
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი -
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ბრძანება N01-09/334

ქ. ბათუმი 06 აგვისტო, 2015 წ.

ბსუ-ს იმ სტუდენტთათვის ბსუ–ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე
ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ, რომელთა საგანმანათლებლო პროგრამის
ვადა ამოიწურა 2014-2015 სასწავლო წლის ბოლოს და ვერ შეასრულეს პროგრამით

გათვალისწინებული მოთხოვნები

ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 30ივლისის
№3512, განათლების ფაკულტეტის დეკანის2015 წლის 28 ივლისის №3442, ტურიზმის ფაკულტეტის
დეკანის 2015 წლის 28 ივლისის №3453, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 24 ივლისის
№3381 და 30 ივლისის №3514, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 31
ივლისის №3534 და №3533, ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
დეკანის 2015 წლის 28ივლისის №3440,იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 28 ივლისის
№3456 და №3457, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 28 ივლისის №3444 და
№3454, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 28 ივლისის №3438
მოხსენებითი ბარათებით წარმოდგენილ იქნა იმ სტუდენტთა სია, რომელთა საგანმანათლებლო
პროგრამის ოპტიმალური ვადა ამოიწურა 2014–2015 სასწავლო წლის ბოლოს, ვერ შეასრულეს
პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები და ერიცხებათ აკადემიური დავალიანებები.

ბსუ-სწესდების 66-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის ვადის
ამოწურვისთანავე სტუდენტს უწყდება ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი. გამონაკლისი შეიძლება
დაშვებული იქნას აკადემიური საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით. ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს
მიერ 2011 წლის 20 აპრილის№55 დადგენილებით დამტკიცებული ,,რსუ–ს პირველი და მეორე
საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის“-ს მე-9 მუხლის მე–6
პუნქტის თანახმად, პირს, რომელმაც არ ან ვერ დაასრულა საგანმანათლებლო პროგრამა, უწყდება სტუ-
დენტის სტატუსი. აღნიშნულიდან გამომდინარე კანონშესაბამისია დაიწყოს ამ პირთა მიმართ
ადმინისტრაციული წარმოება ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოსაცემად.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 72- 76-ე და 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, უნივერსიტეტის
აკადემიური საბჭოს მიერ 2011 წლის 20 აპრილის #55 დადგენილებით დამტკიცებული ,,რსუ–ს
პირველი და მეორე საფეხურის უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის“-ს
მე-9 მუხლის მე–6 პუნქტისა და ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის
დეკანის 2015 წლის 30ივლისის №3512, განათლების ფაკულტეტის დეკანის2015 წლის 28 ივლისის
№3442, ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 28 ივლისის №3453, ტექნოლოგიური
ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 24 ივლისის №3381 და 30 ივლისის №3514, ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 31 ივლისის №3534 და 3533, ფიზიკა-მათემატიკისა და



კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 28 აგვისტოს №3440,იურიდიული
ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 28 ივლისის №3456 და №3457, ეკონომიკისა და ბიზნესის
ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 28 ივლისის №3444 და №3454, სოციალურ და პოლიტიკურ
მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 28 ივლისის №3438 მოხსენებითი ბარათების
საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დაწყებული იქნეს ადმინისტრაციული წარმოება ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის თაობაზე
ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტისგამოსაცემად ბსუ-სიმსტუდენტთა
(დანართი 1)მიმართ, რომელთა საგანმანათლებლო პროგრამის ვადა ამოიწურა 2014–2015 სასწავლო
წლის ბოლოს და ვერ შეასრულეს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნები (აქვთ აკადემიური
დავალიანებები);

2.დაინტერესებულ პირებს - სტუდენტებს(დანართი 1), ადმინისტრაციულ წარმოებაში მათი
მონაწილეობის უზრუნველყოფის მიზნით, განემარტოთ, რომ შეუძლიათ 10 დღის ვადაში
წარმოადგინონ ბსუ-ს კანცელარიაში წერილობითი მოსაზრებები გამოსაცემ აქტთან დაკავშირებით;

3. ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ ბრძანება გამოიცეს 2014წლის 15 აგვისტოს
შემდეგ, ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად, საქმის გარემოებების დეტალურად
გამოკვლევისა და შესწავლის საფუძველზე;

4. ბრძანება ოფიციალური გაცნობის მიზნით გამოქვეყნდეს ბსუ-ს კანცელარიასთან არსებულ და
შესაბამისი ფაკულტეტის საინფორმაციო დაფებზე (საჯარო გამოცხადება), რისი უზრუნველყოფა
დაევალოს შესაბამისი ფაკულტეტების დეკანატებსა და კანცელარიას. ასევე განთავსდეს ბსუ-ს ვებ-
გვერდზე.

5. ადმინისტრაციული წარმოება განხორციელდეს სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო
უნივერსიტეტში, ქ. ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35;

6. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში ბათუმის საქალაქო
სასამართლოში (ქ. ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის №30);

7. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,

ასოც. პროფესორი მერაბ ხალვაში



დანართი 1

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სპეციალობა - საერთაშორისო ურთიერთობები

სპეციალობა გვარი ,სახელი
პირადი/№

ჩარიცხვის ბრძანების № და
თარიღი

1. 2საერთაშორისო
ურთიერთობები

B წოწორია თორნიკე

10-კრედიტი
61001066571 გადმოვიდა01-09/404 21.09.2012წ

2. 8საერთაშორისო
ურთიერთობები

B აბრამიშვილი უჩა

5 კრედიტი
61001056776

01-09/371  27.09.2011წ
გადმოვიდა 01-09/32 11.02.2013 წ

3. საერთაშორისო
ურთიერთობები

B დოლიძე ნოდარი

20 კრედიტი
33001075803

01-09/371  27.09.2011წ
გადმოვიდა01-09/32 11.02.2013წ

4. საერთაშორისო
ურთიერთობები

B გურგენიძე მარიამ

8- კრედიტი
61006068418

01-09/371  27.09.2011წ
გადმოვიდა 01-09/32 11.02.2013წ

5. საერთაშორისო
ურთიერთობები

B ბურჭულაძე ნათია

5 კრედიტი
61001064881

01-09/371  27.09.2011წ
გადმოვიდა01-09/32 11.02.2013წ

6. საერთაშორისო
ურთიერთობები

B გაგუა თამარ

10-კრედიტი
61001083783 3-404 20.09.2010 წ
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სპეციალობა- ფსიქოლოგია

სპეციალობა გვარი, სახელი
პირადი/№

ჩარიცხვის ბრძანების № და
თარიღი

1. ფსიქოლოგია B გოგოხია ინდირა

47 -კრედიტი
62004026565

04/01-08-0031 27.09.2011წ
გადმოვიდა01-09/404 21.09.2012წ

2. 9ფსიქოლოგია B მახარაძე ნათია

48- კრედიტი
61004065657

ჩარიცხ ბრძ----გადმოვიდა 01-
09/404 21.09.2012წ

3. 1
0
ფსიქოლოგია B მახაჭაძე ზურაბ

70- კრედიტი
61001071406

01/05-182 21.09.2011წ
გადმოვიდა01-09/404 21.09.2012წ

4. 1
5
ფსიქოლოგია B ხოზრევანიძე ზეინაბ

20- კრედიტი
61009030924

01-09/371 27.09.2011წ გადმოვიდა
01-09/321 23.08.2012წ

5. 1
7
ფსიქოლოგია B ქოჩიაშვილი იმედა

55- კრედიტი
60001110947

170-13/04 24.09.2010წ გადმოვიდა
01-09/44 29.02.2012წ

სპეციალობა- კლინიკური ფსიქოლოგია

სპეციალობა გვარი ,სახელი
პირადი/№

ჩარიცხვის ბრძანების
№ და თარიღი

1. ფსიქოლოგია M ბასილია გვანცა

50-კრედიტი
61001066305 01-09/50025.09.2013წ

2. ფსიქოლოგია M მშვენიერაძე სალომე

35-კრედიტი
61001068970 01-09/50025.09.2013წ
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Text Box


vk
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

# სპეციალობა საფეხ
ური

გვარი სახელი პირადი
ნომერი

კრედი
ტი

დამატებითი
სპეციალობა

განცხადება
#

1 მენეჯმენტი B ადაძეთემური 61009027748 65 მარკეტინგი ა-1303
24.07.215

2 მენეჯმენტი B აბულაძემალვინა 61009029409 69 თავისუფალი
კომპონენტები

ა-1307
24.07.2015

3 მენეჯმენტი B ბერიძესულხან 61001074110 6 აუდიტი ბ-1336
27.07.2015

4 მენეჯმენტი B ბოლქვაძეგივი 61001069328 17 ინგლისური ენა და
ლიტერატურა

ბ-1332
27.07.2015

5 მენეჯმენტი B დავითაძესოფიკო 61006076280 3 მარკეტინგი დ-1353

6 მენეჯმენტი B დევაძენინო 61001081931 19 ფინანსები დ-1363
28.07.2015

7 მენეჯმენტი B დოლიძეამირან 61001082515 24 საერთაშორისო
ურთიერთობები

დ-1270
22.07.2015

8 მენეჯმენტი B ვაშაყმაძეხვიჩა 61010017883 24 აუდიტი

9 მენეჯმენტი B იაკობაძეალინა 61001060584 17 ინგლისური ენა და
ლიტერატურა

ი-1340
27.07.2015

10 მენეჯმენტი B კაკაბაძემაია 61001074378 42 ინგლისური ენა და
ლიტერატურა

კ-1350
27.07.2015

11 მენეჯმენტი B კეშელავანიკე 61001063265 28 ინგლისური ენა და
ლიტერატურა

კ-1343
27.07.2015

12 მენეჯმენტი B კომახიძესოფიკო 61001074281 10 ფინანსები კ-1281
23.07.2015

13 მენეჯმენტი B ფუტკარაძეელგუჯა 61006065362 74 საერთაშორისო
ურთიერთობები

ფ-1345
27.07.2015

14 მენეჯმენტი B ფოთელიძეჯენი 61004072629 56 ინგლისური ენა და
ლიტერატურა

ფ-1339
27.07.2015

15 მენეჯმენტი B ქამაშიძეთეონა 61009026422 53 ინგლისური ენა და
ლიტერატურა

ქ-1314
24.07.2015

16 მენეჯმენტი B ჩიბურდანიძეირაკლი 61004059559 69 კომპიუტერული
ტექნოლოგიები

ქ-1314
24.07.2015

17 მენეჯმენტი B ჩხატარაშვილიმარიამ 33001068193 15 ინგლისური ენა და
ლიტერატურა

ჩ-1342
27.07.2015

18 მენეჯმენტი B ხეთაგურირუსუდან 59004005714 7 თავისუფალი
კომპონენტები

ხ-1354
28.07.2015

19 მენეჯმენტი B ჯუმუშაძეჯაბა 61006059799 45 აუდიტი ჯ-1297
23.07.2015

20 მენეჯმენტი B შერვაშიძედავით 61006075287 74 ტურიზმი ჯ-1325
27.07.2015

21 მენეჯმენტი B დვალიდავით 61101088992 64 ინგლისური ენა და
ლიტერატურა

დ-1349
27.07.2015

22 მენეჯმენტი B ოქროპირიძექრისტინა 61001077545 15 თავისუფალი
კომპონენტები

ო-1355
28.07.2015

23 მენეჯმენტი B შაშიკაძედიანა 61001030178 20 თავისუფალი
კომპონენტები

შ-1358
28.07.2015

24 მენეჯმენტი B ცეცხლაძესულხან 61009028825 71 ეკონომიკა ც-1356
28.07.2015
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Ν სპეციალობა
საფ
ეხუ
რი

გვარი,სახელი პირადი/№
კრედი

ტი
დამატებითი
სპეციალობა

განცხადება

1

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B იაკობაძე გიორგი 61001075375 70 მენეჯმენტი

ი-1221
20.07.2015

2

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე

B კაკაბაძე თეკლე 61001066792 23
თავისუფალი
კომპონენტები

კ-1255
20.07.2015

3

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B კეზევაძე ლევან 61001071477 70

ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

კ-1222
20.07.2015

4

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B კირკიტაძე ბაჩი 61001072848 56

თავისუფალი
კომპონენტები

კ-1269
22.07.2015

5

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B მიქელაძე როსტომ 61006076618 27

კომპიუტერული
ტექნოლოგიები

მ-1274
22.07.2015

6

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B მჟავანაძე თებრონე 61001086805 20 ფსიქოლოგია

მ-1253
21.07.2015.

7

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B სურმანიძე ნონა 61001073599 48 ფინანსები

ს-1254
21.07.2015

8

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B ქოქოლაძელიკა 61006066197 25 ფსიქოლოგია

ქ-1244
20.07.2015

9

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B ღაღაიშვილი თამაზი 61004063989 20

თავისუფალი
კომპონენტები

ღ-1299
24.07.2015

10

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B შავაძე ჯემალ 61001088272 22 ფინანსები

შ-1243
20.07.2015

11

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B ჩიგოგიძე რეზო 61001078820 35

თავისუფალი
კომპონენტები

ჩ-1268
22.07.2015

12

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B ჩხაიძე ნანუკა 61006065179 42

ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

ჩ-1266
22.07.2015

13

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B ცერცვაძე ნინო 33001056422 15

ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

ც-1240
20.07.2015
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14

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B წულუკიძე თორნიკე 61001076905 24

თავისუფალი
კომპონენტები

წ-1267
22.07.2015

15

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B ჯაყელიდავით 61006062997 61 ეკონომიკა

ჯ-1283
23.07.215

16

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B ჯინჭარაძე ცოტნე 61004073220 28

თავისუფალი
კომპონენტები

ჯ-1282
23.07.2015

17

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B ჯინჭარაძე თინათინ 61004061090 13

თავისუფალი
კომპონენტები

ჯ-1308
24.07.2015

18

საბუღალტრო და
საგადასახადო საქმე B ჯოყილაძე მარია 61001074665 13 მენეჯმენტი

ჯ-1255
21.07.2015

19

მარკეტინგი B ბაჯაძესოფიო 61001077369 28 აუდიტი
ბ-1309

24.07.2015

20

მარკეტინგი B ბოლქვაძევახტანგ 61004063907 13 აუდიტი
ბ-1229

20.07.2015

21

მარკეტინგი B გოლიაძებექა 61004063098 16
საერთაშორისო

ურთიერთობები
გ-1304

24.07.2015

22

მარკეტინგი B დოლიძეგიორგი 61001081082 10 ფინანსები
დ-1250

21.07.2015

23

მარკეტინგი B ვარშანიძემალვინა 61001083208 8
ინგლისური ენა

და ლიტერატურა
ვ-1219

20.07.2015

24

მარკეტინგი B თვალაძეთეა 61001071796 16
რუსული ენა და
ლიტერატურა

თ-1318
24.07.2015

25

მარკეტინგი B კეკენაძელაშა 54001054973 10 ტურიზმი
კ-1316

24.07.2015

26

მარკეტინგი B მალაზონიათამარ 61001082117 15 ფინანსები
მ-1248

21.07.2015

27

მარკეტინგი B მიქელაძემაია 61001074447 33
ინგლისური ენა

და ლიტერატურა
მ-1220

20.07.2015

28

მარკეტინგი B მგელაძელუკა 61001073909 21
საერთაშორისო

ურთიერთობები
მ-1331

27.07.2015

vk
Text Box




29

მარკეტინგი B შავაძეარჩილ 61006066695 10
ინგლისური ენა

და ლიტერატურა
შ-1237

20.07.2015

30

მარკეტინგი B შაინიძეთამუნა 61001075361 5
ინგლისური ენა

და ლიტერატურა
შ-1351

27.07.2015

31

მარკეტინგი B ჩხარტიშვილიგიორგი 61004057448 23
ინგლისური ენა

და ლიტერატურა
ჩ-1310

24.07.02015

32

მარკეტინგი B ხაჩატურიანისვეტლან
ა

61001071303 5
ინგლისური ენა

და ლიტერატურა
ხ-1238

20.07.2015

მაგისტრატურა -ბიზნესის ადმინისტრირება
Ν

სპეციალობა
საფე
ხურ

ი
გვარი, სახელი პირადი/№ კრედიტი განცხ

1 მარკეტინგი M მიქაბაძენოდარ 61001064039 35
მ-1126

03.07.2015
2 ბიზნესის

კომუნიკაციების
მენეჯმენტი

M ბალაძე გიორგი 61001057163 20
ბ-1329

27.07.2015

3 ბიზნესის ორგანიზაცია
და მართვა

M ბიბინეიშვილი ილია 61006061770 30 ბ-1357
28.07.2015

4 ბიზნესის ორგანიზაცია
და მართვა

M ნოღაიდელიზვიად 61004056470 25 ნ-1347
27.07.2015
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Ν სპეციალობა საფ
ეხუ
რი

გვარი,სახელი

პირადი/№

დარჩენ
ილი
კრედიტ
ები

დამატებითი
სპეციალობა

1 ფინანსები B აბულაძეგელა

33001072556

10კრ. აუდიტი 2015 წლის 24
ივლისის №ა-
1300 განცხ.

2 ფინანსები B აბულაძე ჯაბა

61001086495

25 კრ. ტურიზმი 2015 წლის 13
ივლისის №პ-
1167 განცხ.

3 ფინანსები B არჯევანიძე თეონა

61406080614

65 კრ. ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 15
ივლისის №პ-
1193 განცხ.

4 ფინანსები B ბერიძეია

61001085595

15 კრ. ფსიქოლოგია 2015 წლის 24
ივლისის №ბ-
1301 განცხ.

5 ფინანსები B გათენაძემარიკა

61008016896

35 კრ. საერთაშორისო
ურთიერთობები

2015 წლის 20
ივლისის №გ-
1239 განცხ.

6 ფინანსები B დიასამიძეზურაბი

61004065827

10 კრ. მარკეტინგი 2015 წლის 15
ივლისის №დ-
1191 განცხ.

7 ფინანსები B თავდგირიძე
თამილა

61006054929

40 კრ. ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 14
ივლისის №თ-
1181 განცხ.

8 ფინანსები B ივანაძე დიანა

61006070949

53 კრ. ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 14
ივლისის №ი-
1184 განცხ.

9 ფინანსები B კახაძემარად

61009031650

30 კრ. თავისუფალი
კომპონენტები

2015 წლის 07
ივლისის №კ-
1142 განცხ.

10 ფინანსები B ტეტემაძე ია

61001048653

38 კრ. ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 14
ივლისის №ტ-
1182 განცხ.

11 ფინანსები B შერმადინი თამთა 01019061992 75კრ. ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 24
ივლისის №შ-
1306 განცხ.

12 ფინანსები B ცენტერაძენატო 61010016688 5 კრ. ინგლისური ენა 2015 წლის 22
ივლისის №ც-
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და ლიტერატურა 1263 განცხ.

13 ფინანსები B ძაძამია გიორგი

61001073992

45კრ ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 27
ივლისის №ძ-
1330 განცხ.

14 ფინანსები B ხალვაშიირაკლი

61006063544

15 კრ. საერთაშორისო
ურთიერთობები

2015 წლის 16
ივლისის №ხ-
1210 განცხ.

15 ფინანსები B წულუკიძე
მირანდა

61006067641

35 კრ. ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 27
ივლისის №წ-
1328 განცხ.

16 ფინანსები B
ათაბაძე ნათია

61004061997

8 კრ ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 15
ივლისის №პ-
1197 განცხ.

17 ფინანსები B
მამულაძეთეონა

61006068908

52 კრ. ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 21
ივლისის №მ-
1257 განცხ.

18 ფინანსები B მორთულაძემარიკ

ა
61006062943

30 კრ. ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 14
ივლისის №მ-
1183 განცხ.

19 ფინანსები B
ჩოგოვაძე ირაკლი

61001085922

20 კრ. მარკეტინგი 2015 წლის 14
ივლისის №ჩ-
1189 განცხ.

20 ფინანსები B

ხარაზი ილია 61004072839

35 კრ. მარკეტინგი 2015 წლის 24
ივლისის №ხ-
1323 განცხ.

21 ფინანსები B

ბერიძე მამუკა 37001054626

15კრ მენეჯმენტი 2015 წლის 24
ივლისის №ბ-
1302 განცხ.

22 ფინანსები B კურცხალიძე

რუსუდან
61006065533

62 კრ. ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 27
ივლისის №კ-
1341 განცხ.

23 ფინანსები B

ჩხიკვაძე შორენა 61006068071

35 კრ ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

2015 წლის 21
ივლისის №ჩ-
1258 განცხ.

24 ფინანსები B თავდგირიძე

მირიან 61001062078

68 კრ. ტურიზმი 2015 წლის 24
ივლისის №თ-
1315 განცხ.
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25 ფინანსები B თედორაძე მინდია

61001072122

68 კრ. ტურიზმი 2015 წლის 24
ივლისის №თ-
1313 განცხ.

26 ფინანსები B ჯუმუშაძე არჩილ

33001076223

15კრ. აუდიტი 2015 წლის 21
ივლისის №ჯ-
1256 განცხ.

27 ფინანსები B ნიკოლაშვილი
თათია

33001072434

50 კრ. თავისუფალი
კომპონენტები

2015 წლის 24
ივლისის №ნ-
1317 განცხ.

28 ფინანსები B თავდგირიძეიაკობ

61010017413

52 კრ. სამთო და
გეოინჟინერია

2015 წლის 22
ივლისის №თ-
1262 განცხ.

29 ფინანსები B აბესლამიძე
ლინდა

61001074867

10 კრ. თავისუფალი
კომპონენტები

2015 წლის 20
ივლისის №ა-
1223 განცხ.

30 ფინანსები B დუმბაძე მარიამ

61001082732

30 კრ თავისუფალი
კომპონენტები

2015 წლის 27
ივლისის №დ-
1326 განცხ.

31 ფინანსები B წულუკიძე თეონა

61004057984

10 კრ. თავისუფალი
კომპონენტები

2015 წლის 27
ივლისის №წ-
1348 განცხ.

32 ფინანსები B უშვერიძე ვერიკო

61001082730

10 კრ. აუდიტი 2015 წლის 24
ივლისის №ჟ-
1298 განცხ.

# სპეციალობა საფეხური გვარი სახელი პირადი
ნომერი

კრედიტი დამატებითი
სპეციალობა

1 მენეჯმენტი B ფხაკაძეგიორგი 61001073907 102 თავისუფალი
კომპონენტები

2 მენეჯმენტი B ხურციძეგიორგი 61004070937 132 ინგლისური ენა და
ლიტერატურა
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ფიზიკა - მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საგანმანათლებლო პროგრამა - ფიზიკა

1 გელაძე მარინა 52001025400 2-კრ.
2 გელაძე რატი 61009023116 18-კრ.
3 გორგილაძე გიგა 61006068630 5-კრ.
4 მურვანიძე მარინა 61001087433 53-კრ.

საგანმანათლებლო პროგრამა - მათემატიკა

1 ფასიეშვილი დემიდ 33601085313 65-კრ.
2 შავაძე ნათია 61001087761 5-კრ.
3 ჯიქია ნათია 39001038796 5-კრ.
4 ჯაბნიძე გიული 61004061929 8-კრ.

საგანმანათლებლო პროგრამა - კომპიუტერულიმეცნიერებები

1 აბულაძე ლაშა 12001088342 30-კრ
2 აბულაძე ლევანი 61001067800 47-კრ.
3 აბაშიძე დარინა 61009028674 7-კრ.
4 ბალაძე ზაზა 61008011817 40-კრ.
5 გოგიძე ხატია 60701160590 25-კრ.
6 დავლაძე ზაური 52001021880 10-კრ.
7 თავდგირიძე ისაკ 61006075487 50-კრ.
8 კახაძე ნატო 61006070827 5-კრ.
9 კვეკვესკირი გიორგი 62006064032 10-კრ.

10 მამიეშვილი ილია 61001075115 27-კრ.
11 მაკარაძე ლაშა 61001060726 45-კრ.
12 სურმანიძე ირაკლი 61001060785 75-კრ.
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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ინგლისური ფილოლოგია

№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი კრედიტი

1 კიკვაძე თინათინ 61001086765 17

2 კომახიძე თამარ 61001070462 7

3 გუჩმანიძე ნინო 61006066702 42

4 ვერძაძე სოფიკო 61001081501 67

5 ნერსესიანი მაია 61001080836 5

6 ჩომახიძე ნინო 61001074047 70

7 კვესიეიშვილი თამთა 61004059023 42

8 სიჭინავა მაკა 42001038890 12

9 აბაშიძე მაია 61004063794 12

10 კაკაბაძე თეონა 61001071749 17

11 ნატარიძე ინდირა 61001087472 17

12 დოლიძე ქრისტინე 33001057658 12

13 მიქელაძე თათია 61009031377 22

14 გვიანიძე ნინო 61006068863 12

15 იაკობაძე თეონა 61001084783 19

16 სიჭინავა თეონა 39001041434 20

17 შანთაძე იზა 61006068522 30

18 ცინცაძე ელენე 61001075532 5

19 ტაკიძე გიული 61001086711 21

20 ბოლქვაძე თამარ 61006060383 25
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ქართული ფილოლოგია

№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი კრედიტი

1 აბულაძე მადინა 21001040045 3

2 ბოლქვაძე ლანა 61001086424 13

3 გუნდაძე მარიამ 61001077178 54

4 ზოიძე ინგა 61006066561 66

5 თედეევი თეონა 57001057143 23

6 მიქელაძე სოფიკო 61001076944 14

7 მიქელაიშვილი გვანცა 61004073120 7

8 მამაგეიშვილი მარიამ 61001075073 3

9 ნემსაძე ლიკა 42001037575 3

10 სურმანიძე მალვინა 61006065908 69

11 ტაკიძე ნინო 61001076548 7

12 ღაღაიშვილი ნინო 61004071583 26

13 ღლონტი ნინო 61001083176 9

14 შავაძე ნინო 61009032120 49

15 ცენტერაძე ინეზა 61004059856 10

16 ჯინჭარაძე რუსუდან 61004059440 12

17 კომახიძე მზევინარ 61007004328 25

18 ბერიძე მარინე 61008004341 20
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რუსული ფილოლოგია

№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი კრედიტი

1 ბასილია თორნიკე 59001128278 23

2 დეკანაძე გიორგი 61001069725 25

3 ჭოლოკავა თეონა 61001087234 5

თურქული ფილოლოგია

№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი კრედიტი

1 დეკანაძე ნაირა 52001025238 10

2 დიასამიძე მარი 61001088109 5

3 თებიძე სალომე 61006070484 34

ისტორია

№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი კრედიტი

1 კვანტალიანი ვერიკო 02001022633 10

2 აბაშიძე ნათია 61008020040 10

თურქეთისმცოდნეობა

№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი კრედიტი

1 იგიტხანიან ბრატისლავ 07001044494 38

2 დიასამიძე დავით 61006071221 67

3 ქათამაძე-ხარაზი 61004064566 35

გერმანულიფილოლოგია

№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი კრედიტი

1 გვარაკიძე რატი 41001029313 30

ფრანგული ფილოლოგია

№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი კრედიტი

1 პატარაია ნათია 26001029882 13
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ფილოსოფია

№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი კრედიტი

1 ბეჟანიძე სალომე 61001073880 28

2 ლორთქიფანიძე მარიამ 61801088827 35

3 სურმანიძე თამარ 61006075491 26

გვარი,
სახელი

პირად
ი N

სპეციალობა
ჩარიცხვისბ

რძანება
დავალიანებულიკრედიტ

ებისრაოდენობა
შენიშ

ვნა

1
ლომინაშვი

ლინინო
180010
64792

ქართულიფი
ლოლოგია

170$2/04
04/10/2011

79

მობ
გადმ

ოს
01-

09/517
30/09/
2013

2
ფუტკარაძე

ლევან
610100
20332

რუსულიფილ
ოლოგია

01-09/371
27/09/2011

100

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

სწავლების დონე: ბაკალავრიატი
სპეციალობა:ბიოლოგია

№ გვარი, სახელი პირადი/№ კრედიტი შენიშვნა

1 გორგაძე ნათია 61001071407 20

2 დუმბაძე ნანა 61010002940 10

სწავლების დონე: ბაკალავრიატი
სპეციალობა:ეკოლოგია

№ გვარი, სახელი პირადი/№ კრედიტი შენიშვნა

1 მოწყობილი ქეთევანი 61004063330 42

2 ცეცხლაძე სალომე 61004063395 45
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სწავლების დონე: ბაკალავრიატი
სპეციალობა:გეოგრაფია

№ გვარი, სახელი პირადი/№ კრედიტი შენიშვნა

1 გოქსაძე მერი 33001080459 17

ჯანდაცვის მიმართულება

სწავლების დონე: ერთსაფეხურიანი
სპეციალობა: მედიცინა

სწავლების დონე: ერთსაფეხურიანი
სპეციალობა: სტომატოლოგია

გვარი,
სახელი

პირადი/№

ჩარიცხვი
ს

ბრძანების
№

თარიღი

შენიშვნა
დარჩენილიკრედიტებისრაოდენობ

ა

1
კვინიკაძე
ქრისტინე

0000904880
№ 01-
09/748

07.11.2014
5

2
დავითაძე
ნინო

6100107144
4

№ 3-404
20.09.2010 27

3

მამალაძე
მაია

6100107222
3

№ 3-404
20.09.2010

მობილობა
№07

29/02/2012
15

4

მაჩიტაძე
ნინო

0900102898
8

№ 1
24.09.2010

მობილობა
№01-09/44
29.02.2012

8

5

რეკვავა
გვანცა

6200104317
5

№ 3-404
20.09.2010 15

6 ფხაკაძე 6100106171 № 3-404 70

გვარი, სახელი პირადი/№

ჩარიცხვის
ბრძანების

№
თარიღი

შენიშვნა
დარჩენილი
კრედიტების
რაოდენობა

1 კოჩალიძემზია 61009027658 № 3-461
30.09.2009

მობილობა
№3-346

27.08.2010
31

2
ზანდარაძე-
მორთულაძესოფიკ
ო

61009026816 № 3-461
30.09.2009 15
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თამარ 9 20.09.2010

7

ჩხაიძე
თინათინ

2600103276
2

№ 3-404
20.09.2010 7

8

წულუკიძე
ნიკა

6100106934
4

№ 3-404
20.09.2010 36

9

თავდგირიძ
ე თამილა

6100107941
4

№ 3-404
20.09.2010 42

10

აფხაზავა
ლაშა

6100106829
7

№ 3-404
20.09.2010 42

სწავლების დონე: ბაკალავრიატი

სპეციალობა: ფარმაცია

გვარი,
სახელ

ი

პირადი/
№

დაბადები
ს თარიღი

ჩარიცხვი
ს

ბრძანები
ს №

თარიღი

შენიშვნ
ა

დარჩენილიკრედიტებისრაოდენ
ობა

1
ჭელიძ
ე ლიკა

6100406193
6

17.01.1993
№ № 3-404
20.09.2010 19

ტურიზმის ფაკულტეტი

№ სტუდენტი პ/ნ დარჩენილი კრედიტი

1 ბეჟანიძე ანრი 61006077590 35

2 ბერიძე მარიკა 61006070422 5

3 ბოლქვაძე მარიკა 61006073979 58

4 ბურკენაძე თეონა 61001071884 5

5 გეგუჩაძე მარიამ 61001073404 5

6 გოგიტიძე თეიმურაზ 61006065384 20

7 დიასამიძე გენადი 61008017321 53

8 დიასამიძე დიმიტრი 61001076881 15
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9 დუმბაძე მარიკა 61001075159 18

10 თამარაშვილი ლანა 31001052955 10

11 ირემაძე ჯემალ 61009033064 15

12 კახაძე მელანო 61009032499 15

13 კუტალაძე გიორგი 61006072915 25

14 ოთიაშვილი მაია 61001068497 5

15 სურმანიძე რუსუდან 61001076861 5

16 ფუტკარაძე ალექსანდრე 61001073652 30

17 ქათამაძე თამარ 61001086529 22

18 ცხვიტარია ლიკა 42001030998 9

19 ძირკვაძე ზაზა 61009028634 15

იურიდიული ფაკულტეტი

N სპეციალობა საფ
ეხუ
რი

გვარი, სახელი პირადი /N ჩარიცხვის
ბრძანების N
და თარიღი

კრე
დიტ
ი

1 სამართალმცოდნე
ობა

B აბულაძე თამთა 61001075061 #01-09/371
27.09.2011წ
გადმოვიდა
#01-09/321
23.08.2012 წ

14

2 სამართალმცოდნე
ობა

B ბოლქვაძე სოფიო 61008019987 #01-09/371
27.09.2011 წ

63

3 სამართალმცოდნე
ობა

B გორგილაძე ეთერ 61004059661 #01-05-2
25.09.2010 წ
გადმოვიდა
#01-09/404
21.09.2012 წ

29

4 სამართალმცოდნე
ობა

B გულორდავა თამრიკო 39001038559 #01-09/404
21.09.2012 წ

13
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5 სამართალმცოდნე
ობა

B გორგაძე ანა 61001074084 #01-09/372
29.09.2011 წ

5

6 სამართალმცოდნე
ობა

B დავითაძე ნათია 26001034618 #01-13-1/1
25.09.2011წ
გადმოვიდა
#01-09/404
21.9.2012 წ

5

7 სამართალმცოდნე
ობა

B დოლიძე ნინო 61006069202 #234/11
23.09.2011 წ
გადმოვიდა
#01-09/404
21.09.2012 წ

39

8 სამართალმცოდნე
ობა

B ირემაძე ნინო 61501089338 #01-09/371
27.09.2011 წ

5

9 სამართალმცოდნე
ობა

B ოსიძე თამთა 61001074407 #234/11
23.09.2011 წ
გადმოვიდა
#01-09/404
21.09.2012 წ

37

10 სამართალმცოდნე
ობა

B ფარტენაძე მირანდა 61008017780 #01-09/372
29.09.2011 წ

71

11 სამართალმცოდნე
ობა

B ქარდავა ხატია 19001107429 #01-09/392
06.10.2011წ

37

12 სამართალმცოდნე
ობა

B ძირკვაძე კობა 61009028281 #01-13-1/1
25.09.2011წ
გადმოვიდა
#01-09/44
21.09.2012 წ

6

13 სამართალმცოდნე
ობა

B წულუკიძე მეგი 61001076632 #1
23.09.2011წ
გადმოვიდა
#01-09/404
21.09.2012 წ

17

14 სამართალმცოდნე
ობა

B ხინიკაძე მამუკა 61004060385 # 01/05-182
21.09.2011წ
გადმოვიდა
# 01-09/517
30.09.2013წ

42

15 სამართალმცოდნე
ობა

B დიდმანიძე რომეო 61006061786 #32/05
01.10.2009
წგადმოვიდა
#01-09/101
26.02.2015 წ

10

16 სამართალმცოდნე
ობა

B მეგრელიძე ზვიად 61004057639 #3-461
30.09.2009 წ
გადმოვიდა
#01-09/101
26.02.2015 წ

19

17 სამართალმცოდნე
ობა

B წულუკიძე ნინო 61006062597 #3-555
01.10.2008 წ
გადმოვიდა
# 01-09/101

23
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26 02.2015 წ

18
სამართალმცოდნე
ობა

B ალიქაძე დიანა 61301088556 #01-09/371
27.09.2011წ

10

19 სამართალმცოდნე
ობა

B ბასილაძე თეკლე 61006065398 #01-09/371
27.09.2011წ

53

20 სამართალმცოდნე
ობა

B გოგიბერიძე მარიამ 61001074563 #01-09/371
27.09.2011წ

21

21 სამართალმცოდნე
ობა

B ფაღავა თორნიკე 61001067026 #01-09/371
27.09.2011წ

26

22 სამართალმცოდნე
ობა

B გურგენაძე ლია 61004056463 #1753/01-04
29.09.2009 წ
გადმოვიდა
#01-09/44
29.02.2012 წ

20

23 სამართალმცოდნე
ობა

B ვაჩეიშვილი ანა 46001021032 #173
21.09.2010 წ
გადმოვიდა
#01-09/44
29.02.2012 წ

21

24 სამართალმცოდნე
ობა

B ვანიძე თამარ 61001072683 #140/10
17.09.2010 წ
გადმოვიდა
#01-09/44
29.02.2012 წ

12

25 სამართალმცოდნე
ობა

B კილაძე მარიამი 33001079426 #03-764
30.09.2010 წ
გადმოვიდა
#01-09/44
29.02.2012 წ

21

26 სამართალმცოდნე
ობა

B მაკარაძე გიორგი 61001077450 #1753/01-04
29.09.2009 წ
გადმოვიდა
#01-09/517
30.09.2013 წ

74

27 სამართალმცოდნე
ობა

B ჭკადუა ნინო 42001039861 #01-09/371
27.09.2011 წ

18

28 სამართალმცოდნე
ობა

B ჯაბუა თეონა 61001079916 #01-09/371
27.09.2011 წ

8

N სპეციალობა საფ
ეხუ
რი

გვარი, სახელი პირადი /N ჩარიცხვის
ბრძანების N
და თარიღი

კრე
დი
ტი

1 სამართალმცოდნე
ობა

M მეგენეიშვილი თამარ 61003010247 # 01-09/500
25.09.2013 წ

30

2 სამართალმცოდნე
ობა

M ჯორბენაძე მუხრან 61009026911 # 01-09/500
25.09.2013 წ

40

3 სამართალმცოდნე
ობა

M მესხიძე დავით 61001064639 #01-09/415
24.09.2012 წ

30
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1 სამართალმცოდნე
ობა

B ქიძინიძე ხათუნა 61006057663 #140/10
17.09.2010 წ
გადმოვიდა
#01-09/44
29.02.20102 წ

107

2 სამართალმცოდნე
ობა

B ძიძიგური მარიამ
ნოდარის

61001069906 #30-10
24.09.2010 წ
გადმოვიდა
#01-09/44
29.02.2012 წ

119

3 სამართალმცოდნე
ობა

B ესვანჯია ბექა #01-09/371
27.09.2011 წ

103

4 სამართალმცოდნე
ობა

B დავითაძე ია 61006072279 #01-13-1/1
25.09.2011წ
გადმოვიდა
#01-09/404
21.09.2012 წ

79

5 სამართალმცოდნე
ობა

B ფარტენაძე მარიამ 61006070273 #01-09/371
27.09.2011წ
გადმოვიდა
01-09/321
23.08.2012წ

99

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

№ სპეციალობა
დამატებითი
სპეციალობა

გვარი, სახელი
პირადი
ნომერი

დარჩენილი
კრედიტები

1 მშენებლობა ტელეკომუნიკაცია ბარამიძე ბექა 61008018255 5

2 მშენებლობა
სამთო და
გეოინჟინერია

ბეჟანიძე ვახტანგ 61001075348 5

3 მშენებლობა
სამთო და
გეოინჟინერია

დეკანაძე ირაკლი 61009032468 5

4 მშენებლობა
სამთო და
გეოინჟინერია

თურმანიძე მალხაზ 61006063926 25

5 მშენებლობა
სამთო და
გეოინჟინერია

კაკაბაძე სულხან 61006070932 5
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6 მშენებლობა ტელეკომუნიკაცია ჟვანია გია 33001070335 50

7 მშენებლობა ტელეკომუნიკაცია შავაძე ირაკლი 61009027824 10

8 მშენებლობა ტელეკომუნიკაცია ჩხაიძე ტრისტან 26001034970 5

9 მშენებლობა ტელეკომუნიკაცია ხალვაში ნათია 61006079380 10

10
სამთო და
გეოინჟინერია

მშენებლობა ალანია მარიამ 42001040275 5

11
სამთო და
გეოინჟინერია

ტელეკომუნიკაცია დოლიძე გიორგი 61001061472 10

12
სამთო და
გეოინჟინერია

მშენებლობა ზოიძე ლაშა 61004061708 5

13
სამთო და
გეოინჟინერია

მშენებლობა
იოსელიანი
ნიკოლოზ

61001067018 20

14
სამთო და
გეოინჟინერია

მშენებლობა ოთიაშვილი გელა 61001076125 10

15 ტელეკომუნიკაცია
ინგლისური ენა
და ლიტერატურა

დევაძე მამუკა 61006065884 5

16 ტელეკომუნიკაცია
სამთო და
გეოინჟინერია

კარანაძე შალვა 61501088801 5

17 ტელეკომუნიკაცია ტელეკომუნიკაცია კოჩალიძე ნინო 61001074096 5

18 ტელეკომუნიკაცია მშენებლობა მამულაძე გიორგი 61001075760 10

19 ტელეკომუნიკაცია მშენებლობა მგელაძე თორნიკე 33001080137 5

20
ტელეკომუნიკაცია თავისუფალი

კომპონენტები
ფეიქრიშვილი
გიორგი

61004043255 40

21 ტელეკომუნიკაცია მშენებლობა კუჭავა კახა 61001077619 77

22 ტელეკომუნიკაცია მშენებლობა შამილიშვილი ბექა 61004057527 100

23 ტრანსპორტი ტელეკომუნიკაცია ბალაძე დავით 61006071634 50

24 ტრანსპორტი
თავისუფალი
კომპონენტები

დევაძე ირაკლი 61006015981 23

25 ტრანსპორტი ტელეკომუნიკაცია დიასამიძე დავით 61001074596 5

26 ტრანსპორტი მშენებლობა ნიგალიძე ელგუჯა 61801088767 20

27 ტრანსპორტი
თავისუფალი
კომპონენტები

რამიშვილი თამაზ 26001030753 15
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28 ტრანსპორტი მშენებლობა შერვაშიძე ირაკლი 61006068455 5

29 ტრანსპორტი
თავისუფალი
კომპონენტები

ჩახვაძე ბორის 61001068926 10

30 ტრანსპორტი
თავისუფალი
კომპონენტები

ჩხიკვაძე ქეთევან 61006050415 25

31 აგრონომია
თავისუფალი
კომპონენტები

ლორთქიფანიძე
დავით

61006062152 17

32 აგრონომია სატყეო საქმე რომანაძე ლევან 61004054091 34

33 აგრონომია სატყეო საქმე ტარიელაძე რეზო 61004063317 28

34 აგროინჟინერია მშენებლობა აბაშიძე რამინ 61010020376 5

35 აგროინჟინერია
თავისუფალი
კომპონენტები

დიასამიძე ზურაბ 61001076434 50

36 აგროინჟინერია
თავისუფალი
კომპონენტები

სამაკაშვილი მამია 54001060699 18

37 აგროინჟინერია ტელეკომუნიკაცია ქათამაძეგიორგი 61010016583 5

38 აგროინჟინერია
თავისუფალი
კომპონენტები

ქარჩავა ზაური 33001078537 18

39 აგროინჟინერია
თავისუფალი
კომპონენტები

ჩავლეიშვილი
გიორგი

61001069420 30

40 სატყეო საქმე აგროეკოლოგია კოტლაძე რამინ 61006067938 40

41 სატყეო საქმე აგროეკოლოგია მეშველიანიირინე 30001009933 33

42 სატყეო საქმე აგროეკოლოგია ჟორდანია ელენე 61001081327 46
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განათლების ფაკულტეტი

№ სპეციალობა გვარი, სახელი
პირადი
ნომერი

დარჩენილი
კრედიტები

1
დაწყებითი
განათლება

თეონა შარაძე 61006068904 45

2
დაწყებითი
განათლება

პაპიაშვილი ნინო 01027080378 25

3
დაწყებითი
განათლება

ბერიძე თეონა 61001081928 50

4
დაწყებითი
განათლება

ჯაიანი თეონა 61001069916 70

5
დაწყებითი
განათლება

ჩხარტიშვილი ხატია 61001068514 75

6
დაწყებითი
განათლება

სირია ნათია 39001041441 40

7
დაწყებითი
განათლება

ზოიძე ლია 61006035775 75

8
დაწყებითი
განათლება

თურმანიძე რუსუდან 61001077560 25

9
დაწყებითი
განათლება

ხალვაში ნათია 61006079380 10

10
განათლების
ადმინისტრირება

მუფთიშვილი ია 61002014214 30

11
განათლების
ადმინისტრირება

გოგუაძე სალომე 61001034587 35

12
დაწყებითი
განათლება

ართმელაძე ქეთინო 33001073342 108

13
დაწყებითი
განათლება

ხონელიძე ვიკა 37501060990 85

vk
Text Box





