
აჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანებაN01-08/15  

        23  აპრილი,    2014  წ                                                                                   ქ. ბათუმი 

2013-14 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

გაუვლელობის გამო  ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ბსუ-ს 

სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ აქტის გამოსაცემად ადმინისტრაციული წარმოების 

დაწყების შესახებ 

    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 53-56-ე, 72-78-ე, 95-101-ე მუხლების,  

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–13  და 66–ე  

მუხლების, ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2011 წლის  20 აპრილის №55 დადგენილებით 

დამტკიცებული „რსუ–ს პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო 

პროგრამების განხორციელების წესის“ მე-3 მუხლის, ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013–2014 სასწავლო წლის ორგანიზებულად წარმართვის 

შესახებ“ ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2013 წლის 20 ივნისის #63 დადგენილების, ,,სსიპ - შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის #02 

გადაწყვეტილების, ,,2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ბსუ-ს 

საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული და აკადემიური 

რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ’’  ბსუ-ს  რექტორის 2013 წლის 21 აგვისტოს №01-

08/25  ბრძანების  ძალადაკარგულად გამოცხადებისა და 2013–2014 სასწავლო წელს ბსუ-ს 

საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული და აკადემიური 

რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ’’ 2013 წლის 18 სექტემბრის #01-08/30 ბრძანების,     

,,2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ბსუ-ს  საგანმანათლებლო  პროგრამების 

სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადის გახანგრძლივების შესახებ’’ ბსუ-ს 

რექტორის 2014 წლის 15 აპრილის #01-08/13 ბრძანების, ბსუ-ს დეკანატებისა და საფინანსო–

ეკონომიკური მონაცემების  საფუძველზე,  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

1. დაწყებული იქნეს ადმინისტრაციული წარმოება ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების იმ 

სტუდენტთა მიმართ (დანართი #1) სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად, რომელთაც 2014 

წლის 23 აპრილის მდგომარეობით  არა აქვთ გავლილი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (არა 

აქვთ გადახდილი გაზაფხულის სემესტრში მე-2 ეტაპის - სემესტრული სწავლის საფასურის 

1/3).   

2. დაინტერესებულ პირებს - სტუდენტებს ადმინისტრაციულ წარმოებაში მათი მონაწილეობის 

უზრუნველყოფის მიზნით განემარტოთ, რომ შეუძლიათ არაუგვიანეს 2014 წლის 29 აპრილისა, 

ბსუ-ს კანცელარიის მეშვეობით წარმოადგინონ წერილობითი მოსაზრებები გამოსაცემ აქტთან 

დაკავშირებით.  



3. ადმინისტრაციული წარმოება განხორციელდეს სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში (ქ.ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35, უნივერსიტეტის პირველი 

კორპუსი,  №13 ოთახი). 

4. ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარება დაევალოს ბსუ-ს იურიდიულ დეპარტამენტს. 

5. 2014 წლის 30 აპრილის მდგომარეობით ფინანსური დავალიანების მქონე ბსუ-ს სტუდენტთა 

მიმართ სტატუსის შეჩერების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტი გამოიცეს 2014 წლის 30 აპრილს, ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად.   

6. ბრძანება ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ  საჯარო გამოცხადების მიზნით, 

ბრძანების გამოცემის დღესვე გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ფაკულტეტების დეკანატებთან და 

კანცელარიასთან თვალსაჩინო ადგილას არსებულ საინფორმაციო დაფებზე და ასევე 

განთავსდეს  ბსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.   

7. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში საქართველოს  

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში (ქ. თბილისი, დიმიტრი უზნაძის ქ. #52) 

8. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე; 

 

 

      რექტორის მოადგილე, 

        ასოც. პროფესორი                                                    ი. ბარამიძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 1 

 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

 

I კურსი 
 

1. ართილაყვა თამარ -  

2. თავდგირიძე დავით -  

3. თედორაძე ირმა 

4. ჩოგაძე როდამ - 

 

 

II კურსი 
 

1. ბოლქვაძე რუსუდან - 

2. გეგიძე შოთა - 

3. ირემაძე ჯემალ - 

4. კახიძე ირმა - 

5. კენჭოშვილი დავით - 

6. მაკარაძე მალვინა - 

7. ყუფუნია ლადო - 

8. შარაშიძე რუსუდან - 

9. ხუციშვილი თეონა - 

10. ჯაფარიძე თამთა - 

 
III კურსი 
 

1. დოლიძე ირმა -  

2. ვარდმანიძე ნინო -  

3. კომახიძე ერეკლე -  

4. მითაიშვილი ბექა -  

5. შანიძე ანანო -  

6. ფუტკარაძე ალექსანდრე -  

7. ცხვიტარია ლიკა -  

 

 
IV კურსი 
 

1. აბულაძე ირინა -  

2. ბაქანიძე რობიზონ -  

3. ბაჯელიძე ერეკლე -  

4. გაბუნია გოჩა -  

5. გელაძე ლაშა -  

6. თავდგირიძე მამუკა -  



7. თხილაიშვილი სალომე -  

8. მახაური ნათია -  

9. ქათამაძე ნინო -  

 
 
 
 

 
 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 
 

 

საინჟინრო მიმართულება      

                                                                                         

№ გვარი და სახელი 
პირადი 

ნომერი 
საფეხური კურსი სპეციალობა 

1 ბალაძე ლაშა  ბაკალავრიატი I მშენებლობა 

2 აბუსელიძებესიკ  ბაკალავრიატი I სამთო და გეონჟინერია 

3 ბერიძემარინა  ბაკალავრიატი I სამთო და გეონჟინერია 

4 გაბედავამთვარისა  ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკიაცია 

5 განდელიძენინო  ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკიაცია 

6  ვერულიძე ნინო  ბაკალავრიატი I ტრანსპორტი 

7 მიქელაძესანდრო  ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკიაცია 

8 მუჯირითამარი  ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკიაცია 

9 შევარდნაძეირაკლი  ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკიაცია 

10 ჭეიშვილირომან  ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკიაცია 

11 აბაშიძეარჩილ  ბაკალავრიატი II სამთო და გეონჟინერია 

12 ბოლქვაძემურად  ბაკალავრიატი II მშენებლობა 

13 დიასამიძეალექსანდრე  ბაკალავრიატი II მშენებლობა 

14 ფაღავაბექა  ბაკალავრიატი II მშენებლობა 

15 მარჯანიშვილიენრიკო  ბაკალავრიატი II სამთო და გეონჟინერია 
16 შაშიკაძეედუარდ  ბაკალავრიატი II მშენებლობა 

17 ფურცხვანიძელევან  ბაკალავრიატი II ტრანსპორტი 

18 ხიმშიაშვილიმალხაზ  ბაკალავრიატი II ტრანსპორტი 

19 აბულაძელაშა  ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

20 ბარამიძებექა  ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

21 დევაძემარიკა  ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკიაცია 

22 დოლიძეგიორგი  ბაკალავრიატი III სამთო და გეონჟინერია 

23 ხიზანიშვილიმირზა  ბაკალავრიატი III სამთო და გეონჟინერია 

24 ბერიძეალეკო  ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკიაცია 

25 მამულაძეგიგა   ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკიაცია 

26 მამულაძეგიორგი  ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკიაცია 

27 შერვაშიძეირაკლი  ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

28 ნიგალიძეელგუჯა  ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

29 ანანიძეზურაბ  ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

30 დევაძებექა  ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

31 ვარშანიძეგურამ  ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

32 თოიძეთამაზ  ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

33 კალანდაძედიმიტრი  ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 



34 ორაგველიძელუკა  ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

35 ჟვანიაგია  ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

36 საგინაძენუგზარ  ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

37 ქარსელაძერეზო  ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

38 მახარაძე არჩილ  პროფესიული I ტელეკომუნიკიაცია 

39 შარაშიძელევან  მაგისტრატურა II მშენებლობა 

40 გუდაძე ამირან  მაგისტრატურა I სამთო და გეონჟინერია 

41 ხინთიბიძე ირაკლი  მაგისტრატურა I სამთო და გეონჟინერია 

42 გერსამია ლალი  დოქტორანტურა I 
სამოქალაქო და 

სამრეწველო მშენებლობა 

 

 

 

 

 

აგრარული მიმართულება 

მეორე კურსი 

აგრონომია 

 

1 მელაძე ლაშა   

2 სამსონია ხათუნა   

3 ჩიტიშვილი ავთანდილ   

 

აგროეკოლოგია 

1 დიასამიძე ანი   

2 კობალაძე გიგა   

3 ჭელიძე მერი   

 

სატყეო საქმე 

1 აბაშიძე იაკობ   

2 ზურაბიანი ჯაბა  

 

მესამე კურსი 

აგრონომია 

1 ბათაძე ქართლოს  

2 ორმოცაძე ბაქარ  

3 ტარიელაძე რეზო  

 

სატყეო საქმე 

1 კოტლაძე რამინ  

2 მეშველიანი ირინე  

3 წულუკიძე ანზორი  

4 ჯანხოთელი კოტე  

 

აგროეკოლოგია 

1 ჯინჭარაძე თორნიკე  



 

 
 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

 
 

 

ევროპის მცოდნეობა--1 კურსი 

1. დავითაძე ლაშა--  

2. სურმანიძე ნინო--  

3. ფუტკარაძე ინდირა--  

4. შაინიძე ანზორ--  

5. ხოზრევანიძე თამილა--  

6. ბოლქვაძე გიორგი--  

7. მახარაძე მარიამ--  

ევროპისმცოდნეობა -2კურსი 
 

1. ბერიძე სოფიკო  

2. გაბაიძე თამარ  

3. დავითაძე ხატია  

4. ტარიელაძე რაული  

5. აფაქიძე გიორგი  

6. კაკაბაძე თამარ  

 

საერთაშორისო ურთიერთობები--1 კურსი 

1. ნიკოლაიშვილი ანანო--  

2. ხოროიშვილი თეა-  

3. ბერიძე რატი-  

4. კლდიაშვილი  ქაქუცა-  

5. ჩაგანავა ანა-  

6. კალანდაძე ლადო-  

7. სურმანიძე გიორგი-  

8. ტაკიძე ხათუნა-  

 

საერთაშორისო ურთიერთობები ---2 კურსი 

1. დიდმანიძე გიორგი--  

2. ბოლქვაძე ნუკრი--  

3. შავაძე ლაშა--  

4. თხილაიშვილი ბაჩუკი--  

5. ბოლქვაძე ნათია--  

6. კაკაბაძე სალომე-  

7. ჟორდანიძე დიანა-  

8. ნაკაშიძე სალომე -  

9. ქობულია შოთა-  



10. ავსაჯანიშვილი  გვანცა-  

11. გორგაძე ნარგიზ-  

12. სურმანიძე სალომე-  

13. ნაკაშიძე მალვინა-  

14. ახვლედიანი მირზა-  

  15.ბოლქვაძე ნუკრი--  

 

 

 

 

საერთაშორისო -3კურსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო-4კურსი 

 

 

1. თურმანიძე თეა  

2. აბაშიძე სოფიო  

3. ჭიტაძე მარიამ  

4. მალაყმაძე მამუკა  

5. აბრამიშვილი უჩა  

6. ქაჩიბაია თამარ  

7. ზარანდია ბოჩია  

8. ხალვაში თორნიკე  

9. დოლიძე ნოდარ  

10. ქავთარაძე მარიამ  

11. ფარტენაძე ლუიზა  

12. ბურჭულაძე ნათია  

13. გაგუა თამარ  

14. შავლიძე მარიამ  

1. ბჟალავა ლალი  

2. დიასამიძე მეგი  

3. იაკობაძე რუსლანი    

4. მიქელაძე მარიკა   

5. .მიქელაძე მარად  

6. ტუღუში ნინო  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფსიქოლოგია-- 1 კურსი 

 

 

1. აბაშიძე ლანა-  

2. ბოლქვაძე სოფიო--  

3. ზაქარაძე მეგი--  

4. რუსეიშვილი თეონა--  

5. ჩხაიძე სალომე--  

 

 

ფსიქოლოგია--2 კურსი 

 

1. ქათამაძე დავით  

2. ხურციძე მირანდა  

3. ჯიჯელავა გივი  

4. ჯაიანი  რიტა  

 

 

  

ფსიქლოგია-3კურსი 

 

 

 

ფსიქლოგია-4კურსი 

 

7. ოქროპირიძე თინათინ  

1. ბაუჟაძე თამარ  

2. გახოკიძე    არიადნა   

3. გოგოხია ინდირა   

4. დევაძე გურანდა  

5. ზოიძე ირაკლი  

6. მიქელაძე ნინო  

7. პატარაია დავით  

8. ქიზინიძე თამუნა  

9. შამილიშვილი ესმა  

1. ბენდელიანი კატერინა  



2. დევაძე ხატია  

3. რამიშვილი ასმათ  

4. ქათამაძე ნანა  

5. შამანაძე ნინო    

6. გოგუაძე სოფიკო  



 

მარკეტინგი-1 კურსი 

 

1. გავრილენკო ინნა-  

2. ფუტკარაძე არჩილ-  

3. ჩიკვაიძე ირაკლი--  

4. ძირკავაძე ბეგლარ--  

5. ქედელიძე ლევან-  

6. ბერიძე სულხან-  

7. შავაძე კახა-  

 

 

 

მარკეტინგი--2 კურსი 

 

 

1. ბახტაძე ზურაბ   

2. ბერიძე დარინა   

3. გოგიტიძე გოგიტა   

4. მამულაძე თემურ   

5.  არობელიძე ლუკა  

6. ნინიძე ჯონი  

7. მანველიძე მირიან  

 

 

მარკეტინგი--3კურსი 

 

1. დავითაძე ქრისტინა  

2. ვაშაყმაძე ბექა  

3. მიქელაძე მაია  

4. მალაზონია  თამარ  

5. ქათამაძე თეონა  

6. საჯაია მარიამ  

7. თვალაძე თეა  

 

ეკონომიკა- 1კურსი 

 

1. დევაძე ნათია--  

2. დუმბაძე გელა--  

3. კვარაცხელია ლადო-  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 მაგისტრატურა 

 

ეკონომიკა-1 კურსი 

 
1. ჭაღალიძე ლია--  

 

 

ფსიქოლოგია- 1კურსი 

 
1. ირაკლი ცეცხლაძე-  

 

 

 

ბიზნეს ადმინისტრირება -1კურსი    

1. ლაშა ცინცაძე -  

2. ზაზა ბერიძე -  

3. ლეილა დიდმანიძე -  

4. მაია ქათამაძე -  

5. ნანა   ტეტემაძე --  

6. დალი მუკუტაძე -  

7. მარიამ ბოლქვაძე-  

8. ქეთევან ასამბაძე -  

9. თამარ ბერიძე -  

10. ქეთევან მამუჭაძე -  

11. თეონა ჯინჭარაძე -  

12. მამულაძე მაგდა-  

13. სურმანიძე ირაკლი-- 
 

 

საჯარო   სამართალი  1 კურსი  (მაგისტრატურა) 

 
1 აბაშიძე ირმა  593439329 
2 თვალაძე ბექა  574907007 
3 მამულაძე მარიამ  591982866   
4 თავდგირიძე ნანა  599948894   
5 ლორთქიფანიძე სოფია  557777702 
6 სურმანიძე მალვინა  555467141   
7 ქორიძე ქეთევან  555105205 

 

სისხლის   სამართალი  1 კურსი  (მაგისტრატურა) 

 
1 თავდგირიძე მირანდა  574809936   
2 მეგენეიშვილი თამარ  577773723   
3 ღოღობერიძე სალომე  591716453  

 



 

 

 

 

 

 

ფინანსები და საბანკო საქმე-2კურსი 

 

 

1. ზოსიძე ბექა  

2. ართმელაძე რამინ  

3. ბერიძე ქეთევან  

4. ბერიძე თინათინ  

5. ჯოხაძე თათია  

6. წულუკიძე ლაშა   

7. ბერიძე აზა 
 

 

 

სისხლის სამართალი-2კურსი 

 

  

 

საჯარო სამართალი-2კურსი 

 

 

 

ეკონომიკა-2კურსი 

 

1. ბაკურიძე თემურ  

2. ქამაშიძე რამაზ 

 

მაკრო ეკონომიკა - 2კურსი 

 

3. ბერიძე არჩილ  

1.  ირემაძე მარიამ  

2.  პეტრიძე მადონა  

3.  ზოიძე თამარ  

1. გაბაიძე ლია  

2. ცეცხლაძე მაგდა   

3. გათენაძე თამთა   

4. ხვიჩია ია  

5. ბერიძე ნინო  



 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო ბიზნესი2 კურსი 

 

1. მუსალიმოვი ბეგლარ  

2. შაინიძე ირაკლი  

3. ვასაძე იმედა  

4. ბოლქვაძე ხათუნა  

5. გოგიტიძე მირზა  

6. რიჟვაძე თორნიკე  

 

 

ბიზნეს ორგანიზაცია და მართვა 2 კურსი 

 

 

1. წულუკიძე  გორდა   

2. ბახტაძე არმაზ  

 

 

მარკეტინგი-2კურსი 

 

1. მახაჭაძე თინათინ  

2. რიჟვაძე ნონა  

 

 
ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ი  1 კურსი 

1. ართმელაძე  ნინო    

2. ბერიძე  ქეთევან   

3. გულაბერიძე  სოფიკო   

4. დავითაძე ნათია   

5. დავითაძე  ნინო   

6. დავითაძე  როსტომ   

7. დავითაძე  ქრისტინა  

8. დიასამიძე  ნინო  

9. დოლიძე   ნინელი   

10. ზოიძე  თამთა  

11. თავდგირიძე  თეონა  

12. თევდორაძე  ანზორ   

13. თურმანიძე  სოფიო   

14. კაკაბაძე  გურანდა   

15. ლორთქიფანიძე  ქეთინო  

16. მალაყმაძე  სალომე   

17. მელიქიშვილი  ხატია   

18. ნაჩაიძე  თამთა  

19. უმეთაძე  მუხამედ  

20. ფარტენაძე  ჯეიმარ   

21. ქათამაძე  ივერი   

22. ჯიბლაძე  შოთა   



23. ჯინჭარაძე  თამარ   
24. მათითაიშვილი ლექსო   

25. ველიაძე თემურ  

 
ფინანსების მეორე კურსი 

1. ბერიძე ანნა  

2.  ბერიძე თინა  

3.  ბერიძე სოფიკო   

4.  გუნთაიშვილი თეა    

5.  კილაძე ფრიდონ  

6.  კონცელიძე ნინო  

7.  მამინაშვილი მარიამ  

8.  მიქელაძე დავით    

9.   ნაგერვაძე ხატია  

10.  ნარაკიძე ლიკა   

11.  ტაბახია ნინო  

12.  ტყებუჩავა მარიამ  

13.  ფუტკარაძე დარინა  

14.  ქათამაძე მარინა  

15.  ჩადუნელი უჩა  

16.  ჩავლეიშვილი მერი  

17.  ჭაღალიძე ქეთევან  

18.  ხაბაძე ხათუნა  

19.  ხალვაში გიორგი  

20. აბესლამიძე დავით  

21. კახაძე დავით  

22. სამსონია მარიამ    

23. ზაქარაძე ირმა    

24. ვახანია მალხაზ   

25. კოჩალიძე ნუკრი  

26. სურმანიძე არმაზ   

27. თავაძე ალექსანდრე    

28. კახიძე თორნიკე     

29. ორაგველიძე ნათია    

30. ნუმანიშვილი სილვია     

31. პაპუნიძე სოფიკო   

32. დიასამიძე ნანა      

33. ვაშაყმაძე მარიკა   

34. ანთაძე თუნთულა  

35. ბაჯელიძე ნანა     

36. ქედელიძე გიორგი  

37. ფუტკარაძე თეონა  

 

 

 

ფინანსები 3 კურსი 
1. აბულაძე გელა  
2. ალიქაძე ნატო  
3. ანთაძე ნათია  
4. არჯევანიძე თეონა  
5. ბერიძე სალომე  
6. გათენაძე მარიკა  
7. დიასამიძე ზურაბ  
8. დუმბაძე სულხან  
9. თებიძე ბაკურ  
10. თედორაძე მინდია  
11. ივანაძე დიანა  



12. კახაძე ირაკლი  
13. კახაძე მარად  
14. კვაჭანტირაძე გიორგი  
15. კურცხალიძე რუსუდან  
16. კოპინაძე ნათელა  
17. ლორთქიფანიძე მარიამ  
18. მელიქიშვილი ნათია  
19. მელიქიშვილი ნანა  
20. მიქელაძე მარიამი  
21. მიქელაძე გიორგი  
22. მორთულაძე მარიკა  
23. ნაკაშიძე დარინა  
24. ნიკოლაშვილი თათია  
25. პაქსაძე გოგიტა  
26. სირაბიძე გულნაზ  
27. სურმანიძე დავით  
28. სურმანიძე ლალი  
29. ტარიელაძე მზია  
30. ტეტემაძე ია  
31. ქარცივაძე ზურაბ  
32. ყადიძე მარიანა  
33. შანიძე აკაკი  
34. შანიძე ლიკა  
35. შარაშიძე ნათია   
36. ჩხიკვაძე თამარ  
37. ჩხიკვაძე შორენა  
38. ცენტერაძე ნატო  
39. ცერცვაძე მარიამი  
40. ძაგანია თათია  
41. წულუკიძე მირანდა  
42. ჭაღალიძე მირანდა  
43. ხალვაში ირაკლი  
44. ხოროიშვილი თამთა  
 

ფინანსები 4 კურსი 

 
1 აბაშიძე გივი  

2 აბულაძე ილონა  

3 ასამბაძე ნინო  

4 ბასილაძე ნატო  

5 ბეჟანიძე ქეთევან  

6 ბერიძე ზებური  

7 ბერიძე ხატია  

8 ბოლქვაძე ლელა  

9 გეგეჭკორი მარიამი  

10 გვარიშვილი რუსუდან  

11 გოგიტიძე მარიკა  

12 გოგიძე თამარ  

13 დოლიძე სალომე  

14 ევგენიძე გელა  

15 თედორაძე მერაბ  

16 კახიძე ნანა  

17 კვესიეშვილი ანა  

18 კილაძე ირინე  

19 ლორთქიფანიძე ნონა  

20 მაღრაძე ქეთევან  



21 პაჭკორია შორენა  

22 საგინაძე გიული  

23 საკანდელიძე ეთერი  

24 ტვილდიანი მაკა  

25 ტრაპაიძე ნათია  

26 ტუღუში მედეა  

27 ჩხეიძე თორნიკე  

28 ქარცივაძე კახაბერ  

29 შავაძე ირინე  

30 შავაძე პაატა  

31 შარაშიძე სოფიკო  

32 ჭაღალიძე მარად  

33 ხოზრევანიძე იოსებ  

34   

35   

 

საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე 1 კურსი 

 
1. ბერიძე  რუსუდან  

2. ბოლქვაძე  ელისაბედ   

3. ბოლქვაძე  ლია   

4. დუმბაძე  რამინ  

5. ვერძაძე  თამარ  

6. ზოიძე  მარიამ   

7. ინაიშვილი  სულხანი  

8. ირემაძე  მაია  

9. მელაძე  თეონა  

10. მეფარიშვილი კახა  

11. მელქონიანი რიტა  

12. ნოღაიდელი  ლაშა   

13. პაპიძე  ნინო  

14. ფარტენაძე მამუკა=  

15. ქარცივაძე სალომე   

16. ხიმშიაშვილი  თამთა   

17. ჯაყელი ინდიანა  

 
  

 
 საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე მეორე კურსი 

1. აბუსელიძე მეგი  

2. დიასამიძე შორენა   

3. დუმბაძე ნინო   

4. დუმბაძე გოჩა   

5. დუმბაძე ლაშა   

6. ირემაძე რუსლან         

7. მიქელაძე მარიკა   

8.  მჟავანაძე ირინა  

9.  ნონიკაშვილი გიორგი  

10. სანიკიძე ნიკა  

11.  სედრაკიანი ვიქტორია  

12.  ტაკიძე მარიამი  

13.  ფოფხაძე ელიზავეტა   

14.  ფუტკარაძე მარიეტა  

15.  ქარცივაძე რომანი  

16.  ქორიძე მიხეილ  

 



საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე 3 კურსი 

 
1 ბერიძე ია  

2 მჟავანაძე თებრონე  

3 სალუქვაძე თორნიკე  

4 ფუტკარაძე თეიმურაზ  

5 ღაღაიშვილი თამაზი  

6 ჩხაიძე ნანუკა  

7 წულუკიძე თორნიკე  

8 ჯაყელი დავით  

9 ჯინჭარაძე თინათინ  

10 ჯინჭარაძე ცოტნე  

11 ჯოყილაძე მარია  

 

საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე 4  კურსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
მენეჯმენტი და ადმინისტრირება IV კურსი 

 

1 ბერიძე თემური  

2 ბოლქვაძე მინდია  

3 გელაძე ნათია  

4 ზარნაძე თეა  

5 თურმანიძე თორნიკე  

6 მახარაძე გურამ  

7 მიქელაძე ელიზბარ  

8 მირცხულავა თინათინ  

9 მელიქაძე ნანა  

10 ნოდია გიგა  

11 სარჯველაძე ეკატერინე  

12 ფუტკარაძე გიორგი  

13 შავაძე გოგიტა  

14 ხიმშიაშვილი ბექა  

1 აბუსელიძე მარიამ  

2 ადეიშვილი ქეთევან  

 ბერიძე ირაკლი   

 ბაბილოძე გიორგი  

 გოგიტიძე დავით  

 გოგიჩაიშვილი რაინდი  

 დავითაძე ალექსანდრე  

 დავითაძე გიორგი  

 დავითაძე ნიკა  

 დიასამიძე არმაზი  

 დიდმანიძე მანანა  

 დუმბაძე თედორე  

 ირემაძე ანა  

 ლომიძე თამარ  

 მელიქიშვილი თეონა  

 მელიქაძე ალექსანდრე  



 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამართალმცოდნეობა 4 კურსი 

 

 
1 აბაიშვილი ანა   

2 აბაშიძე თამილა  

3 აბაშიძე ნინო   

4 აბულაძე თამუნა   

5 აბულაძე ნათია  

6 ამაღლობელი თეონა   

7 ანანიძე  სოსო   

8 ანანიძე ილონა  

9 ბაუჩაძე მაქსიმე   

10 ბერიძე გია  

11 ბერიძე მირანდა   

12 ბრუნჯაძე რუსუდან   

13 გელაძე როზმარ   

14 გიორგაძე გიორგი   

15 გიორგაძე ნინო  

16 დევაძე მარიამ  

17 დიასამიძე ბექა   

18 დუაძე ლევან  

19 ვანაძე გოჩა   

20 ზოიძე დათო   

21 ზოიძე სოფიო   

22 თურმანიძე მირანდა  

23 თურმანიძე ქეთევან   

24 კალანდარიშვილი მარიამი  

25 კეკელიძე მაია  

26 ლამპარაძე ნათია  

27 მემარნე ქეთევან   

28 ნაკაშიძე მარიამ  

29 ნაცვლიშვილი თეონა  

30 რამიშვილი მარიამ  

31 რიჟვაძე თამარ   

32 რიჟვაძე თამუნა  

 მოწყობილი გიგა  

 სიხარულიძე ქრისტინე  

 ქარცივაძე სოფია  

 ქურიძე ბადრი  

 შავაძე ირაკლი  

 შარაძე რამინ 61001074238 

 ჩხარტიშვილი ვერონიკა  

 ცინცაძე ბექა  

 წიქარიშვილი თეიმურაზ  

 ძიმისტარიშვილი ნინო  

 წულიკიძე თეონა  

 ჯიჯავაძე ხატია  

 ლაზიშვილი ბექა   

   



33 სელივანოვი სოფიკო   

34 სოლომონიძე სოფიკო   

34 ქათამაძე თენგიზ   

35 შავაძე ასლან   

36 შევარდნაძე ია  

37 შოთაძე გიორგი   

38 ჩაგანავა ირინე  

39 ჩიტაძე როინ  

40 ცეცხლაძე აკაკი   

41 ცეცხლაძე ევგენი   

42 ცეცხლაძე ცირა   

43 ძაგანია მარიამ  

44 ძიმისტარიშვილი ხატია  

45 წულუკიძე თეა  

46 ჭანუყვაძე მიხეილ   

47 ხინიკაძე ქეთევან   

48 შენგელია მარიკა  

49 გურგენიძე ნიკა  

50 ქათამაძე ანრი  

 
 
 
 
 
სამართალმცოდნეობა 3კურსი 
 

1 აბაშიძე სოფიკო  

2 აბულაძე თამთა   

3 ალიქაძე დიანა  

4 ბასილაძე გელა  

5 ბოლქვაძე ნათია  

6 ბოლქვაძე რევაზ  

7 ბოლქვაძე სოფიო  

8 გოგოლაძე თეო  

9 გორგაძე ანა  

10 გორგილაძე ეთერ   

11 გორგილაძე ჭაბუკა  

12 დავითაძე ნათია   

13 დიასამიძე დავით  

14 დოლიძე ია  ჯამბულის  

15 დოლიძე ია მერაბის   

16 დოლიძე ნინო   

17 დოლიძე სალომე  

18 დუაძე მირანდა  

19 ესვანჯია ბექა  

20 ვანიძე თამარ     

21 ვაჩეიშვილი ანა   

22 ზოიძე მამუკა  

23 ზოიძე მანუჩარ  

24 ირემაძე ნათია   

25 ირემაძე ნინო  

26 კალანდარიშვილი მალვინა  

27 კოკობინაძე ნონა  

28 მახარაძე რამაზი  



29 მაკარაძე გიორგი   

30 ნუმანიშვილი ხათუნა  

31 ოსიძე თამთა   

32 ოქროპირიძე მაია  

33 ტაკიძე ხატია  

34 ფარტენაძე მირანდა  

35 ფუტკარაძე თამარ  

36 ქიზინიძე ხათუნა   

37 წულიკიძე მეგი  

38 ჯაბუა თეონა  

39 ჯაფარიძე ნუკრი   

 
სამართალმცოდნეობა 2 კურსი 
 

1 არძენაძე ანა  

2 არძენაძე თეონა  

3 აზნაურიძე მარი   

4 არძენაძე მირზა   

5 აბაშიძე მუხრან  

6 ბაგიროვი რეშიტ  

7 ბარამიძე ელზა  

8 ბერიძე სალომე  

9 გვარიშვილი ლალი   

10 გაჩეჩილაძე ელისე   

11 დავითაძე ლაურა  

12 დავითაძე ინდირა   

13 დოლიძე გივი   

14 ვაშაყმაძე ჯემალ   

15 ზოიძე სოფიკო  

16 ზოიძე ვიტალი  

17 თამთა სარიშვილი   

18 თევზაძე დალინა   

19 თურმანიძე ზეინაბ   

20 ირემაძე დავით  

21 კვესაძე ეკა   

22 კონცელიძე თეონა   

23 კონცელიძე ქრისტინა  

24 მგელაძე თამარ  

25 მუსხაჯბა ნიაზ  

26 მუშარბაძე ინდირა  

27 საფარიძე ზარინა  

28 სესაძე ნიკოლოზ   

29 ჩხაიძე თამარ  

30 ცინარიძე ანა  

31 ცენტერაძე გულნარა  

32 ხაბეიშვილი გიორგი  

33 ხუნდაძე მარიამ  

34 ხუჯაძე თეონა  

35 ხუჯაძე კოხტა   

36 ჯიქია ირაკლი  

37 ჯღამაია ლიკა   

 

 



 

 

სამართალმცოდნეობა 1 კურსი 
 

1 ამაღლობელი მანანა  

2 ბერიძე მარიკა  

3 ბილვანიძე ნუკრი   

4 გურგენიძე კახა   

5 დოლიძე თემურ  

6 ვარშანიძე სალომე  

7 კონცელიძე ნიკა   

8 მიქელაძე გურანდა  

9 მგელაძე ირმა   

10 მაკარაძე გიორგი   

11 ტაკიძე ია   

12 ტაკიძე ანა   

13 ქათამაძე ქეთევან  

14 შაინიძე ლელა  

15 ცენტერაძე მარიკა   

16 ჭურკვეიძე დალი  

17 ჭანიძე გელოდი  

18  ჯიქია მარიამი                         

 

 

 

 

მენეჯმენტი   3  კურსი 

 
1 აბულაძე მალვინა   

2 ბაგრატიონი თედო  

3 ბერიძე ლიკა   

4 ბერიძე სულხან  

5 გორგაძე დავით   

6 გურგენიძე ჯაბა   

7 დავითაძე სოფიკო   

8 დევაძე ნინო   

9 დოლიძე ამირან  

10 დუმბაძე ჯეირან  

11 ვაშაყმაძე ხვიჩა   

12 ზაქარეიშვილი გიორგი   

13 კალანდარიშვილი ლანა  

14 კემულარია თამარ   

15 კომახიძე სოფიკო  

16 ლომჯარია ლიკა  

17 მემარნე სოფიკო  

18 მოწყობილი ლეილა  

19 მსხალაძე გიორგი  

20 სურმანიძე მალხაზ  

21 ფარტენაძე მარიამ  

22 ფუტკარაძე ელგუჯა   

23 ფოთელიძე ჯენი   

24 ქარცივაძე თეონა   

25 შავაძე მათე  

26 შამილიშვილი თეონა  



27 ხეთაგური რუსუდან   

28 ჯაში ხატია  

29 ჯუმუშაძე ჯაბა   

30 კეშელავა ნიკე  

 

მენეჯმენტი 2კურსი 

 
1 აბაშიძე მალხაზ  

2 ანთაძე ჯუმბერ  

3 ანთაძე ინეზა   

4 ანანიძე დავით   

5 აფაქიძე ოსმან  

6 ბაგრატიონი გიორგი  

7 ბათნიძე იმედა  

8 ბაკურიძე მარიამ   

9 ბერაია გიორგი  

10 ბურძგლა ლაშა   

11 დიდიძე თეა  

12 ვერძაძე მეგი  

13 თავდგირიძე ალექსანდრე  

14 თავდგირიძე ბეგლარ  

15 თაფლაძე მირიან  

16 იაკობაძე  ისუფ  

17 კორძაია ირინე   

18 ლომინაძე სალომე  

19 მალაყმაძე ინგა  

20 მამულაძე გიორგი  

21 მამულაძე დათო  

22 მგზავრიძე მარიამი  

23 მახარაძე რუსუდან   

24 პაიჭაძე გია  

25 რომანაძე ნათია  

26 სირაბიძე ნოდარ   

27 ტაბიძე სულიკო  

28 უმეთაძე ირაკლი  

29 ფაღავა ფარნავაზ  

30 ღოღობერიძე მამული  

31 შაინიძე სოფიკო   

32 შაშიკაძე საბა   

33 ჩხეიძე ქეთევან   

34 ცეცხლაძე მინდია  

35 ჭანტურიძე უშანგი  

36 ჭურკვეიძე თამარი  

37 ჯაფარიძე თინათინ  

38 ხარჭამაძე თეონა  

39 ხოზრევანიძე გიორგი  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

მენეჯმენტი 1 კურსი 

 

 
1 ანანიძე რაულ  

2 ბალაძე დილარი  

3 ბერაძე ზურაბ  

4 ბერაძე ლალი  

5 ბერიძე თემურ  

6 ბოლქვაძე ილია  

7 დოლიძე სოფიო  

8 ვარშანიძე ქეთინო  

9 მიქელაძე გიგა  

10 მიქელაძე მინდია  

11 მუკუტაძე ასლან  

12 მჟავანაძე გიორგი  

13 მეგრელაძე გიორგი  

14 ნაკაშიძე სულხან  

15 ნამგალაძე მერი  

16 სარჯველაძე ცისმარი  

17 სიორდია ვახტანგ  

18 ტარიელაძე ლაშა  

19 ტაბიძე მარიამ  

20 ქარცივაძე ბადრი  

21 შავაძე ბაჩანა  

22 ჯინჭარაძე მარიამ  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

განათლების ფაკულტეტი 
 

         

  სახელი 

პირადი 

ნომერი 

1 აბრამიშვილი ციცინო  

2 აბესაძე ირინა  

3 თურმანიძე რუსუდან  

4 კობალაძე ილონა   

5 ლამპარაძე ფატიმა  

6 მანაგაძე ანანო  

7 ქათამაძე ხატია  

8 შოთაძე  თეონა  

9 ჯაყელი ლელა  

10 ბერიძე  თეკლე  

11 ზოიძე ლია  

12 კვაჭაძე სალომე  

13 

პაპუნაიშვილი 

რუსუდან  

14 ჩავლეშვილი ანა  

15 ჭელიძე დარიკო  

16 ხონელიძე ვიკა  

17 ვარშანიძე თამარ  

18 

მემანიშვილი 

გიორგი  

19  უსტიაძე თემურ  

20 ფუტკარაძე ლევან   

21 მიქელაძე ირაკლი  

ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ-მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
 
 

                                                                                                                      

№ 
გვარი სახელი 

პირადობის  

ნომერი 
სპეციალობა კურსი შენიშვნა 

1 გოგიტიძე არჩილ  კომპიუტინგი III   

2 ბერიძე  მერაბი  კომპიუტინგი IV   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 
 

 

 

 

№ გვარი  სახელი 
პირადი 

ნომერი 

პროგრამის 

 დასახელება 
კურსი 

1 ფირცხალაიშვილი მარიამ  მედიცინა  IV 

2 ჯორბენაძე ნაირა  ბიოლოგია IV 

3 დავითაძე ნანული  ბიოლოგია I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

 

 

 

N გვარი სახელი პირადი N კურსი სპეციალობა 

1 შევარნაძე ნინიკო  პირველი თარგმანმცოდნეობა 

2 ზაქარაძე გიული  პირველი 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

3 ბოლქვაძე ნინო   მეორე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

4 აბაშიძე ფერუზა         მესამე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

5 ფუტკარაძე ია  მესამე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

6 შაინიძე თამარ  მესამე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

7 იაკობაძე თეონა  მესამე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

8 ირემაძე სალომე  მესამე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

9 გადინიანი ანა    მესამე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

10 დოლიძე ქრისტინე  მესამე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

11 შაშიკაძე ანა    მესამე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

12 გერძაძე ირინე  მეოთხე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

13 გალოგრე ნინო  მეოთხე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

14 დუმბაძე ნინო  მეოთხე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

15 ფუტკარაძე თამარი  მეოთხე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

16 ბეჟანიძე მაია  მეოთხე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

17 ირემაძე ნინო   მეოთხე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

18 ქორჩილავა თინათინ  მეოთხე 

ინგლისური 

ფილოლოგია 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

№ ქართული ფილოლოგია I კურსი 
პირადი 

ნომერი 

1 მამუჭაძე სალომე  

2 მემარნე გვანცა  

3 ყურულიშვილი ქეთი  

ქართული ფილოლოგია   II 

კურსი 

პირადი 

ნომერი 

1 აბულაძე მაია  

2 ბერიძე ცირა  

3 გობაძე შორენა      .  

4 დოლიძე ნინო  

5 ესერიძე მარიკა  

6 ზარანდია ნათია  

7 ზოიძე ირმა  

8 თევზაძე მარიამ     

9 კორაშვილი თინათინ  

10 კუტუბიძე მარიამ          

11 მამულაძე დოდო  

12 მგზავრიძე სოფიკო  

13 მიქელაძე თამარ   

14 მსახურაძე სოფიკო  

15 შაინიძე ლალი  

16 შანთაძე ნათია  

17 შაქარიშვილი სალომე  

18 ჩოგაძე ლევანი  

19 ხახუტაიშვლი ანჟელა  

№ 
ქართული ფილოლოგიის III 

კურსი.  

პირადობის  

ნომერი 

1  აბულაძე მადინა  

2  ბოლქვაძე ლანა  

3  ბურჭულაძე ია     

4  გოგიაშვილი სოფიკო  

5 თედეევი თეონა  

6 ლომინაშვილი ნინო   

7  მიქელაიშვილი გვანცა  

8 მურჯიკნელი ხატია  



9  ნემსაძე ლიკა  

10  ოდილავაძე ნათია  

11 ტარიელაძე ია  

12 ქობალია კესო    

13  ღაღაიშვილი ნინო  

14  ღლონტი სალომე  

15  შავაძე ირმა  

16   შავაძე ნინო  

17  ხურცილავა ნათია  

18  ჯაფარიძე თამუნა  

№ 
ქართული ფილოლოგიის IV 

კურსი  

პირადობის  

ნომერი 

1  ართმელაძე ცირა 
 

2   ბერიძე დიანა  

3   დოლიძე თამარ  

4 ლორთქიფანიძე სალომე  

5 მიქელაძე თეონა  

6  ნაგერვაძე ნათია  

7 სიჭინავა თეონა  

8  სურმანიძე მარიამ  

თურქული ფილოლოგია II  

კურსი 

პირადი 

ნომერი 

1 აბაშიძე ინეზა  

2 ირემაძე თეონა  

3 კონცელიძე სოფიკო  

თურქული ფილოლოგია II  

კურსი 

პირადი 

ნომერი 

1 გორგაძე ედუარდ  

№ 
თურქული ფილოლოგია IV 

კურსი 

პირადი 

ნომერი 

1  ბოლქვაძე მარინა  

2  კახიძე სოფიო  

3 კოტრიკაძე ნინო  

4  კუპრაძე სალომე  

5  საბაშვილი ლალი  

6 ჩიქოვანი ნატო  

7  ცეცხლაძე ირმა  

№ რუსული ფილოლოგია II კურსი 
პირადი 

ნომერი 

1 გოგოტიშვილი ძაძუნა  

2 დიდმანიძე თემურ  



3 ხომერიკი თამარ     

4 ჰაიათ თექინ  

№ 
რუსული ფილოლოგიის III  

კურსი.   

პირადი 

ნომერი 

1 დადიანი მარიამ  

2  სურმანიძე გოდერძი   

3  უმეთაძე სოფიკო   

4 ფალავანდიშვილი ნათია  

5 ჟღენტი მარიკა  

6 ჭოლოკავა თეონა  

№ 
რუსული ფილოლოგია IV  

კურსი.   

პირადი 

ნომერი 

1 ლომაშვილი მარიამ  

2 ცხადაძე  მაგდალენა   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ სპეციალობა გვარი სახელი 
პირადი 

ნომ. 

  

ისტორია-1 

ბალაძე დარეჯან  

  თორდია ნიკო 
 

  კიკნაძე გიორგი  

  
მეგრელიშვილი 

თორნიკე  

  

ისტორია-2 

 კვარაცხელია 

თამუნა  

 

   ნიკურაძე მარიამ   

  ღონღაძე გურამ   

  
 ხუხუნაიშვილი 

ცისია  

 

  რუსეიშვილი ნათია  

  ისტორია-3 ხარაიშვილი ჟანა   

  

ისტორია-4 

კოსტავა ლილი  

  მჟავანაძე სალომე  

  ქამაშიძე ზურაბ  

  გერმანული ფილოლოგია-3 გვარაკიძე რატი  

  გერმანული ფილოლოგია-4 ნუცუბიძე თამთა  

  
ფილოსოფია-1 

ლომაძე ირაკლი  

  პატარაია ანა  

  
ფილოსოფია-2 

ლორთქიფანიძე 

მარიამ 
 

  კვანტალიანი მარიამ  

  ფილოსოფია(ვადაგაგრძელებული) 
მახარაძე გიორგი 

 

  თურქეთისმც.-1 ცეცხლაძე თამრიკო 
 

  

თურქეთისმც.-2 

გეგიძე თამთა   

  დავითაძე სოფიკო  

  ვაშაყმაძე სოფიკო  

  
თევზაძე მაია  

 



  წულუკიძე სოფიკო  

  
თურქეთისმც.-3 

მანველიძე მეგი  

  ოჩხიკიძე თამარ  

  

თურქეთისმც.-4 

დავითაძე მირზა  

  მგელაძე ნუკრი  

  მგელაძე ნუკრი  

  
ღოღობერიძე 

თამარ 
 

  
ცინცაბაძე 

ქრისტინე 
 

  ფრანგული ფილ-1 ვაშალომიძე თამარ  

  ფრანგული ფილ-3  ბურკაძე სოფიკო  

    

 
მაგისტრატურა 

  

№ სპეციალობა გვარი სახელი 

პირადი 

ნომ. 

  

ევროპეისტიკა-2 

(ინგლ. ფილოლოგია) ზოიძე მაია  

  
ევროპეისტიკა-1 

(ინგლ. ფილოლოგია) 

დიასამიძე ნინო 
 

  
ცეცხლაძე მზია 

 

  
ზოიძე მზია 

 

  
ისტორია -1 

მართალიშვილი 

თამარ  

 
  

 
 

დოქტორანტურა 

  
№ სპეციალობა გვარი სახელი 

პირადი 

ნომ. 

  

ლიტმცოდნეობა-2 

დავითაძე ქეთევან  

  
ლორთქიფანიძე 

სოფიკო 
 

  
სეზგინი გულ 

მუქერრემ 
 

  
ლინგვისტიკა-2 

ხაბაძე ხათუნა  

  ჯინჭარაძე სალომე  

  
ლიტერატურათმცოდნეობა -1 

ბალაძე მალხაზ  

  ჯინჭარაძე ნაზი  

  
ლინგვისტიკა-1 

მახარაძე მერი  

  მარკოიძე გურამ  

 


