
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანებაN01-09/107 

         04  მარტი,    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, 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 01 მარტის 

მდგომარეობით  არა აქვთ გავლილი ადმინისტრაციული რეგისტრაცია (არა აქვთ გადახდილი 

სემესტრული სწავლის საფასურის 1/3).   

2. დაინტერესებულ პირებს - სტუდენტებს ადმინისტრაციულ წარმოებაში მათი მონაწილეობის 

უზრუნველყოფის მიზნით განემარტოთ, რომ შეუძლიათ არაუგვიანეს 2014 წლის 07 მარტისა, 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. 2013 წლის 11 მარტის მდგომარეობით ფინანსური დავალიანების მქონე ბსუ-ს სტუდენტთა 

მიმართ სტატუსის შეჩერების შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი 

გამოიცეს 2014 წლის 12 მარტს, 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 

განათლების ფაკულტეტი 

№ გვარი, სახელი 

პირადი 

ნომერი სწავლების წელი სპეციალობა 

1 

აბრამიშვილი 

ციცინო 
სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

2 

ბარაბაძე ანი სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

3 

გოგრაჭაძე 

ხატია 
სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

4 

დიასამიძე 

თამთა 
სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

5 

დუნდუა თამარ სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

6 

კამკამიძე მარიამ სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

7 

კობალაძე 

ილონა  
სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

8 

ლორთქიფანიძე 

სოფიკო სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

9 

ტაკიძე 

ეკატერინე 
სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

10 

შოთაძე  თეონა სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

11 

ჯაყელი ლელა სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

12 

ბახია შორენა  

 სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

13  ბერიძე ნანა სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

14 

 ბერიძე ნაზი 

სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

15 

ზოიძე რენა 

სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

16 

კვირკველია 

ანანო სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

17 

 ნოღაიდელი 

ნონა სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

18 

ქამადაძე 

მირანდა სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

19 

ქილიფთარი ანა 

სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

20 

შამილოვი 

მარიამ სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 



21 

ხოზრევანიძე 

როზმარი სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

22 

აბესლამიძე 

ნინო სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

23 
ბერიძე  თეკლე 

 სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

24 
ზოიძე ლია 

 სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

25 

მეფარიშვილი 

ნანა  სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

26 

პაპუნაიშვილი 

რუსუდან  სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

27 რიჟამაძე თეა სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

28 შავაძე მაია  სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

29 

ჩხარტიშვილი 

ხატია  სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

30 ჭელიძე დარიკო  სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

31 ხონელიძე ვიკა  სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

32 ჯაფარიძე თეონა  სწავლების მესამე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

33 

ვაშაყმაძე ზვიად  სწავლების მეოთხე 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

34 

კირკიტაძე 

ნათია 

სწავლების მეოთხე 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

35 ალიქაძე არჩილ სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

36 ტაკიძე ირინე 

სწავლების პირველი 

წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

37 პაქსაძე სოფიკო სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

38 ზოიძე ლიკა სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

39 

ჯინჭარაძე 

სოფიკო სწავლების მეორე წელი 

დაწყებითი 

განათლება 

40 

ფუტკარაძე 

ლევან   

სწავლების მეოთხე 

წელი სპორტი 

41 

მიქელაძე 

ირაკლი  

სწავლების მეოთხე 

წელი სპორტი 

      

 



ფიზიკა - მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

№ გვარი, სახელი პირადინომერი საგანმანათლებლო პროგრამა შენიშვნა 

1 დიდმანიძე ალმასხან მათემატიკა  

2 თედორაძე თათია ფინანსურიმათემატიკა  

3 კიკნაძე თამთა ფინანსურიმათემატიკა  

4 ტეტემაძე მერი ფინანსურიმათემატიკა  

5 ფუტკარაძე ლელა ფინანსურიმათემატიკა  

6 შავაძე მაია ფინანსურიმათემატიკა  

7 ბაზარსკი ნიკოლოზ კომპიუტერულიმეცნიერებები  

8 გორგაძე მამუკა კომპიუტერულიმეცნიერებები  

9 თედორაძე ნიკა კომპიუტერულიმეცნიერებები  

10 მელიქიშვილი ბექა კომპიუტერულიმეცნიერებები  

11 თურმანიძე ბესიკ კომპიუტერულიმეცნიერებები  

12 კუჭავა ნათელა კომპიუტერულიმეცნიერებები  

13 მამიეშვილი ილია კომპიუტერულიმეცნიერებები  

14 გოგიტიძე არჩილ კომპიუტერულიმეცნიერებები  

15 გვარიშვილი არმაზ ბიზნეს ინფორმატიკა  

 

 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

I კურსი 

 

1. ავჯი თანერ 
2. არძენაძე ბექა  
3. ართილაყვა  თამარ 
4. ბეჟანიძე მეგი 
5. ბერიძე თეიმურაზ 
6. ბალჯი ოსმან 
7. ბერიძე რამინ 
8. ბოლქვაძე გურამ 
9. ბოლქვაძე ლია  
10. გაბაიძე რუსუდან 
11. გურგენიძე გურამ 
12. გოგრაჭაძე თამუნა  
13. დავითაძე ანნა  
14. დავითაძე თამარ 
15. ვერულიძე რუსუდან 
16. ზოსიძე რომან 
17. თავართქილაძე თამარ 



18. თავდგირიძე დავით 
19. თურმანიძე დავით 
20. იაკობაძე ნათია  
21. კვინტრაძე ნათია  
22. კოპალიანი ნია  
23. კორძაია  ზურაბ 
24. კოპალიანი ქრისტინა  
25. ლიხვაროვა-პანიდი ვიქტორია  
26. ლომაძე თინიკო 
27. მალაყმაძე მინდია  
28. მარგალიტაძე თამილა  
29. მიქელაძე ლანა  
30. ნაკაშიძე ნიკა  
31. ნანიკაშვილი ქრისტინა  
32. ოზგურაქბულუთ 
33. ფაცურია  მარიტა  
34. ქავთარაძე ნანა  
35. ქორიძე ქეთევან 
36. ყურშუბაძე რეზო 
37. შაინიძე ჯაბა  
38. ცინცაძე გურამ 
39. ჭურკვეიძე გია  
40. ჯაში ნინო 
41. ჯიჯავაძე ნინო 

 

 

 

II კურსი 

 

1. აბაშიძე ქეთევან 
2. ბაკურიძე ბექა  
3. ბერიძე გიორგი 
4. ბერიძე ლევან 
5. ბოლქვაძე რუსუდან 
6. გაბაიძე მიმოზა  
7. გიორგაძე მამუკა  
8. გიორგაძე ნათია  
9. დევაძე მარიტა  
10. დევაძე სალომე 
11. დვალიშვილი ირაკლი 
12. დეკანაძე ნათია  
13. თავართქილაძე ნათია  
14. კალანდარიშვილი გიგა  
15. კახაძე სოფიკო 
16. კახიძე ირმა  



17. კენჭოშვილი დავით 
18. კეჭეყმაძე დავით 
19. კორძაია  ბიძინა  
20. მალაყმაძე გიგა  
21. მახარაძე ბექა  
22. მელქაძე ჭაბუკი 
23. მუკუტაძე ლაშა  
24. ნაკაშიძე ჯიმშერ 
25. რუსია  თათია  
26. ტაკიძე გოგიტა  
27. ტარიელაძემზევინარ 
28. ტუღუში ლელა  
29. ქურიძე ასლან 
30. ყუფუნია  ლადო 
31. ჩერქეზიშვილი რუსლან 
32. ჭაღალიძე ჯამბულ 
33. ჭარბაძე ვასილ 
34. ხითარიშვილი ირაკლი 
35. ხუციშვილი თეონა  
36. ჯინჭარაძე ჯონი 

 

 

III კურსი 

 

1. აზნაურიშვილი თამარ 
2. ახალაძე თამრიკო 
3. ახვლედიანი ციალა  
4. ბაიაჯანი ნათია  
5. ბოლქვაძე მარიკა  
6. ბრუნჯაძე თამარ 
7. გვეტაძე თამუნა  
8. დევაძე ნათია  
9. დიასამიძე გენადი 
10. დუმბაძე სოფიკო 
11. ვოლოდინაილონა  
12. ზოსიძე ლერი 
13. თამარაშვილი ლანა  
14. იობიძე ნინო 
15. ირემაძე ომარ 
16. კახიძე რამაზ 
17. კობახიძე მარიამ 
18. კომახიძე ერეკლე 
19. კორტავა  ლალი 
20. მამუჭაძე მეგი 
21. მემიშიში თამილა  
22. ოთიაშვილი მაია  



23. სარჯველაძე თამარ 
24. სურმანიძე ირაკლი 
25. ტანტიბა  ინგა  
26. ტურავა  თორნიკე 
27. ფარტენაძე მალვინა  
28. ფარტენაძე ნოდარ 
29. ფუტკარაძე ალექსანდრე 
30. ქათამაძე თამარ 
31. შავაძე თებრონე 
32. შანიძე ანანო 
33. ხინიკაძე მეგი 
34. ჯაიანი თინათინ 

 

 
 

IV კურსი 
 

1. ბერიძე მარიამ 
2. ბოლქვაძე ბესიკ 
3. ბოლქვაძე მარიკა  
4. გაბაიძე მარიამ 
5. გელაძე ლაშა  
6. გოგიტიძე თეიმურაზ 
7. დიასამიძე თამთა  
8. თავდგირიძე მამუკა  
9. თხილაიშვილი სალომე 
10. მახაური ნათია  
11. ფაღავა  კობა  
12. ფოცხიშვილი მარიამ 
13. ფუტკარაძე როინ 
14. ცინცაძე რუსლან 
15. ჯეიჰუნ ოზდემირ 

 

 

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი 

 

ევროპის მცოდნეობა--1 კურსი 

 

 

1. ბერიძე მანუჩარ-

2. გოხიძე იაკობ--

3. დავითაძე ლაშა--



4. დუმბაძე ია--  

5. კობალაძე რუსუდან-  

6. მგელაძე თამთა--  

7. ნიქაბაძე ანა--  

8. ქუმარიტაშვილი ლია--  

 

ევროპისმცოდნეობა -2კურსი 

 

 

1. ტარიელაძე რაული 

2. შუშანიძე ლია 

3. კვაჭაძე დემურ 

4. შერიფაძე არჩილ 

5. აფაქიძე გიორგი 

6. ბერიძე სოფიკო 

7. გაბაიძე თამარ 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები--1 კურსი 

 

1. ანანიძე თეკლე--  

2. სოლომკო ლევან--  

 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები ---2 კურსი 

1. თხილაიშვილი ბაჩუკი--  

2. ლაზბა თამილა--  

3. ნაკაშიძე სალომე -  

4. ავსაჯანიშვილი  გვანცა-  

5. გორგაძე ნარგიზ-  

6. აბაშიძე მელანო-  

7. თედორაძე სოსო 
 



საერთაშორისო ურთიერთობები  -3კურსი 

 

1. აბაშიძე სოფიო 

2. მიქელაძე მინდია 

3. კონცელიძე ნონა 

4. აბრამიშვილი უჩა 

5. ქაჩიბაია თამარ 

6. ქავთარაძე მარიამ 

7. ფარტენაძე ლუიზა 

8. ქაშიბაძე ნიკა 

9. ზაქარაძე მარიკა 
 10. ნაკაშიძე მალვინა 
  

საერთაშორისო ურთიერთობები -4კურსი 

 

 

 

 

 

 

               ფსიქოლოგია-- 1 კურსი 

 

1. ხალვაში სალომე--

2. ცხვედიანი თეკლე
 

 

       

             ფსიქოლოგია--2 კურსი 

 

1. ბჟალავა ლალი 

2. დიასამიძე მეგი 

3. მჟავანაძე დავით 

4. ჭიჭინაძე ალექსანდრე 



1. ზოიძე სოფიო 

2. სურმანიძე ნათია 

3. .დიდიძე თორნიკე 

4. მეკეიძე თამუნა 

5. ჩიკვაიძე ნიკოლოზ 

6. თავართქილაძე ბექა 

7. მაკარაძე საჩინო 

 

 

           ფსიქლოგია-3კურსი 

 

 

 
                ფსიქლოგია-4კურსი 

 

1. ბაუჟაძე თამარ 

2. ბერიძე მარიამ - 

3. კახიძე თამრიკო 

4. მახარაძე ნათია 

5. მახაჭაძე ზურაბ 

6. პატარაია დავით 

7. ქოჩიაშვილი იმედა 

1. დავითაძე ქეთევან   

2. თხილაიშვილი ინგა 

3. რამიშვილი ასმათ 

4. სურმანიძე ნინო   

5. ქათამაძე ნანა 

6. გოგუაძე სოფიკო 



 

 

მარკეტინგი-1 კურსი 

 

1. ბერიძე მამუკა

2. კონცელიძე დავით-

3. ფუტკარაძე არჩილ

4. ჯაბნიძე რუსლან-

5. ბერიძე რუსლან 

6. ბერიძე ბეგლარ 

7. ნინიძე ჯონი 
 

 

მარკეტინგი--2 კურსი 

 

1. აბაშიძე ესმა 

2. ბახტაძე ზურაბ 

3. ბერიძე დარინა 

4. გოგიტიძე გოგიტა 

5. სურმანიძე შუტა 

6. ფუტკარაძე ბექა 

7. რიჟვაძე ხატია 

8. ლამპარაძე რამინ 
 

მარკეტინგი--3კურსი 

 

1. დავითაძე ქრისტინა 

2. ფუტკარაძე თამარ 

3. ვარშანიძე მალვინა 

4. მიქელაძე მაია 



5. შავაძე  არჩილი 

6. სარჯველაძე ირაკლი 

7. წულაძე ვაჟა 

8. თვალაძე თეა 
 

ეკონომიკა- 1კურსი 

 

1. ბაკურიძე მამუკა-  

2. ბერიძე თამარ--  

3. გოგიტიძე სოფიკო-  

4. დიასამიძე ეკატერინე-  

5. კონცელიძე დავით--  

6. ჩხარტიშვილი ანა-  

7. ხოზრევანიძე ნინო--  
 

ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ი  1 კურსი 

1. აბულაძე    სოფიკო   

2. ბერაძე   გიგა   

3. ბერიძე   არჩილ   

4. დავითაძე  ნინო   

5. დავითაძე  ქრისტინა  

6. თავდგირიძე  თეონა  

7. თურმანიძე  სოფიო   

8. ლორთქიფანიძე  ქეთინო  

9. მახარაძე   თამთა   

10. ტარიელაძე  ლია   

11. ცეცხლაძე  ლევანი   

12. ცინცაძე  ირა   

13. ჯიბლაძე  შოთა   

14. ჯინჭარაძე  თამარ   
15. თვაური ნათია   

 

ფინანსების მეორე კურსი 

1. ბერიძე თინა  

2. მიქელაძე დავით    

3.  ნარაკიძე ლიკა  

4. ხოფერია ლაშა   

5. აბესლამიძე დავით  

6. ბოლქვაძე ზია=  

7. არველაძე მიხეილ=  

8. ბაჯელიძე ნანა     

 

ფინანსები 3 კურსი 



1. ათაბაძე ნათია   

2. ბერიძე მამუკა   

3. გაბიტაძე სალომე   

4. თედორაძე მინდია   

5. კახიძე ნინო   

6. კახაძე ირაკლი   

7. კაკაბაძე ზურაბ    

8. მორთულაძე მარიკა   

9. ყადიძე მარიანა   

10. ჩხიკვაძე თამარ  

11. წითელაძე ბესო  

12. ხოროიშვილი თამთა  

13. ჯინჭარაძე მაია  
 

ფინანსები 4 კურსი 

თედორაძე მერაბ 

კილაძე ირინე 

ლაბაძე ქეთევან 

მაღრაძე ქეთევან 

მიქელაძე თამთა 

საკანდელიძე ეთერი 

სურმანიძე გიორგი 

სურმანიძე მზევინარ 

ტაკიძე ომარი 

ევგენიძე გელა 

კვესიეშვილი ანა 

ფუტკარაძე ქეთევან 

ფუტკარაძე ჯამბულ 

ხოზრევანიძე არჩილ 

ხოზრევანიძე იოსებ 

ჭაღალიძე მარად 

მიქელაძე ენრიკო 

 

 

საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე 1 კურსი 



1. ბერიძე  რუსუდან  

2. ირემაძე  მაია  

3. ფუტკარაძე  ხატია  

4. ხითარიშვილი  გიორგი  

5. ჯაყელი ინდიანა  

6. ცეცხლაძე რომან  

  

საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე მეორე კურსი 

 

1.  დადიანი გიორგი  

2.  იაკობაძე ომარ  

3.  ცეცხლაძე თამუნა  

4. დუმბაძე ნინო   

5. გოლიაძე მარიამ  

 

საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე 3 კურსი 

1. მჟავანაძე თებრონე  
 

 

საბუღალტრო და საგადასახადო საქმე 4  კურსი 

1. ბერიძე თამთა  
2. ქედელიძე ირაკლი  

  

მენეჯმენტი და ადმინისტრირება IV კურსი 

1. აბუსელიძე მარიამ  

2. დავითაძე ნიკა  

3. კვირიკაძე სალომე  

4. ჟღენტი გიორგი  

5. შავაძე ირაკლი  

6. შარაძე რამინ   

7. ცინცაძე ანზორ  

8. ცინცაძე ბექა  

9. ხიმშიაშვილი ბესარიონ  

10. ჯიჯავაძე ხატია  

 

 

 

 

 

 

 



სამართალმცოდნეობა 4 კურსი 

 

1 აბაიშვილი ანა  

2 აბაშიძე თამილა 

3 აბაშიძე ნინო  

4 აბულაძე თამუნა  

5 აბულაძე ნათია 

6 ამაღლობელი თეონა  

7 ანანიძე ილონა 

8 ბაუჩაძე მაქსიმე  

9 ბეჟანიძე მარიამ 

10 ბერიძე გია 

11 გაბელია თამარ 

12 გელაძე როზმარ  

13 გიორგაძე გიორგი  

14 გიორგაძე ნინო 

15 გურგენიძე ნიკა  

16 დევაძე ანა 

17 დევაძე მარიამ 

18 დიასამიძე ბექა  

19 ვანაძე გოჩა  

20 ვარშანიძე დარინა 

21 ზოიძე სოფიო  

22 თურმანიძე მირანდა 

23 თურმანიძე ქეთევან  

24 კეკელიძე მაია 

25 ლამპარაძე ნათია 

26 ლორთქიფანიძე გიორგი 



27 მდინარაძე ანნა 

28 მემარნე ქეთევან  

29 მჟავანაძე ნათია  

30 ნაცვლიშვილი თეონა 

31 რამიშვილი მარიამ 

32 რიჟვაძე თამუნა 

33 სალუქვაძე სალომე  

34 ფუტკარაძე მალვინა 

35 ქვარცხავა ნათია 

36 შავაძე ასლან  

37 შარაძე ირაკლი 

38 შენგელია მარიკა  

39 ჩაგანავა ირინე 

40 ჩიტაძე როინ 

41 ცეცხლაძე ცირა  

42 ძაგანია მარიამ 

43 ძიმისტარიშვილი ხატია 

 

სამართალმცოდნეობა 3კურსი 

 

1 გორგილაძე ჭაბუკა 

2 დოლიძე ია მერაბის  

3 დოლიძე სალომე 

4 კალანდარიშვილი მალვინა 

5 ნუმანიშვილი ხათუნა 

6 ფარტენაძე გიგა 

7 ფარტენაძე მარიამ (გადმ) 

8 ქიზინიძე ხათუნა (გადმ) 



9 ძიძიგური მარიამ  ნოდარის 

10 წულიკიძე მეგი 

 

სამართალმცოდნეობა 2 კურსი 

 

1 აბაშიძე მუხრან  

2 აზნაურიძე მარი  

3 ბაუჟაძე გაგა  

4 ბერიძე მირანდა 

5 გოგიტიძე მარიკა 

6 დავითაძე თამთა 

7 დავითაძე მარიამ 

8 დუმბაძე სულიკო 

9 დიმიტრაძე ზაზა  

10 ვაშაკიძე მეგი 

11 ვარშანიძე სულხან 

12 თევზაძე დალინა  

13 თურმანიძე დალი 

14 ირემაძე დავით 

15 კონცელიძე მერი 

16 კახიძე გვანცა  

17 კონცელიძე თეონა  

18 მუსხაჯბა ნიაზ 

19 მუშარბაძე ინდირა 

20 მექურიძე თორნიკე  

21 სიორდია ია  

22 ტოროტაძე რევაზ 

23 ფუტკარაძე ნინო  



24 ცინარიძე ანა 

25 ხუჯაძე თეონა 

26 ხუჯაძე კოხტა  

27 ჯღამაია ლიკა  

 

სამართალმცოდნეობა 1 კურსი 

 

1 აიოზბა დიანა  

2 ბილვანიძე ნუკრი  

3 ბერიძე მაია  

4 გურგენიძე კახა  

5 დიასამიძე ლინდა 

6 ვარშანიძე სალომე 

7 კეკელიძე დავით 

8 კონცელიძე ნიკა  

9 კახაძე რეჯებ  

10 მჟავანაძე ედიშერ  

11 მაკარაძე გიორგი  

12    ტაკიძე ია  

13 ტაკიძე ანა  

14 ძულიაშვილი ანა 

15         ჯიქია მარიამი                        

 

 

 

 

 

მენეჯმენტი   3  კურსი 



 

1 აბესლამიძე გიული 

5 აბულაძე მალვინა  

10 ბერიძე ლიკა  

23 გურგენიძე ჯაბა  

27 დევაძე ნინო  

31 დიასამიძე მაია 

32 დოლიძე ამირან 

34 დუმბაძე ჯეირან 

38 ვაშაყმაძე ხვიჩა  

39 ვერძაძე გურამ  

41 ზაქარიაძე ინეზა 

51 კალანდარიშვილი ლანა 

52 კეშელავა ნიკე 

53 კემულარია თამარ  

55 კომახიძე სოფიკო 

58 ლომჯარია ლიკა 

59 მელაძე რამაზი  

66 სურმანიძე მალხაზ 

67 ფარტენაძე მარიამ 

71 ფხაკაძე გიორგი  

77 შამილიშვილი თეონა 

78 ჩიბურდანიძე გიორგი  

87 ხალვაში ანა 

90 ხეთაგური რუსუდან  

 

 

 

მენეჯმენტი 2კურსი 



 

1 აბაშიძე მალხაზ 

2 ანთაძე ინეზა 

3 აკოფოვი თორნიკე 

4 ანანიძე დავით  

5 აფაქიძე ოსმან 

6 ბათნიძე იმედა 

7 ბერიძე ბაჩუკი 

8 ბურძგლა ლაშა  

9 დავითაძე დათო 

10 თავდგირიძე ალექსანდრე 

11 თურმანიძე მალვინა 

12 კოჩალიძე ნინო 

13 მამულაძე გიორგი 

14 ოლმეზი მურათ 

15 ხოზრევანიძე გიორგი  

16 შაშიკაძე საბა  

 

 

მენეჯმენტი 1 კურსი 

 

1.    ალიევი ტებრიზ   

2. გვარიშვილი ქეთევან  

3. დეკანაძე ნათია  

4. დიასამიძე თემურ   

5. დოლიძე სოფიო   

6. ვაშალომიძე ნოდარი  

7. ზოიძე თამთა  

8. ზოიძე როინ  

9. მიქელაძე გიგა  

10. მჟავანაძე გიორგი   



11. მუკუტაძე ასლან  

12. ნამგალაძე მერი 

13. სირაბიძე გურამ 

14. ყურშუბაძე თამარი  

 

 

 

მაგისტრატურა 

 

ფინანსები და საბანკო საქმე-2კურსი 

 

 

1. მიქელაძე ნინო 

2. სტამბოლიშვილი ნანა 

3. ართმელაძე რამინ 

4. ბერიძე ქეთევან 

5. წულუკიძე ლაშა რეზოს 

6. გოგოლიშვილი გიორგი 

7. წულუკიძე ლაშა        

8. შარაშიძე თამთა 

 

 

სისხლის სამართალი-2კურსი 

 

  

 

1. დიასამიძე ნინო 

2. ხაბაძე ალექსანდრე 

3. პეტრიძე მადონა 

4. მარკოიძე ზვიად   



 

 

საჯარო სამართალი-2კურსი 

 

1. გაბაიძე ლია 

2. ცეცხლაძე მაგდა 

3. ცინცაძე გელა   

4. გათენაძე თამთა  

5. მელაძე თამარ 

6. აბუსელიძე რუსუდან 

7. ფალავანდიშვილი სულხანი 

8. ხვიჩია ია 

9. ქათამიძე ციალა 

 

 

ეკონომიკა-2კურსი 

 

1. ბაკურიძე თემურ 
 

2. ქამაშიძე რამაზ 
 

     3.  ქამაშიძე ზურაბ  

 

მაკრო ეკონომიკა - 2კურსი 

 

1.  . ბერიძე არჩილ 

 

ბიზნეს კომუნიკაციები  2 კურსი 

 

1. კახაძე ელდარ 

 



 

 

საერთაშორისო ბიზნესი2 კურსი 

 

1. მუსალიმოვი ბეგლარ 

2. შაინიძე ირაკლი 

3. ბოლქვაძე ხათუნა 

4. მამულაძე მელანო 

 

ბიზნეს ორგანიზაცია და მართვა 2 კურსი 

 

1. ბერიძე პაატა 

2. ბოლქვაძე თორნიკე 

3. ბაგრატიონი შავლეგ 

4. ჭივღვარია მაია 

 

 

 

        მარკეტინგი-2კურსი 

 

1. მახაჭაძე თინათინ 

2. კეთილაძე შალვა 

3. მურვანიძე სალომე 
 

 

 

 

ბიზნეს ადმინისტრირება -1კურსი 

 

1. ნოდარ  მიქაბაძე 

2. რუსლან ქიქავა 

3. მაია ქათამაძე 

4. თეონა ქინქლაძე 

5. ქეთევან კეკელიძე 



6. როენა თაფლაძე 

7. ხმალაძე ირინა 

8. სურმანიძე ირაკლი 

 

ეკონომიკა -1კურსი 

 

1. გოჩა მჟავანაძე-- 

2. ჭაღალიძე ლია 

 

 

საჯარო   სამართალი  1 კურსი  (მაგისტრატურა) 

 

1 აბუსელიძე თამილა 

2 აბაშიძე ირმა 

3 თვალაძე ბექა 

4 ქორიძე ქეთევან 

5 ყენია მარიამ 

 

 

სისხლის   სამართალი  1 კურსი  (მაგისტრატურა) 

 

1 კვარაცხელია ანა 

2 ღოღობერიძე სალომე 

 

 

მაგისტრატურა   ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ი 1 კურსი 

 

1. აბულაძე ხათუნა  

2. ბაჯელიძე თეონა 

 

 



 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

I კურსი საფაკულტეტო 

№ გვარი და სახელი პირადი ნომერი 

1 ბედინაძერევაზ 

2 ბერიძემარინა 

3 ბროლაძე ვახტანგ 

4 გაბედავამთვარისა 

5 ქოჩაქერენ 

6 ვასაძედავით 

7 თავართქილაძეგოჩა 

8 ირემაძეირაკლი 

9 მამულაძემარინა 

10 პატარიძელერი 

11 სულაბერიძეგრიგოლ 

12 შავაძელაშა 

13 შაინიძეგიორგი 

14 შევარდნაძეირაკლი 

15 შველიძენინო 

16 წულუკიძევეფხია 

17 ქაჯაია ირაკლი 

18 ხოზრევანიძეხვიჩა 

 

მშენებლობა 

 

1 ბოლქვაძემურად 

2 ბუაძენიკა 

3 გობაძესულხან 

4 დიასამიძეალექსანდრე 

5 დოლიძელევან 

6 დუმბაძედათო 

7 იმნაძედავით 

8 ირემაძემინდია 

9 ირემაძენიკა 

10 კონცელიძერობერტი 

11 ღოღობერიძეზაალი 

12 შაშიკაძეედუარდ 

13 ჯაყელიივერი 

მეორე კურსიტელეკომუნიკაცია 

1 ბაკურიძეკობა 

2 ველიაძეთემურ 

3 მსხალაძეგიორგი 

4 ქამაშიძელევან 

5 ცნობილაძეგურამ 

6 ხუჭუამამია 



 

 

 

მეორე კურსისამთო და გეოინჟინერია 

1 აბაშიძეარჩილ 

2 ბერიძედავით 

3 მარჯანიშვილიენრიკო 

4 ფუტკარაძემიშა 

მეორე კურსიტრანსპორტი 

1 ბოლქვაძეასლან 

2 მებურიშვილიგივი 

3 ქათამაძებექა 

4 ხიმშიაშვილიმალხაზ  

მესამე კურსიმშენებლობა 

1 აბულაძელაშა 

2 ბალაძემირიან 

3 ბეჟანიძევახტანგ 

4 კაკაბაძესულხან 

 

მესამე კურსისამთო და გეინჟინერია 

1 აფაქიძეამირან 

2 დოლიძეგიორგი 

3 ტარიელაძებაჩუკი 

 

მესამე კურსიტელეკომუნიკაცია 

1 კარანაძეშალვა 

2 კუჭავაკახა 

3 მამულაძეგიორგი 

4 ფეიქრიშვილიგიორგი 

5 შამილიშვილიბექა 

6 ცენტერაძედავით 

 

 

მესამე კურსიტრანსპორტი 



1 ბალაძედავით 

2 ბერიძევალერიან 

3 დიასამიძეგია 

4 დუმბაძეჯანი 

 

 

 

მეოთხე კურსიმშენებლობა 

 

1 ანანიძეზურაბ 

2 ართმელაძეზვიადი 

3 ბედინაძეარჩილ 

4 ბზეკალავაგოგა 

5 დევაძებექა 

6 ვარშანიძეგიორგი 

7 ვარშანიძეგურამ 

8 მესხიძეუჩა 

9 მორჩილაძეგიორგი 

10 ორაგველიძელუკა 

11 პატარაიაივანე 

12 ჟვანიაგია 

13 საგინაძენუგზარ 

14 სურმანიძემინდია 

15 ქარსელაძერეზო 

16 ჩილმერიჩ 

17 ცენტერაძეგურამ 

 

მაგისტრატურა 

სამთო და გეოინჟინერია 

1 გუდაძე ამირან 

 

უმაღლესი პროფესიული 

სამოქალაქო მშენებლობა 

1 ევგენიძე მირიან 

 

ელექტროენერგეტიკა და ტელეკომუნიკაცია 

1 შარფ დენის 

 

პროფესიული 



სატელეკომუნიკაციო ქსელების და სისტემების ექსპლუატაციის ოპერატორი 

1 ზოიძე მალხაზ  

 

 

 

 

მეორე კურსი 

აგრონომია 

 
1 მელაძე ლაშა   

2 ჩიტიშვილი ავთანდილ   

სატყეო საქმე 

1 ბერიძე გოჩა   

2 ირემაძე ზაზა   

3 ფუტკარაძე მირზა   

4 ზურაბიანი ჯაბა  

აგროეკოლოგია 

1 ბაიაძე გურამ  

2 გაგუა მაკა  

3 დიასამიძე ანი  

4 ხალვაში გიგა   

5 დიასამიძე სულხან 

მესამე კურსი 

აგროეკოლოგია 

1 ძირკვაძე გელა  

აგრონომია 

1 ბათაძე ქართლოს 

2 ორმოცაძე ბაქარ 

3 ლომაძე პაატა 

4 ტარიელაძე რეზო 

აგროინჟინერია 

1 აბუსელიძე გენად 

2 ჩავლეიშვილი გიორგი 

3 ქათამაძე გიორგი 

4 ქარჩავა ზაური 

5 სამაკაშვილი მამია 

6 აბაშიძე სულხან 

სატყეო საქმე 

1 კოტლაძე რამინ 

2 მეშველიანი ირინე 

3 ჟორდანია ელენე 



4 წულუკიძე ანზორი 

5 ჯანხოთელი კოტე 

 

 

 

სასურსათო ტექნოლოგიები 1  კურსი 

 

 

 

 

 

სატყეო საქმე 1  კურსი 

 

 

 

 

 

                                                                                               

დოქტორანტურა 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

№ სტუდენტის გვარი, სახელი სტუდენტის პირადი ნომერი 

1 თავდგირიძე მამუკა  

№ სტუდენტის გვარი, სახელი სტუდენტის პირადი ნომერი 

1 ბოლქვაძე    ბექა  

2  დიასამიძე  სულიკო  

3 ბერიძე ხატია  

№ სტუდენტის გვარი, სახელი პირადი ნომერი 

 

1 ყურშუბაძე მირზა 

2 დუმბაძე რუსუდან 

3 ჯაყელი ჯულიეტა 



  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

№ 
პროგრამის 

 დასახელება 
კურსი გვარი  სახელი 

პირადობის  

ნომერი 

1 

მედიცინა 

I ჭოხონელიძე გიორგი 

2 
II 

მეჰტიევა შარგია 

3 ქაშიბაძე  ზაზა  

4 

III 

შერვაშიძე გიორგი 

5 დუმბაძე დიმიტრი 

6 ბერიშვილი ეკატერინე 

7 IV გორდელაძე მარიამ 

8 

V 

ბუხრიკიძე გიორგი 

9 გოგიტიძე მელანო 

10 იაკობაძე თამარა 

11 

VI 

ავალიანი მარიამ 

12 ბალაძე მაია 

13 თურმანიძე ნესტან 

14 კახიძე თამილა 

15 ტაკიძე ინდირა 

16 ხიმშიაშვილი მზია 

17 

სტომატოლოგია 

I 
მამეიშვილი ნინო 

18 შაინიძე შორენა 

19 

II 

მიქელაძე  სოფიკო 

20 ჭანიძე ნინო 

21 ართმელაძე რუსუდან 

22 

III 

ანთაძე ნათია 

23 ბერიძე დურსუნ 

24 ვარშანიძე დიანა 

25 ნაკაშიძე  მადონა  

26 ცინარიძე  თამარა  

27 ძნელაძე რამაზ 

28 ჯავახიშვილი ლია 

29 გონიაშვილი ნატო 

30 ვარშანიძე ია 

31 აბაშიძე ათინა 

32 

IV 

დავითაძე ნინო 

33 თავდგირიძე თამილა 

34 მაჩიტაძე ნინო 

35 
V 

ესერიძე ნარგიზ 

36 თებიძე ნესტან 



37 თურმანიძე სალომე 

38 მამულაძე მარიამ 

39 ქამადაძე მაია 

40 ჭანიძე ირაკლი 

41 

ფარმაცია 

III 
ფაღავა ნათია 

42 ჯაფარიძე ხატია 

43 

IV 

გოგიჩაიშვილი თამთა 

44 გოგოტიშვილი ნინო 

45 ცენტერაძე მარიამ 

46 ჯაში ქეთევან 

  
ბიოლოგია 

I შავიშვილი ელდარ 

47 IV ჯორბენაძე ნაირა 

48 

ეკოლოგია 

I მესხიძე ხატია   

49 

II 

დევაძე ამირან  

50 ფხაკაძე ნათია 

51 ვასაძე გიორგი  

52 
III 

დუმბაძე თედო 

53 ბარბაქაძე გიორგი 

54 

 გეოგრაფია  

I ჩხაიძე მაგდა   

55 
II 

ფეიზიშვილი თამარ  

56 გოგოლაძე გვანცა  

57 მაგისტრატურა 

ბიოლოგია 
I 

ბაუჟაძე თამილა 

58 დავითაძე ნანული 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინგლისური 

ფილოლოგია:მეორე კურსი 

   

№ გვარი,სახელი 

პი
რ

ად
ი

 ნ
ო

მე
რ

ი
 

      

1 პაიჭაძე ანა   

2 ბერიძე ნუნუ   

3 აბაშიძე თამარა         

4  გოგუაძე ილონა 

5 დიმიტრაძე სოფიო 

6 ხმალაძე ნატო  - მობილობა 

7 ქუჯოშვილი თათია               

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თარგმანმცოდნეობა 

 

 

  

   

N სახელი და გვარი პირადობა 

1 საგინაძე ია  

2 შავლიძე ლინდა  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

თურქული ფილოლოგია I  

კურსი 

პირადი 

ნომერი 

1 კონცელიძე სოფიკო  

 

 

№ 
თურქულიფილოლოგიის 

III კურსი 

პი
რ

ად
ო

ბ
ი

სნ
ო

მე
რ

ი
 

1  კეჟერაძე თამარ  

2 მამფორია ლელა  

 

 

№ 

თურქული 

ფილოლოგიის IV 

კურსი 

პი
რ

ად
ი

 ნ
ო

მე
რ

ი
 

1  კახიძე სოფიო  

2 კოტრიკაძე ნინო  



3  ფუტკარაძე ნესტან 

4   ხაბაზი სალომე 

5 ხარებავა ლანა 

 

  
რუსული ფილოლოგია II 

კურსი 

პირადი 

ნომერი 

1 დევაძე ნესტან 

2 დიასამიძე მადონა 

 

 

 

№ 

 

რუსულიფილოლოგიის 

III  კურსი.   

პი
რ

ად
ი

ნო
მე

რ
ი

 

1  ბასილია თორნიკე 

2   გოგუაძე მაია 

3  დადიანი მარიამ 

4   ტაკიძე ქეთევან 

5  ჟღენტი მარიკა 

6  ღლონტი ანა 

 

 

№ გვარი, სახელი 
პირადი 

ნომერი 

  კრედიტი   

1 ბარამიძე თეონა-მობილობა 

2 ბაუჟაძე თამარ 

 



ქართული ფილოლოგია   II 

კურსი 

პი
რ

ად
ი

 ნ
ო

მე
რ

ი
 

1 ბერიძე ირინე-მობილობა 

2 მანელიშვილი ლია 

3 სალაძე ელისო    

4 სიხარულიძე ნონა 

5 ტლაშიძე ლალი 

6 ხახუტაიშვლი ანჟელა 

 

№ 
ქართულიფილოლოგიის 

III კურსი.  

პი
რ

ად
ო

ბ
ი

სნ
ო

მე
რ

ი
 

1   ბერიძე ანა 

2  ბოლქვაძე ლანა 

3 გოგიაშვილი სოფიკო 

4 ვარშანიძე მარიკა 

5 თედეევი თეონა 

6 თოხაძე თამთა 

7 მამაგეიშვილი მარიამ 

8 მურჯიკნელი ხატია 

9 ოდილავაძე ნათია 

10 ტარიელაძე ია 

11 ქობალია კესო  

12 ღლონტი სალომე 

13   შავაძე ნინო 

14 შალიკაშვილითეონა 

 

№ 
ქართულიფილოლოგიის 

IV კურსი 

პი
რ

ად
ო

ბ
ი

სნ
ო

მე
რ

ი
 

1   გორგილაძე ინეზა 

2   დოლიძე თამარ 

3 კვაჭანტირაძე ელენე 



4  ნაგერვაძე ნათია 

5 ხავთასი ხატია 

 

  ლინგვისტიკა/რუსული/ 

პირადი ნომერი 

1 აივაზიანიტატევოსიანი 

ქრისტინა 

      

 

 

№ სპეციალობა გვარი სახელი პირადი ნომ. 

 ისტორია-IV სანიკიძე იაგო  

  ქამაშიძე ზურაბ  

  ძნელაძე ქეთევან  

 გერმანული-IV  ხარაბაძე თეონა  

 გერმანული (ვადაგაგრ.) აბულაძე დიანა  

 ფილოსოფია-III თურმანიძე გვანცა 

  ლორთქიფანიძე მარიამ  

 ფილოსოფია(ვადაგაგრძ) ცინცაძე ბესიკ  

 თურქეთისმცოდნეობა-ვადაგაგრძ გეგუჩაძე მადონა  

    

 2 კურსი   

    

№ ისტორია გვარი,სახელი პირადი ნომერი 

  ბოლქვაძე ბესიკ  



  გოგრაჭაძე თამთა  

  ირემაძე რიტა  

  კვარაცხელია თამუნა  

  ნიკურაძე დავით  

  ნიკურაძე მარიამ  

  ღონღაძე გურამ  

  მჟავანაძეირაკლი 

  კვერნაძელამარა 

 თურქეთისმცოდნეობა ვაშაყმაძე სოფიკო 

  ხოზრევანიძე მავლინა 

 ფილოსოფია კილაძე ნინო   

  მელიქაძე ზურაბ 

  მოფინაძე დიანა 

  თურმანიძე ინდირა 

 ფრანგული ფილოლოგია ბუაძე თეონა  

    

 1 კურსი    

 თურქეთისმცოდნეობა, 1 კურსი  

 № გვარი,სახელი პირადი ნომერი 

 1 ცეცხლაძე დიანა  

    

 ფილოსოფია   

    

 № გვარი,სახელი პირადი ნომერი 

 1 ჭანიძე გიორგი  

    

  ისტორია  

    

 № გვარი,სახელი პირადი ნომერი 

 1 კიკნაძე გიორგი 

 2 სულაბერიძე ლაშა 

 3 ცაგარეიშვილი ნანა 

    

  გერმანული ფილოლოგია  

    

 № გვარი,სახელი პირადი ნომერი 

 1 ბოლქვაძე მზევინარ  

    

  ფრანგული ფილოლოგია  



    

 № გვარი,სახელი პირადი ნომერი 

 1 ვაშალომიძე თამარ  

    

    

 სპეციალობა გვარი სახელი პირადი ნომ. 

 ევროპეისტიკა-II 

(ინგლ. ფილოლოგია) 
ზოიძე მაია  

 ევროპეისტიკა-I 

(ინგლ. ფილოლოგია) 
ნიქაბაძე მედეა  

  ზოიძე მზია  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 დოქტორანტურა   

 სპეციალობა გვარი სახელი პირადი ნომ. 

 ლიტერატურათმცოდნეობა -I ბალაძე მალხაზ 

  ჯინჭარაძე ნაზი 

  ბოლქვაძე შორენა 

 ლინგვისტიკა-I ფუტკარაძე შორენა 

 ლიტერატურათმცოდნეობა-II  დავითაძე ქეთევან 

  სეზგინი გულ მუქერრემ 

  ყულეჯიშვილი სოფიკო 

  კაშია ალკაზარ 

  ქესქინ მეჰმეთ ალი 

  სიტნიკოვა ვიქტორია 

 ლინგვისტიკა-II ბალაძე მაკა 

  ქამადაძე ლელა 

  ფარტენაძე ნინო 

  ხაჯიშვილი  ელენე 

  ცაგურია თეა 

 არქეოლოგია-II ქამადაძე კახაბერ 

  ჩხატარაშვილი გურამ 


