
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება N01-09/121 

ქ. ბათუმი                                                                                       04 მარტი, 2015  წ  

 

2014-15სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში ადმინისტრაციული რეგისტრაციის 

გაუვლელობის გამობსუ-ს სტუდენტთა 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  და66–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, ,,სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა 

სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს 

წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 20 აპრილის #02 გადაწყვეტილების,,,2014-

2015სასწავლოწელს ბსუ-სსაგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის 

ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ’’  ბსუ-ს  

რექტორის 2014 წლის 27 აგვისტოს №01-08/37  ბრძანების,ბსუ-ს დეკანატებისა და 

საფინანსო–ეკონომიკურიდეპარტამენტის მონაცემების, 2012 წლის 07 ივნისის №01-

08/21 ბრძანებისსაფუძველზე,  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

1. დაწყებული იქნეს ადმინისტრაციული წარმოება ბსუ-ს იმ სტუდენტთა მიმართ 

(დანართი #1)ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად, რომელთაც 2015 წლის 

28თებერვლისმდგომარეობით  არა აქვთ გავლილი ადმინისტრაციული 

რეგისტრაცია- არა აქვთ გადახდილი გაზაფხულის სემესტრის სწავლის საფასურის 

1/3 - მესამე ეტაპის საფასური.   

2.დაინტერესებულ პირებს - სტუდენტებსადმინისტრაციულ წარმოებაში მათი 

მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით განემარტოთ, რომ შეუძლიათ 

არაუგვიანეს 2015 წლის 27მარტისა,ბსუ-ს კანცელარიის მეშვეობით წარმოადგინონ 

წერილობითი მოსაზრებებიგამოსაცემ აქტთან დაკავშირებით.  



3. ადმინისტრაციული წარმოება განხორციელდეს სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში(ქ.ბათუმი, ნინოშვილისქ. №35, 

უნივერსიტეტისპირველიკორპუსი, №4ოთახი). 

4. ადმინისტრაციული წარმოების ჩატარება დაევალოს ბსუ-ს იურიდიულ 

დეპარტამენტს. 

5. 2015 წლის 29მარტის მდგომარეობით ფინანსური დავალიანების მქონე ბსუ-ს 

სტუდენტთა მიმართ სტატუსის შეჩერებისშესახებ ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი გამოიცეს 2015წლის 

30მარტისშემდეგ,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. ბაქრაძე სალომე-61006068351 

2. გელაძე ჯენი-62001045872 

II კურსი 

1. ბერიძე ქეთევან - 61006075746 

2. დავითაძე ზურაბ - 61010017640 

3. კახაძე გენადი - 61009027960 

4. კონცელიძე ბექა - 61004065635 

5. მალაყმაძე მინდია - 61006071933 

6. ტეფანია ლალა - 53001054574 

7. ჩოგაძე როდამ - 61009031453 

8. ცინცაძე გურამ - 61006071760 

III კურსი  

1. გორგილაძე როსტომ - 61004058478 

2. კენჭოშვილი დავით - 54001054529 

3. მალაყმაძე გიგა - 61006073467 

4. მიქელაძე ბერდია - 61006074915 

5. ყუფუნია ლადო  - 19001105989 

6. ძნელაძე მარიამ - 61001072993 

 

IV კურსი 

1. ბოლქვაძე მარიკა - 61006073979 

2. გიორგაია ირაკლი - 61004062095 

3. მამუჭაძე მეგი - 61008020054 

4. შავაძე თებრონე - 61006069709 

5. ჩხაიძე ნათია - 61006065807 

საბუნებისმეტყველომეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 
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N გვარი  სახელი პირადი ნომერი სპეციალობა 
სწავლების 

წელი 

1 გოჩიტაშვილი თათია 13001063921 მედიცინა I 

2 ჩიკვაიძე თამთა 61001081603 მედიცინა I 

3 გოცირიძე თამარ 61001076417 მედიცინა I 

4 ნაკაშიძეთამარ 61001075108 მედიცინა II 

5 გაბაიძე მარიამ 61001060610 მედიცინა II 

6 მუკბანიანი გიორგი 61001069219 მედიცინა II 

7 ბერიძელადო 61001074497 მედიცინა III 

8 დავითაძეგვანცა 61001077623 მედიცინა III 

9 ზოიძენანა 61006072548 მედიცინა III 

10 მეჰტიევაშარგია 61191001432 მედიცინა III 

11 ქათამაძეთამარ 61001060731 მედიცინა III 

12 აბაშიძეფატიმა 61001074499 მედიცინა IV 

13 ახმაევამანანა 61001086440 მედიცინა IV 

14 ბაბილოძეგიორგი 33001074025 მედიცინა IV 

15 ბერიშვილიეკატერინე 19001107635 მედიცინა IV 

16 დუმბაძედიმიტრი 61001043834 მედიცინა IV 

17 ზენაიშვილიანნა 61001077507 მედიცინა IV 

18 იოსელიანინონა 61001083234 მედიცინა IV 

19 ნიკურაძენარგული 61001073458 მედიცინა IV 

20 სურმანიძევასილი 61001036129 მედიცინა IV 

21 შაინიძედიმიტრი 61001062053 მედიცინა IV 

22 შერვაშიძეგიორგი 61006071858 მედიცინა IV 

23 ჯიბლაძემარიკა 61001076361 მედიცინა IV 

24 ჯინჭარაძეთამთა 61001074175 მედიცინა IV 

25 გორგოშაძეთამარ 61006075057 მედიცინა V 

26 გრიგორიანიანნა 61001072571 მედიცინა V 

27 დიასამიძეეკა 61008020085 მედიცინა V 

28 ფირცხალაიშვილიმარიამ 26001034949 მედიცინა V 

29 ბიწაძეთამარი 54001054970 მედიცინა V 

30 ბუხრიკიძეგიორგი 33001069517 მედიცინა VI 

31 დოლიძეთამილა 61006064825 მედიცინა VI 

32 იაკობაძეთამარა 61009028004 მედიცინა VI 

33 კონცელიძეილია 61004062463 მედიცინა VI 

34 შავაძეზაირა 17001027515 მედიცინა VI 

35 შავაძენათია 61006060835 მედიცინა VI 

36 გოჩალეიშვილი თამარი 61004069852 სტომატოლოგია I 

37 კახაძე მონიკა 61006078444 სტომატოლოგია I 

38 კვაჭაძე ქეთევან 61801089845 სტომატოლოგია I 

39 ოკუჯავა ვაჟა 58001032711 სტომატოლოგია I 

40 აბაშიძესოფია 61004063381 სტომატოლოგია II 

41 ზაქარაძეთამარ 61006078327 სტომატოლოგია II 

42 ჭეიშვილიქრისტინე 60001139072 სტომატოლოგია II 
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43 ვერძაძეთამილა 61001082778 სტომატოლოგია II 

44 დავითაძელია 61801091647 სტომატოლოგია III 

45 დიასამიძემალვინა 61006065886 სტომატოლოგია III 

46 კობალაძეანა 61004063168 სტომატოლოგია III 

47 ჭანიძენინო 61001087105 სტომატოლოგია III 

48 ჭელიძეხათუნა 61001061743 სტომატოლოგია III 

49 აბაშიძე ბექა 61001068301 სტომატოლოგია სყ 

50 ჩაფიძემარიამი 38001048555 სტომატოლოგია III 

51 აბაშიძეათინა 61006071179 სტომატოლოგია IV 

52 ანთაძენათია 61001053949 სტომატოლოგია IV 

53 ბექირაძეთამარი 61004062554 სტომატოლოგია IV 

54 გვილავაირაკლი 61001079146 სტომატოლოგია IV 

55 ვარშანიძედიანა 61006065543 სტომატოლოგია IV 

56 ვარშანიძეია 61001081728 სტომატოლოგია IV 

57 ირემაძეთამილა 61001083357 სტომატოლოგია IV 

58 ლორთქიფანიძეარჩილ 61001072140 სტომატოლოგია IV 

59 სალუქვაძესალომე 33001074067 სტომატოლოგია IV 

60 ტანტიბათამარ 61001072851 სტომატოლოგია IV 

61 ცინარიძეთამარა 61001086255 სტომატოლოგია IV 

62 ცინცაძეშორენა 61001074259 სტომატოლოგია IV 

63 ძნელაძერამაზ 61001076418 სტომატოლოგია IV 

64 ჯავახიშვილილია 42101042127 სტომატოლოგია IV 

65 გოგოლიშვილიანა 61001033840 სტომატოლოგია V 

66 ფხაკაძეთამარ 61001061719 სტომატოლოგია V 

67 ჩხაიძესალომე 61401088728 სტომატოლოგია V 

68 კვინიკაძე ქრისტინე 3419613163 სტომატოლოგია V 

69 ანთაძემარიკა 61006067013 სტომატოლოგია V 

70 როდინაძექრისტინე 61006070550 სტომატოლოგია V 

71 კილაძეთეა 61004059173 საექთნოსაქმე(P) III 

72 ბოლქვაძე მარიამ 61006067344 ფარმაცია I 

73 შანთაძე თეონა 61009030985 ფარმაცია I 

74 ჩაზმავა მეგი 61001077468 ფარმაცია I 

75 გაბაძენინო 61001061651 ფარმაცია II 

76 ბობოხიძელაშა 61004050076 ფარმაცია IV 

77 ოთხოზორიამანანა 39001041268 ფარმაცია IV 

78 ჯაფარიძეხატია 61004073395 ფარმაცია IV 

79 ჭელიძელიკა 61004061936 ფარმაცია IV 

80 ართმელაძე თამთა 33001073673 გეოგრაფია I 

81 ბერიძე ხვიჩა 61010018954 გეოგრაფია I 

82 ირემაძე მალვინა 58001032834 ეკოლოგია I 

83 რომანაძე გაგი 61004069668 გეოგრაფია I 
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84 ჯაყელი გელა 61010020096 ეკოლოგია I 

85 ბოლქვაძე თამარ 61009031234 ეკოლოგია I 

86 ბოლქვაძე მელანო 52001024581 გეოგრაფია I 

87 ჯორბენაძე ნინო 61009031381 ეკოლოგია I 

88 ეჯიბია თამარ 39001041417 ეკოლოგია I 

89 ბაკურაძე შოთა 62001044041 ეკოლოგია I 

90 აბაშიძენოდარ 61004050027 ეკოლოგია  II  

91 გაბაიძემირზა 61009030122 გეოგრაფია  II  

92 გოგიტიძექეთევან 61201089012 გეოგრაფია  II  

93 კოჩალიძემაია 61009029473 ქიმია  II  

94 სითათაშვილინინო 62011004218 ეკოლოგია  II  

95 გაგოევამარიამ   ეკოლოგია  II  

96 ცივნარიძე ხატია 519010311740 ბიოლოგია II 

97 სურმანიძედალი 61001071998 ბიოლოგია III 

98 დევაძეამირან 61001073370 ეკოლოგია III 

99 ვასაძეგიორგი 33001069180 ეკოლოგია III 

100 მალაყმაძეთეონა 61006067041 ეკოლოგია III 

101 დობორჯგინიძელაშა 33001075032 გეოგრაფია III 

102 რომანაძენანა 61004073202 გეოგრაფია III 

103 რომანაძემარიამ 61004070993 ქიმია III 

104 შავიშვილი  ლარისა 61008014377 ბიოლოგია IV 

105 ტაბატაძე თორნიკე 26001034811 ეკოლოგია IV 

106 ტაკიძე ავთანდილ 61001088274 ეკოლოგია IV 

107 შოთაძე ნათია 61306080352 ეკოლოგია IV 

108 ხაჩიძე ლაშა 61001073295 ეკოლოგია IV 

109 დუმბაძეთედო 61004063396 ეკოლოგია IV 

110 ვარშანიძენათია 61006060409 გეოგრაფია IV 

111 ჯორბენაძე ნაირა 61009005187 ბიოლოგია IV 

112 
მამულაძე მაკრინე 61004040736 ბიოლოგია 

(მაგისტრატურა) II 

113 ჯაფარიძე მაგდანა 61004036964 ბიოლოგია III 

114 გივრაძე მალხაზ 61001043264 
ბიოლოგია 

(მაგისტრატურა) II 

115 
ხახუტაიშვილიმერი 61004026811 

ბიოორგანულიქიმია 

(დოქტორანტურა) I 

116 ღაღაიშვილი ხატია 61004050339 გეოგრაფია I 

117 ხოფერია მარიამ 61001086821 გეოგრაფია I 

118 ხუჯაძე ჯონი 61001071295 ეკოლოგია I 

119 ჯინჭარაძემიხეილ 61004062049 ეკოლოგია  II  

120 გონგაძე მარიამ  60001160035 ბიოლოგია IV 
121 ზედანიაალექსანდრე 61006070505 გეოგრაფია IV 

122 მამულაძე გიული 61001034981 
ბიოლოგია 

(მაგისტრატურა) II 
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იურიდიული ფაკულტეტი 

 

 

 
1 ბოლქვაძე ნათია 61009028587 

2 ბოლქვაძე სოფიო 61008019987 

3 დავითაძე ლაშა 61004065435 

4 დოლიძე სალომე 61004061566 

5 დიდმანიძე რომეო  61006061786 

6 ვაჩეიშვილი ანა 46001021032 

7 მაზიაშვილი ელენე 33001075782 

8 წულუკიძე მეგი 61001076632 

9 ქიზინიძე ხათუნა 61006057663 

 
სამართალმცოდნეობა 3 კურსი 
 

1 არძენაძე მირზა (გადმ) 61001074781 

2 დევაძე მარიამ(აღდგ) 61006079365 

3 თამთა სარიშვილი (აღდგ) 33001077009 

4 კონცელიძე თეონა (გადმ) 61004063125 

5 ირემაძე დავით 61006070375 

6 ცენტერაძე გულნარა 61006072908 

7 ცივაძე ირინა 61010019020 

8 ხუჯაძე კოხტა (გადმ) 61010019205 

 

სამართალმცოდნეობა 2 კურსი 
1 აბაშიძე ნიკა 61001079838 

2 ავალიანი მელანო  52601026374 

3 ბოლქვაძე ირაკლი  61009023234 

4 გორგილაძე მეგი  61001074654 

5 დარჩიძე თამარი  61004066044 

6 დავითაძე ნუკრი  61006069126 

7 ვარშანიძე სალომე 61001068159 

8 ვარშანიძე სულხან  61001069543 

9 ზოიძე გიორგი  9013116866 

10 კარანაძე თინათინ 61001074721 

11 კონცელიძე ნიკა  61004058749 

12 კახაძე რეჯებ  61009029217 

13 კაკაბაძე თამარ  61006075194 

 

 

საჯარო   სამართალი2კურსი  (მაგისტრატურა) 
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1 დავითაძე მაკა 61001065508 

4 მესხიძე დავით  61001064639 

 

სისხლის   სამართალი  2 კურსი  (მაგისტრატურა) 

 
2 თავდგირიძე მირანდა 61001076680 

4 მეგენეიშვილი თამარ 61003010247 

5 ღოღობერიძე სალომე 61008016377 

6 შიპაქციანი იანა 61001041235 

 

 

საჯარო   სამართალი  1კურსი  (მაგისტრატურა) 
1 კაკაბაძე მარი 61001076869 

2 კანდელაკი ნინო  61001082755 

3 ლორთქიფანიძე სოფია 61006066358 

4 მამულაძე მირზა 61001066896 

5 ქობულაძე ქრისტინა 61001066306 

6 ცინცქილაძე მარიამ 61001057554 

 

სისხლის   სამართალი  1 კურსი  (მაგისტრატურა) 
9 ხაჯიშვილი ირაკლი 61009027730  

10 შავაძე თეა 61010014652  
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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

ევროპისმცოდნეობა -1კურსი 

 

 

1. დიასამიძე თეონა-- 

2. კუკავა ელმირა--  

3. ცეცხლაძე მარადი-- 

4. ბაკურიძე მარიკა--  

5. ჭაღალიძე თორნიკე-- 

6. ნაკაშიძე ნინო--  

7. ლოლუა ანრი-  

8. დიასამიძე თეა-- 

9. შავიშვილიელდარ -  

 
 

 

 

ევროპისმცოდნეობა--2 კურსი 

 

1. გოხიძე იაკობ-- 

2. შაინიძე ანზორ-- 

3. ზაქარიაძე სალომე- 

4. თევზაძე მაია -  

 

 

 

ევროპისმცოდნეობა -3კურსი 

 

 

 

1. შერიფაძე არჩილ-- 

2. თავყელიშვილინინო-- 



 

 

 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები 1 კურსი  

 

 

 

1. მამულაძე გიორგი-- 

2. აბულაძე ბაჩანა-- 

3. გოგიტიძე გიორგი-- 

4. ბაუჟაძე ზანდა -- 

5. ცენტერაძე შალვა - 

 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობების 2  კურსი 

 

1. ბერიძე რატი- 

2.  ბოლქვაძე ლიკა-  

3. გოგრაჭაძე თამუნა-  

4. მაკარაძე გიორგი-  

5. აბულაძე თეა-  

6. ბერიძე ანა-  

7. ბოლქვაძე მარიამი- 

8. ბოლქვაძე ბექა- 

9. ოსაძე მარიამ- 

10. ხარაიშვილი ლელა-  

11. მჟავანაძე გიორგი- 

12. კახიძე გურამ-  

13.  შავლიძე გელა-  

14.  აბრამიშვილი ციცინო-  

15.  მამულაძე მარინა  

16.  ჩაგანავა ანა -  

17.  ტუსკია ფარნაოზ-  

18. გორგილაძე დავით -  

19.  ბერიძე მარიეტა -  

20. ლორთქიფანიძე თამარ -  

21. ჩხაიძე სოფიკო -  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო ურთიერთობები ---3 კურსი 

 

 

1. ბალაძე მაია-- 

2. ბერიძე ალეკო-- 

3. დიდმანიძე გიორგი-- 

4. ბოლქვაძე ნუკრი-- 

5. შავაძე ლაშა-- 

6. თხილაიშვილი ბაჩუკი-- 

7. ქოქოლაძე კახა-- 

8. ლაზბა თამილა-- 

9. კაკაბაძესალომე- 

10. ჟორდანიძედიანა-  

11. ნაკაშიძესალომე -  

12. ავსაჯანიშვილიგვანცა-  

13. ბიბილეიშვილი  ვიტალი- 

14. გორგაძე ნარგიზ-  

15. აბაშიძე მელანო- 

16. სურმანიძე სალომე- 

17. გოლომანიძე არჩილ-  

18. ზაქარაძე მარიკა- 

19. ნაკაშიძე მალვინა- 

20. კონცელიძე რაულ- 

21. ქობულია შოთა- 

22. ირემაძე ირაკლი- 

23. ჩაჩუაშოთა- 

24. რაფავა დავით -  

25. თევდორაძე გიული  

26. კონცელიძე თათია-  

27. მჟავანაძე თეონა -  

28. ქასიბაძე ნიკა- 

29. წულაძე ვაჟა -  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

საერთაშორისო -4კურსი 

 

1. აბაშიძე სოფიო- 

2. ჭიტაძე მარიამ- 

3. მიქელაძე მინდია- 

4. მალაყმაძე მამუკა-- 

5. ქაჩიბაია თამარ- 

6. ზარანდია ბოჩია- 

7. ხალვაში თორნიკე- 

8. დოლიძე ნოდარ- 

9. ქავთარაძე მარიამ- 

10. გურგენიძე მარიამ- 

11. ბურჭულაძე ნათია- 

12. ქობულაძე  ლაშა- 

13. გაგუა თამარ- 

14. ჯიჯავაძე არჩილ- 

15. ბარამიძე იმედა- 

16. შავლიძე მარიამ- 

17. თედორაძე სოსო- 

18. დიასამიძე მეგი 

 

 
 

 

 

ფსიქოლოგია-1 კურსი 

 

 

1. ქათამაძე ნათია -  

 

 

 

 

 



ფსიქოლოგია-- 2 კურსი 

 

1. გიორგაძე მაგდა- 

2. ბერიძე თამარ- 

3. ჯაიანი თეკლა- 

4. მამულაძე ნათია -  

5. პატარაია დავით -  

6. ბარამიძე ნინო -  

 

ფსიქოლოგია--3კურსი 

  

 

1. გოგოტიშვილი მარიამ-- 

2. გორგილაძე ნინო-- 

3. ნოღაიდელი ეკატერინე-- 

4. ფევაძე გიორგი-- 

5. ქიქავა მარიამი--  

6. დიდიძეთორნიკე-- 

7. მეკეიძე თამუნა-- 

8. ბერიძე ლელა--  

 

 

ფსიქოლოგია--4კურსი 

 

 

1. გოგოხია ინდირა-- 

2. კირვალიძე თეონა-- 

3. მახარაძე ნათია-- 

4. მახაჭაძე ზურაბ-- 

5. თხილაიშვილი ინგა-- 

6. სვანაძე თამთა -  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

ბაკალავრიატი 

 

გვარი და სახელი 
პირადი 

ნომერი 
საფეხური 

კუ
რ

სი
 

სპეციალობა 

დარჩიძე გურამ 61004055787 ბაკალავრიატი I მშენებლობა 

ბერიძე ჯემალ 61006073166 ბაკალავრიატი I სამთო და გეოინჟინერია 

გელაძე ბექა 61006067794 ბაკალავრიატი I სამთო და გეოინჟინერია 

ხოროშვილი ასლანი 61001067672 ბაკალავრიატი I სამთო და გეოინჟინერია 

ბათაძე მინდია 61010020022 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

გობაძე ნონა 61009031668 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

დიასამიძე არჩილ 61008019146 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

ნაგერვაძე არჩილ 61006068818 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

სეზგინ ომერ ფარუქ U 07920361 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

ფაღავა თემურ 61006074461 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

ქედელიძეგოჩა 61009031393 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

ჩაგანავა მონიკა 26001035986 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

ჩავლეიშვილი მამუკა 61001085542 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

ცეცხლაძე დავითი 61006064117 
ბაკალავრიატი I არქიტექტურა 

გოგაძე დავით 61004070270 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

დუმბაძე ბექა 61004064288 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

კალანდარიშვილი ეკატერინე 26001036835 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

კახიძე ლუკა 61001061230 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

მამულაძე ხვიჩა 61009029154 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

მეგრელიძე გიორგი 61004065503 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

მეფარიშვილი კახა 61004050055 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

სიხარულიძე ნოე 26001035995 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

ქარცივაძე კახა 61010020229 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 
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ქობალია გიორგი 62209008000 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

ფუტკარაძეგიორგი 14001027046 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

ცენტერაძე შორენა 61006071953 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

წულუკიძე ქრისტინე 61006070659 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

ხმალაძე ირაკლი 61001069102 
ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

მეგრელიძეგიორგი 61004065503 ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

მეფარიშვილი კახა 61004050055 ბაკალავრიატი I ტელეკომუნიკაცია 

ბოლქვაძე რეზო 26001035159 
ბაკალავრიატი I ტრანსპორტი 

გიორგაძე ხატია 60301161288 
ბაკალავრიატი I ტრანსპორტი 

დიასამიძე ზვიადი 33001079869 
ბაკალავრიატი I ტრანსპორტი 

კახიძე სულხან 61006068821 
ბაკალავრიატი I ტრანსპორტი 

რომანაძე ბაჩუკი 61004070349 
ბაკალავრიატი I ტრანსპორტი 

ჯაიანი გიგა 61009030465 
ბაკალავრიატი I ტრანსპორტი 

აშბა ნიკოლოზ 61001076879 ბაკალავრიატი I სატყეო საქმე 

დარჩია ნიკა 61001086386 ბაკალავრიატი I სატყეო საქმე 

გელაძე ასლან 61009031879 ბაკალავრიატი I სატყეო საქმე; 

მოდებაძე ვახტანგი 54001059641 ბაკალავრიატი I სატყეო საქმე 

ხალვაში სალომე 61006061022 ბაკალავრიატი I სატყეო საქმე 

ვაშაყმაძე ვარდო 46001021514 ბაკალავრიატი I სასურსათო ტექნოლოგია 

ზოიძე ბეჟან 61010019303 ბაკალავრიატი I სასურსათო ტექნოლოგია 

იმნაძე ლანა 26001035987 ბაკალავრიატი I სასურსათო ტექნოლოგია 

მიქელაძე ნუკრი 61006062607 ბაკალავრიატი I სასურსათო ტექნოლოგია 

ჩიკვაიძე ემილია 61001078874 ბაკალავრიატი I სასურსათო ტექნოლოგია  

ტარიელაძე  მიხეილ 61010018028 ბაკალავრიატი II მშენებლობა 

ხუხუნაიშვილი  გიორგი 46001023493 ბაკალავრიატი II მშენებლობა 

აბესლამიძე ნიკო 37001054133 ბაკალავრიატი II სამთო და გეოინჟინერია 

აბუსელიძე ბესიკ  61006078904 ბაკალავრიატი II სამთო და გეოინჟინერია 

ბერიძე მარინა  61010017458 ბაკალავრიატი II სამთო და გეოინჟინერია 

გოგაძე გიორგი 61004064661 ბაკალავრიატი II სამთო და გეოინჟინერია 

დევაძე ვეფხია  61006065530 ბაკალავრიატი II სამთო და გეოინჟინერია 

კეკელიძე გიორგი 61953000007 ბაკალავრიატი II სამთო და გეოინჟინერია 

კირკიტაძე ირმა 61001077425 ბაკალავრიატი II სამთო და გეოინჟინერია 
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მიქელაძე გივი  61001077395 ბაკალავრიატი II სამთო და გეოინჟინერია 

წულუკიძე ვეფხია  61409034430 ბაკალავრიატი II სამთო და გეოინჟინერია 

ართმელაძე არკადი 61004065933 ბაკალავრიატი II არქიტექტურა 

დიასამიძე ზურაბ  61006075829 ბაკალავრიატი II არქიტექტურა 

პატარიძე ლერი  61006068710 ბაკალავრიატი II არქიტექტურა 

საფარიძე სალომე  61008018600 ბაკალავრიატი II არქიტექტურა 

სურმანიძე სულხან  61001085539 ბაკალავრიატი II არქიტექტურა 

ფაღავა ოთარ 61001061635 ბაკალავრიატი II არქიტექტურა 

ძირკვაძე კობა  61009031444 ბაკალავრიატი II არქიტექტურა 

ხაბაძე გიორგი  61006070839 ბაკალავრიატი II არქიტექტურა 

ანთაძე ადემ 61009032746 ბაკალავრიატი II ტელეკომუნიკაცია 

განდელიძე ნინო  61004061380 ბაკალავრიატი II ტელეკომუნიკაცია 

მიქელაძე სანდრო  61001062399 ბაკალავრიატი II ტელეკომუნიკაცია 

სალუქვაძე ბექარ 33001071485 ბაკალავრიატი II ტელეკომუნიკაცია 

შარაშიძე რამაზ  61010017453 ბაკალავრიატი II ტელეკომუნიკაცია 

ჯორბენაძეშმაგი 61009025436 ბაკალავრიატი II ტელეკომუნიკაცია 

ბერიძე გიორგი 61004073261 ბაკალავრიატი II ტრანსპორტი 

ენდელაძე ლილი 60001140422 ბაკალავრიატი II ტრანსპორტი 

ტაკიძე ირაკლი  61001073829 ბაკალავრიატი II ტრანსპორტი 

სარჯველაძე თორნიკე 61001078130 ბაკალავრიატი II ტრანსპორტი 

შავაძე ლაშა 61009032162 ბაკალავრიატი II ტრანსპორტი 

ჩოლობარგია ბექა 61004072406 ბაკალავრიატი II ტრანსპორტი 

ჯევაიში არჩილ  61006068251 ბაკალავრიატი II ტრანსპორტი 

ადეიშვილი სალომე 61004069843 ბაკალავრიატი II სასურსათო ტექნოლოგია 

ვარშალომიძე მარიკა 61006059240 ბაკალავრიატი II სასურსათო ტექნოლოგია 

თოდრია ტარიელ 46001017190 ბაკალავრიატი II სასურსათო ტექნოლოგია 

მგალობლიშვილი გაიოზი 46001023794 ბაკალავრიატი II სასურსათო ტექნოლოგია 

სალვარიძე ზაალ 61006075593 ბაკალავრიატი II სასურსათო ტექნოლოგია 

დუმბაძე ლაურა 61004057080 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 

ზოიძე ცირა 61004069322 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 

თავდგირიძე თეონა 61006078608 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 

თევზაძე ანა 61004065919 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 
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თხილაიშვილი ლიკა 61004069432 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 

კასიმიძე დარიკო 61006074714 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 

მემარნე გიორგი 61004073188 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 

შაინიძე ქეთევან 52001023336 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 

ჯინჭარაძე მარიამ 61004056209 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 

ჯიჯავაძე მარიამი 61006068061 ბაკალავრიატი II აგროეკოლოგია 

ბასიაშვილი კახა 13001057521 ბაკალავრიატი II აგროინჟინერია 

გობაძე ავთანდილი 3001021378 ბაკალავრიატი II აგროინჟინერია 

მახარაძე დავით 61009029254 ბაკალავრიატი II აგროინჟინერია 

მიქელაძე ზაზა 61006069588 ბაკალავრიატი II აგროინჟინერია 

მურვანიძე თინათინ 42001030820 ბაკალავრიატი II აგროინჟინერია 

ცინცაძე რამაზ 61008018121 ბაკალავრიატი II აგროინჟინერია 

შაინიძე რამინ 61009003053 ბაკალავრიატი II აგროინჟინერია 

ჯაყელი ნიკა 61001075223 ბაკალავრიატი II აგროინჟინერია 

ჯინჭარაძე პაატა 61006074382 ბაკალავრიატი II აგროინჟინერია 

ბერიძე ხატია 61010018648 ბაკალავრიატი II სატყეო საქმე 

დედოფალიძე არჩილ 61006068732 ბაკალავრიატი II სატყეო საქმე 

ვერულიძე ნანა 61004062992 ბაკალავრიატი II სატყეო საქმე 

ზურაბიანი  ჯაბა 53001059293 ბაკალავრიატი II სატყეო საქმე 

სამანიშვილი გოგა 33001072971 ბაკალავრიატი II სატყეო საქმე 

ქადიძე  დავით 61001086100 ბაკალავრიატი II სატყეო საქმე 

ჯინჭარაძე გიორგი 61006078719 ბაკალავრიატი II სატყეო საქმე 

ანანიძე  ზურაბ 61001065866 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

აბუსელიძე ზურაბ 61008018897 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

ბოლქვაძე  გელა 61008019040 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

ბოლქვაძე მურად  61009031434 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

ბოლქვაძე ჯაბა  61008017319 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

ბუაძე ნიკა  61001081617 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

დოლიძე  ლევან 61001071762 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

დუმბაძე  დათო 61009029172 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

კონცელიძე რობერტი  61004063128 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

ტუნაძე გოგიტა 46001022492 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

vk
Text Box




ჯოყილაძე მანუჩარ 61009032492 ბაკალავრიატი III მშენებლობა 

აბაშიძე   არჩილ 61004058734 ბაკალავრიატი III სამთო და გეოინჟინერია 

ბერიძე    დავით 61001062984 ბაკალავრიატი III სამთო და გეოინჟინერია 

დუმბაძე ასლან 61008017740 ბაკალავრიატი III სამთო და გეოინჟინერია 

მარჯანიშვილი ენრიკო 61001076245 ბაკალავრიატი III სამთო და გეოინჟინერია 

ფუტკარაძე მიშა 61006070881 ბაკალავრიატი III სამთო და გეოინჟინერია 

ბაკურიძე კობა 61004063178 ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკაცია 

დავითაძეთორნიკე 61001074341 ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკაცია 

ვარშანიძე  შუქრი 61006076001 ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკაცია 

ველიაძე თემურ 61010020231 ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკაცია 

მსხალაძე გიორგი  61006074940 ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკაცია 

ცნობილაძე გურამ 61001074768 ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკაცია 

ჭიღლაძე ნიკა  61004050070 ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკაცია 

ხუჭუა მამია 61001087705 ბაკალავრიატი III ტელეკომუნიკაცია 

არაკელიანი ვლადიმერ 61001075121 ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

ბოლქვაძე ასლან 61009029396 ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

ბოლქვაძე  გოჩა 61009029351 ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

მებურიშვილი გივი 61001074167 ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

ფურცხვანიძე ლევან 61001075016 ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

ქათამაძე გიორგი 61001079456 ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

ხიმშიაშვილი მალხაზ 61010011918 ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

ხურცია შალვა  62002006318 ბაკალავრიატი III ტრანსპორტი 

თავდგირიძე ლევან 61001081034 ბაკალავრიატი III აგრონომია 

მელაძე ლაშა 61001075075 ბაკალავრიატი III აგრონომია 

სამსონია ხათუნა 33001079040 ბაკალავრიატი III აგრონომია 

ჩიტიშვილი ავთანდილ 61001076336 ბაკალავრიატი III აგრონომია 

ბაიაძე გურამ 61301088776 ბაკალავრიატი III აგროეკოლოგია 

გაგუამაკა 42001037437 ბაკალავრიატი III აგროეკოლოგია 

დიასამიძე ანი 61001062468 ბაკალავრიატი III აგროეკოლოგია 

კობალაძე გიგა 61004073036 ბაკალავრიატი III აგროეკოლოგია 

სეფერთელაძერევაზ 61001075007 ბაკალავრიატი III აგროეკოლოგია 

ჭაღალიძე კახა 33301081947 ბაკალავრიატი III აგროეკოლოგია 

ხალვაში გიგა 61004065866 ბაკალავრიატი III აგროეკოლოგია 
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ჯაყელი გია 61010017560 ბაკალავრიატი III აგროეკოლოგია 

აბაშიძე დავით 61006068837 ბაკალავრიატი III აგროიჟინერია 

აბაშიძე სულხან 61001071511 ბაკალავრიატი III აგროიჟინერია 

ბერიძე გოჩა 61010020234 ბაკალავრიატი III სატყეო საქმე 

ირემაძე ზაზა 22001023343 ბაკალავრიატი III სატყეო საქმე 

ფუტკარაძე მირზა 61006059536 ბაკალავრიატი III სატყეო საქმე 

კვაჭაძენიკა 61001074252 ბაკალავრიატი III სატყეო საქმე 

აბესლამიძე მარიკა 61001076716 ბაკალავრიატი III სასურსათო ტექნოლოგია 

კალანდარიშვილი ნათია 37001053680 ბაკალავრიატი III სასურსათო ტექნოლოგია 

მახარაძე სოფიკო 61001076970 ბაკალავრიატი III სასურსათო ტექნოლოგია 

ფუტკარაძე გიორგი 61001075451 ბაკალავრიატი III სასურსათო ტექნოლოგია 

აბულაძე ლაშა 61009028256 ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

ბალაძე მირიან 61004065978 ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

კაკაბაძე სულხან  61006070932 ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

ლომინეიშვილი ბექა    61001074526 ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

ჟვანია გია 33001070335 ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

ფარტენაძე ირინე  61006069715 ბაკალავრიატი IV მშენებლობა 

აფაქიძე ამირან  61006072982 ბაკალავრიატი IV სამთო და გეოინჟინერია 

დოლიძე გიორგი    61001061472 ბაკალავრიატი IV სამთო და გეოინჟინერია 

ზოიძე ლაშა  61004061708 ბაკალავრიატი IV სამთო და გეოინჟინერია 

ტარიელაძე ბაჩუკი  61004063346 ბაკალავრიატი IV სამთო და გეოინჟინერია 

ხიზანიშვილი მირზა  24001050072 ბაკალავრიატი IV სამთო და გეოინჟინერია 

ჯინჭარაძე ბექა  61004062337 ბაკალავრიატი IV სამთო და გეოინჟინერია 

კარანაძე  შალვა 61501088801 ბაკალავრიატი IV ტელეკომუნიკაცია 

კუჭავა კახა 61001077619 ბაკალავრიატი IV ტელეკომუნიკაცია 

მამულაძე გიორგი  61001075760 ბაკალავრიატი IV ტელეკომუნიკაცია 

ფაღავა თორნიკე    61001085770 ბაკალავრიატი IV ტელეკომუნიკაცია 

ფეიქრიშვილი გიორგი 61004043255 ბაკალავრიატი IV ტელეკომუნიკაცია 

შამილიშვილი ბექა  61004057527 ბაკალავრიატი IV ტელეკომუნიკაცია 

ბალაძე დავით  61006071634 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

ბერიძე ვალერიან  61006074778 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

დევაძე ირაკლი 61006015981 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 
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დიასამიძე გია  61008019938 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

დიასამიძე დავით  61001074596 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

დიასამიძე მუხრან  61001062467 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

დუმბაძე ჯანი 61001035075 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

მგელაძე მარეხი  61004061306 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

ნიგალიძე ელგუჯა 61801088767 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

რამიშვილი თამაზ 26001030753 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

საბაშვილი მევლუდ    61001083187 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

ტურავა ლაშა  42001039538 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

ჯაიანი რატი 61001073427 ბაკალავრიატი IV ტრანსპორტი 

ასანიძე ლაშა 61006072910 ბაკალავრიატი IV აგრონომია 

ლომაძე პაატა 26001034254 ბაკალავრიატი IV აგრონომია 

ლომიაქრისტინა 62005030626 ბაკალავრიატი IV აგრონომია 

ლორთქიფანიძე  დავით 61006062152 ბაკალავრიატი IV აგრონომია 

რომანაძე ლევან 61004054091 ბაკალავრიატი IV აგრონომია 

ტარიელაძე რეზო 61004063317 ბაკალავრიატი IV აგრონომია 

ქობულაძე გელა 61001074028 ბაკალავრიატი IV აგრონომია 

აბაშიძე რამინ 26001035121 ბაკალავრიატი IV აგროეკოლოგია 

გურგენიძესოფიკო 61006055068 ბაკალავრიატი IV აგროეკოლოგია 

ვაშაყმაძე როლანდ 64001021960 ბაკალავრიატი IV აგროეკოლოგია 

კახიძე ცირა 61006064035 ბაკალავრიატი IV აგროეკოლოგია 

კეჟერაძე თამუნა 61004061329 ბაკალავრიატი IV აგროეკოლოგია 

ქამადაძე პაატა 61004065392 ბაკალავრიატი IV აგროეკოლოგია 

ძირკვაძე გელა 61009028635 ბაკალავრიატი IV აგროეკოლოგია 

ჯინჭარაძე თორნიკე 61006070861 ბაკალავრიატი IV აგროეკოლოგია 

აბაშიძე სულხან 61001071511 ბაკალავრიატი IV აგროიჟინერია 

დიასამიძე ზურაბ 61001076434 ბაკალავრიატი IV აგროიჟინერია 

სამაკაშვილი მამია 54001060699 ბაკალავრიატი IV აგროიჟინერია 

ქათამაძე გიორგი 61010016583 ბაკალავრიატი IV აგროიჟინერია 

ქარჩავაზაური 33001078537 ბაკალავრიატი IV აგროიჟინერია 

ჩავლეიშვილი გიორგი 61001069420 ბაკალავრიატი IV აგროიჟინერია 

ანდღულაძე გიორგი 33001072348 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 
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დუმბაძე რობინ 61009031170 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 

ზუმბაძე გიორგი 61001070882 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 

კობალაძე ილია 61004062371 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 

კოტლაძე რამინ 61006067938 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 

მეშველიანიირინე 30001009933 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 

ჟორდანია ელენე 61001081327 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 

წულუკიძე ანზორი 61004064733 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 

ჯანხოთელი კოტე 46001020875 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 

იავუზ იუსუფ 13189624554 ბაკალავრიატი IV სატყეო საქმე 

ბზეკალავა  გოგა 26001038377 ბაკალავრიატი IV მშენებლობა ვადაგაგრძელ. 

დევაძე ბექა 61001078214 ბაკალავრიატი IV მშენებლობა ვადაგაგრძელ. 

დავითაძე ბექა 61010016865 მაგისტრატურა I სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა 

ვარშანიძე გურამ 61001072481 მაგისტრატურა I სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა 

ხიმშიაშვილი ოთარი 61004055562 მაგისტრატურა I აგრარული ტექნოლოგიები 

გუდაძე  ამირან 53001043042 მაგისტრატურა II 
ნავთობისა და გაზის მოპოვების, 

ტრანსპორტირებისა და შენახვის ტექნიკა და 

ტექნოლოგიები 
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

ეკონომიკა პირველი კურსი 

1 ბათაძექეთევან 61001074343 

2 კაპატაძეგიორგი 61001074657 

ეკონომიკა მეორე კურსი 

1 დუმბაძეგელა 61006068126 

2 ბაჟუნაიშვილილევან 61001071821 

მენეჯმენტი პირველი კურსი 

1 ართმელაძექეთევან 61004066007 

2 ფუტკარაძელელა 61001082419 

3 ფუტკარაძემარიკა 61006064841 

4 ჯიჯავაძესულხან 61004063307 

5 პაპავაალექსანდრე 42001039141 

6 პაპიძეჯემალ 61009033443 

მენეჯმენტი მეორე კურსი 

1 ბალაძე დილარი 61004064552 

2 ბოლქვაძე ილია 61001074469 

3 თურმანიძე მალვინა 61001079493 

4 მჟავანაძე სალომე 33001080078 

5 მუკუტაძე ასლან 61010020255 

6 ქვილითაია ნატალი 61001086982 

მენეჯმენტი მესამე  კურსი 

1 ანანიძე დავით  61004065541 

2 ბათნიძე იმედა 61006066422 

3 თავდგირიძე ალექსანდრე 61001086419 

4 მახარაძე რუსუდან  61901089367 

5 მგზავრიძე მარიამი 61401094872 

6 ოლმეზი მურათ 55831440976 

7 პაიჭაძე გია 33001073319 

8 ჩხეიძე ქეთევან  61001073776 

9 ცეცხლაძე მინდია 61001075728 

10 ხარჭამაძე თეონა 19001102697 

მენეჯმენტი მეოთხე  კურსი 

1 ვაშაყმაძე ხვიჩა  61010017883 

2 ლომჯარია ლიკა 61001074373 
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3 მსხალაძე გიორგი 61001077208 

4 სურმანიძე მალხაზ 61110021311 

5 შამილიშვილი თეონა 61001074021 

6 შარაძენონა 61006076088 

7 ჩხეიძენინო 61006069029 

8 ხეთაგური რუსუდან  59004005714 

 

 

 

 

  საბუღალტროI 

  

გვარისახელი 
 

პირადინომერი კრედიტები 

1 ლორთქიფანიძესოფიკო   61006069647 ბაკალავრიატი 

2 მიქელაშვილიირაკლი 33001076030 ბაკალავრიატი 

3 მუშამბაძეთეა 61004062056 ბაკალავრიატი 

  
საბუღალტრო I I  

  

გვარი 

სახელი 
პირადინომერი კრედიტები 

1 ბერიძერუსუდან 61008018322 ბაკალავრიატი 

2 ფარტენაძე მამუკა 61006068879 ბაკალავრიატი 

3 ქარცივაძე სალომე 61004064745 ბაკალავრიატი 

  

საბუღალტრო III 

  
გვარისახელი პირადინომერი კრედიტები 

1 დადიანი  გიორგი 61001076943 ბაკალავრიატი 

2 დუმბაძე ნინო 61001076630 ბაკალავრიატი 

  
მარკეტინგი I 

  
გვარისახელი პირადინომერი კრედიტები 

1 შავაძეგიორგი 61006058927 ბაკალავრიატი 

 

   

  
მარკეტინგი II 

  
გვარისახელი პირადინომერი კრედიტები 
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1 ყურაშვილიქეთევან- 61001074164 ბაკალავრიატი 

2 შარაბიძეგიორგი 61006057122 ბაკალავრიატი 

 
   

//  
მარკეტინგი III 

  
გვარისახელი პირადინომერი კრედიტები 

1 მანველიძემირიან 61008016858 ბაკალავრიატი 

2 მიქელაძენონა 61001085851 ბაკალავრიატი 

  ბიზნესისადმინისტრირება-I 

  
გვარისახელი პირადინომერი სწავლებისსაფეხური 

1 ბელთაძე დუგლასი 37401059963 მაგისტრატურა 

 
მელიქიშვილითეონა 61010017412 მაგისტრატურა 

2 მელიქაძეალექსანდრე 33001069290 მაგისტრატურა 

3 თურმანიძეჯამბულ 61008016671 მაგისტრატურა 

4 შარაძე თინათინ 61006050587 მაგისტრატურა 

5 ფარტენაძე გელა 61008006592 მაგისტრატურა 

6 ხინკილაძერამაზ 61006019564 მაგისტრატურა 

7 ხალვაშითამთა 61001069165 მაგისტრატურა 

8 ხალვაშითორნიკე 61001042595 მაგისტრატურა 

9 ჭიღვარიარუსუდან 61001072045 მაგისტრატურა 

  ბიზნესის ადმინისტრირება-II 

  
გვარისახელი პირადინომერი მაგისტრები-კრედიტი 

1 ბერიძეზაზა 61001076711 მაგისტრატურა 

3 ბიბინეიშვილიილია 61006058446 მაგისტრატურა 

4 ბალაძეგიორგი 61001057163 მაგისტრატურა 

5 ბუქიძეცირა 61006060107 მაგისტრატურა 

6 თაფლაძეროენა 61009026097 მაგისტრატურა 

7 მუკუტაძედალი 61001071589 მაგისტრატურა 

8 ფაღავადავით 61002015634 მაგისტრატურა 

  ეკონომიკა I 

  

გვარი 

სახელი 
პირადინომერი სწავლებისსაფეხური 

1 გუნდაძე ხვიჩა 61001070739 მაგისტრატურა 

2 კაკაბაძე მამუკა 61006051662 მაგისტრატურა 
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ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ი  1 კურსი 

1. ბოლქვაძესოფიკო 61001082198 

2. გრიდნევაოქსანა 61006068859 

3. თავდგირიძეანა 61001085169 

4. ლომჯარიაკუკური 33001074095 

5. მამულაძეთემურ 61009031562 

6. ფუტკარაძეთეა 61010018089 

7. შაინიძენინო 61001086121 

8. შარაშიძეთეონა 61006077236 

9. ჯაბნიძეანა 61006075379 

10. დიასამიძე მიხეილ 61001071460 

11. იგმალა მერაბი 61001074358 

12. ველიაძე თემურ 61001078216 

 

ფ ი ნ ა ნ ს ე ბ ი  2 კურსი 

1. ბერიძექეთევან  61001086427 

2. დავითაძექრისტინა 61001080898 

3. ფარტენაძეჯეიმარ  61006068202 

4. შავაძე  თემურ  61006070974 

5. ნათიძე გიორგი 61001067891  

6. სტამბოლიშვილი მარიამ  61001087027 

7. სურმანიძე გია 61009031703  

8. ყუფუნია სალომე  29201042539 

9. ხალვაში მამუკა 61004063255       

10. ცეცხლაძე ბექა 61004050678 

 

ფინანსების მესამე კურსი 

1. ბერიძე ანნა 61406080284 

2. ბერიძე თინა 61006073462 

3. ბერიძე სოფიკო 61006065683 

4. დიასამიძე გიორგი 61001076833 

5. ნარაკიძე ლიკა 61006068313 

6. ნიჟარაძე სოფიო 61004061990 

7. კოჩალიძე ნუკრი61009029895 

8. ვახანია მალხაზ 62004026614 

9. პაპუნიძე სოფიკო61001077384 

10. რუსია ვალერიან 61001030142 

11. ცეცხლაძე ბაჩუკი 61004061939 

12. კვესიეშვილი ანა  61001077756 

 

ფინანსები 4 კურსი 
1. დიასამიძეზურაბ61004065827 
2. თავაძემზია33001076449 
3. მელიქიშვილინანა61010019875 
4. ფუტკარაძედავით61006075849 
5. შაფათავა ზურა61001083128 
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6. ჩხიკვაძეთამარ61006065598 
7. ხმალაძეთეონა61001077703 
8. ჯაბნიძეგიორგი61001078042 
9. შარაშიძე ნათია61002021007 
10. მამულაძე თეონა61006068908 
11. დუმბაძე მარიამ 61001082732 

 

 

M ფინანსები და საბანკო საქმე  1 კურსი 

1. სურმანიძე მზევინარ  61004060311 
2. მიქელაძე ირაკლი  61006060431 

 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

ინგლისური ფილოლოგია-1კურსი 

გვარი,სახელი პირადობა 

ხუციშვილი ანა 11001031382 

ზოიძე ირინა 61006070631 

მახარაძე როზა 61010018484 

ინგლისური ფილოლოგია -2 

კურსი 
  

პაპიძე შორენა 61009032448 

აბაშიძე მარინა 61004070736 

ღოღობერიძე ლევან 61006079395 
ინგლისური ფილოლოგია-4 

კურსი 
  

ბლადაძე ნათია      61004063282 

მიქელაძე თათია 61009031377 

ტაკიძე ნატო   61004056190 

ფუტკარაძე თეა 33001068103 

ფილოსოფია-1 კურსი 

მახარაძე თეონა 61009030958 

ნარსია თამარ 26001037238 

ფილოსოფია-2 კურსი 

ფირცხალაიშვილი თამარ 26001003170 

ძამიაშვილი თინათინ 40001036578 

ჭანიძე გიორგი 61001074917 

ფილოსოფია-3 კურსი 

ართმელაძე მედეა 61004061685 

ისტორია-2 კურსი 
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შაინიძე ზურაბ 61009033686 

ბეჟანიძე გიორგი 61001049416 

დოლბაძე თამთა  62011004243 

ისტორია-3 კურსი 

დავითაძეთამაზ 61010019044 

ხარაიშვილიჟანა 60001154485 

ისტორია-4 კურსი 

 ყულეჯიშვილი მერი 61006071165 

ფუტკარაძე გელა 61010004319 

თურქეთისმცოდნეობა-3 კურსი 

ხოზრევანიძე მავლინა .03001020276 

გერმანული ფილოლოგია-3 კურსი 

ბუხგალცერ მარიამ   61001075359 

ქართული ფილოლოგია I კურსი 

ირემაძე ლინდა 61006070446 

ქართული ფილოლოგია II კურსი 

მემარნე გვანცა 61004068761 

ქართული ფილოლოგია   III  კურსი 

მამულაძე დოდო 61009031428 

მგზავრიძე სოფიკო 61801089545 

შანთაძე ნათია 61004063407 

შალოლაშვილი  თამარ  61009027724 

ქართული ფილოლოგია IV კურსი.  

 ვაშაყმაძე ხათუნა    46650000478 

პეტრიძე ნატო 61006067051 

ლომინაშვილი ნინო  18001064792 

 ენდელაძე თეა 0,090010262 

 მიქელაძე სოფიკო  61001074294 

პეტრიძე ნატო 61006067051 

რუსული ფილოლოგია I კურსი 

ვარშანიძე ქეთი 61806082238 

სელჩუკ გულბარქ 33136824752 

რუსული ფილოლოგია II კურსი 

უგრელიძე ლუიზა 61001066883 

აიბერქ გულმეზ 69343097450 

რუსული ფილოლოგია IV კურსი 

დადიანი მარიამ 39001039991 

 სურმანიძე გოდერძი 61001061188 

ფალავანდიშვილი ნათია 61004056845 

თურქული ფილოლოგია II კურსი 

ხაბაზი სალომე 61001085793 
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თურქული ფილოლოგია IV კურსი 

 კეჟერაძე თამარ 61006071484 

თარგმანმცოდნეობა II კურსი 

გოგოლიშვილი მაია 61001082372 

გორგაძე მაია 3001021002 

ქოქოლაძე თამილა 61006065768 
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ფიზიკა - მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

კომპიუტერული მეცნიერებები-1 კურსი 

1 ყიფშიძე  ალექსანდრე 61004072753 

2 ჯინჭარაძე  გია 61001076031 

3 ხურცია ბექა 42001036840 

  
კომპიუტერული მეცნიერებები-2 კურსი 

4 ბაზარსკი ნიკოლოზ 61001062982 

5 გოგოლი თორნიკე  42001037925 

6 თავდგირიძე გიორგი 61004062092 

7 მიქელაძე რუსლან 61006065092 

8 ნაკაიძე თორნიკე  26001036412 

9 თედორაძე ნიკა 62001039615 

10 ცეცხლაძე მარადი 7001052111 

  
კომპიუტერული მეცნიერებები-3- კურსი 

11 ბერიძე სულხან 61006066092 

12 ბერიძე ლევან 61004070435 

13 გვენეტაძე ბექა 60001148679 

14 გოგიტიძე  არჩილ 61001069924 

15 გორგილაძე გიორგი 61008019395 

16 ნემსაძე არჩილ 61004061636 

17 სურმანიძე ალი 61001086151 

18 სურმანიძე თამარი 61004061464 

19 სვანიძე ცისია 33001073921 

20 შარაშიძე ნიკა 61006065778 

21 შარაშიძე ნუკრი 61004051055 

22  ცინცაძე გურამ 61006017978 

23 ბოლქვაძე  შოთა 61006066500 

24 მელიქიშვილი ბექა 61010019862 

  კომპიუტერული მეცნიერებები-4 -კურსი 

25 აფაქიძე ქეთევან 61001065914 

26 აბულაძე ლაშა 12001088342 
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27 აბულაძე ლევანი 61001067800 

28 ბალაძე  ზაზა 61008011817 

29 გოგოლიშვილი თინათინ 61006072265 

30 ზოსიძე  რომეო 26001036718 

31 კალატოზი  მარიკა 33001076056 

32 მამიეშვილი ილია 61001075115 

33 მაკარაძე  ლაშა 61001060726 

34 ტაკიძე სერგი 61010021046 

35 სურმანიძე  ირაკლი 61001060785 

 

მათემატიკა-1 კურსი 

36 იურუიენ ოსმან 60079295288 

  ფინანსური მათემატიკა-2 კურსი 

37 გორგაძე თეა 61001081569 

38 თედორაძე  თათია  61006070898 

  მათემატიკა-3  კურსი 

39 აბესლამიძე ეკა  61006065524 

40 ბერიძე ნოდარ 61006076220 

41 მგელაძე დათო  61009030239 

42 ქედელიძე გია  61009031376 

43 თურმანიძე  თამარ  61001076837 

მათემატიკა-4-კურსი 

44 ბარსბაი იზზეთ   

ფიზიკა-3-კურსი 

45  ვასაძე  რაულ  61009029384 

46  ჯაკობია  დავით  61001076234 

    

 

ფიზიკა-4 

 47 გორგილაძე  გიგა 61006068630 

48 გორაძე  ინგა  61001081563 

49 თურმანიძე  დავით  61001058324 

50 ჯიჯელავა  ირინე  58001030376 

 
M-ბიზნეს ინფორმატიკა--2-კურსი 

 51 ბერიძე  ბესიკ 61006062312 

52 შელია  მიხეილ 61001062452 

53 გოთუა ენრიკო 61001066212 
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M--რადიოფიზიკა-2 

54 ათან  რიზვან 31570011424 

    

 M-ბიზნეს ინფორმატიკა--1-კურსი 

 55 ბერიძე გელა 61004055889 

    

 

მათემატიკა-1-კურსი 

56 ჩიჩუა  ჯაბა 61001075500 

    

 

დოქტორანტი-1- კურსი 

 

გეომეტრია-ტოპოლოგია 

57 გიორგაძე ზვიად 61001000242 

    

 

დოქტორანტი-1- კურსი 

 

ფიზიკა 

58 ნემსაძე იოსებ 61001037594 
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განათლების ფაკულტეტი 

 

ბაკალავრიატი 

 

დაწყებითი განათლება 

 

მესამე სასწავლო წელი 

 

 

1. ბერიძე ნატო 61001072121 

2. დიასამიძე ცირა 33001074409 

3. ზოიძე რენა 61010020114 

4. კაჭარავა რიმა 02001023508 

5. მაკარაძე თამარ 61006076174 

6. მოდებაძე მარია 42401041216 

7. სურმანიძე ნათია 61009032650 

8. ქათამაძე თამილა 61010019462 

9. ქამადაძე მირანდა 61009028056 

10. ქილიფთარი ანა 33001073705 

11. ქურიძე ანა 46001023498 

12. ხოზრევანიძე თეონა 61009032147 

13. ხოზრევანიძე როზმარი 61009029889 

14. ცინცაძე ნათია 61010020826 

15. ჯაყელი ვარდო 52001025826 

 

პირველი სასწავლო წელი 

 

16. რუსია მაგდა 37001058617 

 

მეორე სასწავლო წელი 

 

17. ანთაძე სოფიო 46001023536 

18. აფრიდონიძე ნინო 37001055167 

19. ბარაბაძე ანი 62002003577 

20. ბერიძე მალვინა 61004064554 

21. კალანდაძე ნინო 33001073820 

22. კონცელიძე თამუნა 61004066654 

23. გიორგაძე სოფიკო 61004068499 

24. მამულაძე ხათუნა 17001031025 

25. მანაგაძე ანანო 60001147817 
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26. მეგრელიძე იანა 61004072625 

27. მესხიძე თამთა 61004066668 

28. ტაკიძე ირინე 61004037585 

29. ღურცკაია თამარ 62013002603 

30. ხუნდაძე ნათია 61006078960 

31. კირჩხელი მარიამ 61004062598 

32. სალაძე ელისო 61006065713 

33. უჯმაჯურიძე მარიკა 26001036821 

 

მეოთხე სასწავლო წელი 

 

34. აბდიბა თამარ 61006068408 

35. აბულაძე თამილა 61009027711 

36. ართმელაძე ქეთინო 33001073342 

37. ბერიძე თამუნა 61004064025 

38. გოგოლიშვილი ნინო 61001066461 

39. ზოიძე ლია 61006035775 

40. კვაჭაძე სალომე 26001034647 

41. ლორთქიფანიძე დარინა 61006079111 

42. ჩხიკვაძე ნინო 61006074293 

43. ქარცივაძე ნონა 61004064735 

44. ჭელიძე დარიკო 46001023639 

45. ხარაბაძე სულხან 61006065720 

46. ხონელიძე ვიკა 37501060990 

47. ჯაიანი თეონა 61001069916 

48. ჯაფარიძე თეონა 61001073557 

49. ჯორბენაძე მამუკა 61004065916 

50. მგელაძე ზურაბ 61001049116 
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