა მსხალაძე 

16 ინეზა ფარტენაძე-ვანაძე 

17 ეთერ ქათამაძე 

18 ლამზირა ონიანი 

19 ქეთევან ჭანიშვილი 

 

 

 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ბიბლიოთეკარი (IV საფეხური) 

 

1 თამუნა შაინიძე 

2 ლოლიტა ჭოლაძე 

3 თალიკო რევაზიშვილი 

4 ნინო ზაქარიაძე 

5 რუსუდან კომახიძე 

6 ეთერ მალაყმაძე 

7 ნათია ყურშუბაძე 

8 შორენა ყურშუბაძე-ასანიძე 

9 ლილი შაინიძე 

10 ია წულუკიძე 

11 ნანა სიხარულიძე 

12 ჯულიეტა ჯიჯიშვილი 

13 თამილა ცივაძე 

 

 

 

 

 

 

 



საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

პრაქტიკოსი ექთანი ( V საფეხური) 

 

1 ლალა ტეფანია 

2 თამარი ქავჯარაძე 

3 ირინა ქოქოლაძე 

4 თამილა ტაკიძე 

5 ზვიად ჯაფარიძე 

6 ციცინო გოგიტიძე 

7 ესმა მიქელაძე 

8 თეონა სურმავა 

9 ნატო შაშიკაძე 

10 მირანდა ხმალაძე 

11 მეგი ხოზრევანიძე 

12 მარიკა იაკობაძე 

13 ინდირა ბერიძე 

14 ლია დიასამიძე-აზაროვა 

15 ნინო ჭაღალიძე 

16 ჯანა ვასაძე 

 

 

 

ფარმაცევტის თანაშემწე ( IV საფეხური) 

 

1 მარიკა დუმბაძე 

2 ნინო ტუმასიან 

3 სალომე ქართველიშვილი 

4 ციცინო ხაბეიშვილი 

5 თამუნა კოჩალიძე 

6 ანნა ბაბუჩაიშვილი 

7 ნინო მახარაძე 

8 ნათია ნაკაიძე 

9 ფატი ანთაძე 

10 ლია ბერიძე 

11 თეა კაკაბაძე 

12 ნინო მახარაძე 

13 თამარ მუკუტაძე 

14 გვანცა ბარამიძე 

15 ანი მარგალიტაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ფიზიკა მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 ვებ ინტერფეისის დეველოპერი (III საფეხური) 

 

1 თანი ბაბუჩაიშვილი 

2 დავით ბურჭულაძე 

3 ხვიჩა თებიძე 

4 კახი კახიძე 

5 ლელა სურმანიძე 

6 მანანა ქველიაშვილი 

7 საბა წილოსანი 

8 ხატია ხალვაში 

9 აკაკი ხიდეშელი 

10 ირაკლი ფარტენაძე 

11 დიანა ჩამბა 

12 გიორგი წოწონავა 

13 ლუკა ბარამიძე 

14 მიშიკო ბედინაძე 

15 სანდრო ნაკაშიძე 

16 რევაზ შეროზია 

17 დავით გურიელიძე 

18 გიორგი პატარაია 

19 ზაზა ლაზიშვილი 

 

 

 

ვებ ინტერფეისის დიზაინერი (III საფეხური) 

 

1 ანა ართმელაძე 

2 არჩილ გორგილაძე 

3 მარგო გულბანი 

4 გიორგი დევაძე 

5 გიორგი დუმბაძე 

6 რამაზ მახარაძე 

7 მარი ტაკიძე 

8 დიანა შაინიძე 

9 ირმა ცეცხლაძე 

10 ნოდარ ბოლქვაძე 

11 ეკა სურმანიძე 

12 რუსლან დუმბაძე 

13 გიორგი წოწორია 

14 რეზო ქათამაძე 

15 ალი ხალვაში 
 


