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            ქ. ბათუმი                                                                                  29  სექტემბერი  2016  წ.    

                                               

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში  2016-2017 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების 

შედეგების საფუძველზე აბიტურიენტთა ჩარიცხვის შესახებ 

 

     „უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-57-ე მუხლების, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 14 ნოემბრის №1106 

ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა 

რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №19/ნ 

ბრძანებით დამტკიცებული  ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და 

სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის    39-ე მუხლის პირველი, მე-2, მე-3, 

მე-4 და მე-5 პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 

წლის 22 ივლისის №127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის "ა”, "ბ", "გ" 

ქვეპუნქტების, მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის, "ეროვნულგამოცდებგავლილ იმ 

აბიტურიენტთა სიების (კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის) დამტკიცების 

შესახებ, რომლებმაც 2016 წელს უფლება მოიპოვეს, ისწავლონ უმაღლესი 

საგანმანათლებლო დაწესებულების ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში 

ბაკალავრიატის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო 

პროგრამით" სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 

წლის 30 აგვისტოს №179/16 ბრძანების, ბსუ-ს განათლების ფაკულტეტის დეკანის 2016 

წლის 21 სექტემბრის MES 0 16 01121504, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაც-

ვის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 27 სექტემბრის MES 6 16 01147818, ფიზიკა-

მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 26 

სექტემბრის MES 0 16 01144734, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2016 

წლის 22 სექტემბრის MES 4 16 01129681, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 19 სექტემბრის MES 7 16 01099534, იურიდიული 

ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 21 სექტემბრის MES 4 16 01119268, ტექნოლოგიური 

ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 27 სექტემბრის MES 0 16 01153590, ტურიზმის 

ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 19 სეტემბრის MES 8 16 01100686 და ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2016 წლის 14 სექტემბრის MES 4 16 01065691 

მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე  

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 



 

1.ჩაირიცხონ 2016-2017 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან ერთიანი 

ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე აკადემიურ უმაღლეს 

საგანმანათლებლო პროგრამებზე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ 

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძირითადი 

საგანმანათლებლო ერთეულების შესაბამისად თანდართული სიის მიხედვით 

შემდეგი სტუდენტები: 

            1.1. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი (დანართი 

№1); 

            1.2. ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

(დანართი №2); 

           1.3.  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  (დანართი №3); 

 1.4.   იურიდიული ფაკულტეტი (დანართი №4); 

           1.5.   განათლების ფაკულტეტი (დანართი №5); 

           1.6.   ტექნოლოგიური ფაკულტეტი (დანართი №6); 

           1.7.   ტურიზმის ფაკულტეტი (დანართი №7); 

       1.8.    სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი (დანართი №8); 

       1.9.    ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი (დანართი №9). 

 

 2. ბრძანება საჯარო გამოცხადების მიზნით გამოქვეყნდეს ბსუ-ს ფაკულტეტების 

დეკანატებთან და კანცელარიასთან თვალსაჩინო ადგილებზე (საინფორმაციო 

დაფებზე), ასევე განთავსდეს  ბსუ-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე. 

 3. წინამდებარე ბრძანება გაიგზავნოს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 

სამინისტროში და განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 2016 

წლის 01 ოქტომბრამდე. 

4. ბრძანება ძალაშია  ხელმოწერისთანავე. 

 

რექტორი, ასოცირებული პროფესორი                                                   მერაბ ხალვაში 

 

 

https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi1.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi1.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi2.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi3.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi4.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi5.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi6.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi7.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi6.pdf
https://www.tsu.ge/data/file_db/orders/1059-01-04-danarTi6.pdf


დანართი 1 

დამტკიცებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო 

           უნივერსიტეტის რექტორის 2016 წლის    29          

                                                                                                                           სექტემბრის  № 01-09/555   

ბრძანებით 

 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 

№ 

გვარი, სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

უმაღლესი 

განათლების 

საფეხური 

1.  ართმელაძე ირინა მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

2.  ბარამიძე მარიამ მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

3.  ბერიძე ნათია მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

4.  გობაძე თამუნა მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

5.  დარსალია მარიამ მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

6.  ვანაძე მაია მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

7.  ვასაძე გულნაზ მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

8.  თხილაიშვილი 

სალომე 

მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

9.  კახაძე ზვიად მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

10.  მანია ელენე მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

11.  მეხეშიძე თურმან მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

12.  მჟავანაძე ნესტან მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

13.  ნატარიძე თეონა მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

14.  სურმანიძე ლელა მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

15.  ქათამაძე მარიამ მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

16.  ქობულაძე დავით მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

17.  შენგელია მარიამ მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

18.  ჩიკვაიძე ელიზა მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

19.  ჩხეიძე ანა მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

20.  ცაგარეიშვილი 

მილანია 

მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

21.  ცინცაძე ნოდარ მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

22.  წითლიძე ელგუჯა მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

23.  ხაჩატურიანი 

ელენე 

მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

24.  ხიმშიაშვილი 

ზურაბ 

მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

25.  ჯანანაშვილი 

გიორგი 

მედიცინა ერთსაფეხურიანი 

26.  აბულაძე გიორგი სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

27.  ბათნიძე სალომე სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 



28.  ბერიძე კახა სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

29.  გობეჯიშვილი 

ნინო 

სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

30.  ვარშანიძე გოგი სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

31.  თავართქილაძე 

ქეთი 

სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

32.  თევზაძე მირანდა სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

33.  კვაჭაძე მიხეილ სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

34.  სვანიძე თამარი სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

35.  სურმანიძე ნინო სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

36.  ტრაპაიძე მარიამ სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

37.  ფაღავა დავით სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

38.  ქარცივაძე 

მირანდა 

სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

39.  შავიშვილი მარიამ სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

40.  ხალვაში მარიამ სტომატოლოგია ერთსაფეხურიანი 

41.  აბაშიძე ანა ფარმაცია ბაკალავრიატი 

42.  ბოლქვაძე მალვინა ფარმაცია ბაკალავრიატი 

43.  გაბისონია მარიამი ფარმაცია ბაკალავრიატი 

44.  თავართქილაძე 

ნონა 

ფარმაცია ბაკალავრიატი 

45.  ირემაძე თორნიკე ფარმაცია ბაკალავრიატი 

46.  კონცელიძე 

ქეთევან 

ფარმაცია ბაკალავრიატი 

47.  მახარაძე ქრისტინა ფარმაცია ბაკალავრიატი 

48.  ყურშუბაძე 

დარინა 

ფარმაცია ბაკალავრიატი 

49.  ხოხბა ნინო ფარმაცია ბაკალავრიატი 

50.  

გორგაძე თამუნა 

ფიზიკური 

მედიცინა და 

სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

ბაკალავრიატი 

51.  

დიასამიძე ნანა 

ფიზიკური 

მედიცინა და 

სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

ბაკალავრიატი 

52.  

მალაყმაძე ლია 

ფიზიკური 

მედიცინა და 

სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

ბაკალავრიატი 

53.  

მახარაძე თამთა 

ფიზიკური 

მედიცინა და 

სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

ბაკალავრიატი 

54.  

ხაჩატრიანი 

ლინდა 

ფიზიკური 

მედიცინა და 

სამედიცინო 

რეაბილიტაცია 

ბაკალავრიატი 



55.  აბულაძე მელანო ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

56.  აბულაძე სალომე ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

57.  ბაგრატიონი 

ლილია 

ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

58.  ბარამიძე ელისო ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

59.  ბერიძე თამარი ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

60.  ბერიძე თამილა ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

61.  ბოლქვაძე მარიკა ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

62.  ბრეგვაძე ნინო ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

63.  გოგიტიძე გოგა ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

64.  გოლიაძე ანნა ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

65.  დიასამიძე მეგი ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

66.  ზარანდია ნათია ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

67.  იაკობაძე მარიკა ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

68.  კეკელიძე თამილა ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

69.  ლაზიშვილი ნია ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

70.  მემიაძე თამარ ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

71.  მიქელაძე ესმა ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

72.  მიქელაძე ნატო ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

73.  მჟავანაძე მედეა ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

74.  სურმავა თეონა ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

75.  ფარტენაძე 

სოფიკო 

ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

76.  ქავჯარაძე თამარი ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

77.  ღოღობერიძე ჯეინ ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

78.  შავაძე მიხეილ ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

79.  ხოზრევანიძე მეგი ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

80.  ჯაბნიძე ქეთინო ბიოლოგია ბაკალავრიატი 

     81. ბაგრატიონი რეზო ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

     82. ბერიძე დიანა ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

     83. ბოლქვაძე თეონა ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

         84. გაჩეჩილაძე ანუკა ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

     85. გორგაძე მურთაზ ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

86. დუმბაძე ანა ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

87. დუმბაძე აჩიკო ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

88. ელიაძე ჯეინი ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

89. კახიძე სანათა ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

90.       კოჩალიძე დიანა ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

91. მაკარაძე ნატო ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

92. მდინარაძე 

თორნიკე 

ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

93. მექვაბიშვილი 

ამირან 

ეკოლოგია ბაკალავრიატი 



94. ოქროპირიძე ანა ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

95. რუხაძე რომან ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

96. სვანიძე თემურ ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

97. შავაძე ბექა ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

98. შარვაშიძე არჩილ ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

99. ცენტერაძე ლაშა ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

100. ხოზრევანიძე 

გიორგი 

ეკოლოგია ბაკალავრიატი 

101. ბაკურაძე  დავით გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

102. ბაუჩაძე  გურამ გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

103. ბოლქვაძე  მაგდანა გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

104. დეკანაძე ქეთევან გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

105. დვალიძე ელზა გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

106. კახაძე რაინდი გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

107. კოჩალიძე ედნარ გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

108. კოჩალიძე იმედი გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

109.        ლომსანიძე 

მინდია 

გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

110. მახარაძე მანუჩარი გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

111. მელიქაძე აზა გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

112. ოტოლაძე ლაშა გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

113. საგინაძე გიული გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

114. ჩახვაძე ლანა გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

115. ძირკვაძე გურანდა გეოგრაფია ბაკალავრიატი 

116. ბოლქვაძე 

დარეჯან 

ქიმია ბაკალავრიატი 

117. გულუა მარიამი ქიმია ბაკალავრიატი 

118. კეჭაყმაძე მარიამ ქიმია ბაკალავრიატი 

119. შაინიძე  ხათუნა ქიმია ბაკალავრიატი 
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ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

№ 

გვარი. სახელი 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

(სპეციალობა) 

1 გორგილაძე მერაბ ფიზიკა 

2 გობაძე ლევან მათემატიკა 

3 გორგაძე თამუნა მათემატიკა 

4 დავითაძე თამარ მათემატიკა 

5 ევგენიძე მიშიკო მათემატიკა 

6 ვადაჭკორია გიორგი მათემატიკა 

7 ზოიძე ნინო მათემატიკა 

8 თურმანიძე მარია მათემატიკა 

9 იაშვილი ანდრია მათემატიკა 

10 ილარიშვილი შალვა მათემატიკა 

11 მგელაძე ასლან მათემატიკა 

12 ნაკაიძე რობერტი მათემატიკა 

13 ნაკაშიძე მარეხი მათემატიკა 

14 ფუტკარაძე თეონა მათემატიკა 

15 შაშიკაძე ნინო მათემატიკა 

16 ჩხუბაძე ბაკურ მათემატიკა 

17 ცეცხლაძე ეკა მათემატიკა 

18 ჯინჭარაძე ნინო მათემატიკა 

19 ბეზგოდკოვა ანასტასია მათემატიკა 

20 

ბასილიძე გვანცა 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

21 

დუმბაძე დაჩი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

22 

თევზაძე გიორგი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

23 

ლეონიძე პაატა 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

24 

მაკარაძე სალომე 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 



25 

მორჩაძე გიგა 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

26 

ფუტკარაძე გელა 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

27 

ქათამაძე ლუკა 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

28 

შაინიძე სულხან 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

29 

შარაშიძე ცირა 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

30 

ჩემია ჯანი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

31 

შარაშიძე ცირა 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

დანართი 3 

 
დამტკიცებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის -  

ბათუმის შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო 
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ბრძანებით 

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

№ 

 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

(სპეციალობა) 
გვარი სახელი 

1 თარგმანმცოდნეობა ანთაძე ნინო 

2 თარგმანმცოდნეობა არძენაძე ნონა 

3 თარგმანმცოდნეობა ველიაძე თამარ 

4 თარგმანმცოდნეობა ლეონიძე რუსუდან 

5 თარგმანმცოდნეობა მახარაძე ანა 

6 თარგმანმცოდნეობა ღოღობერიძე ანა 

7 თარგმანმცოდნეობა შავაძე თამარი 

8 თარგმანმცოდნეობა შანთაძე თამარი 

9 თარგმანმცოდნეობა ჯიჯავაძე ლანდა 

10 თარგმანმცოდნეობა ჯოყილაძე მირანდა 

11 გერმანული ფილოლოგია კოპინაძე ნინო 

12 გერმანული ფილოლოგია მჟავანაძე ზვიად 

13 თურქეთისმცოდნეობა ბერიძე ასლანი 

14 თურქეთისმცოდნეობა ბოლქვაძე თორნიკე 

15 თურქეთისმცოდნეობა დუმბაძე სალომე 

16 თურქეთისმცოდნეობა თავართქილაძე მაია 

17 თურქეთისმცოდნეობა ნაკაშიძე ნინო 

18 თურქეთისმცოდნეობა სურმანიძე ბადრი 

19 თურქეთისმცოდნეობა სურმანიძე გიორგი 

20 თურქეთისმცოდნეობა შავაძე მარინა 

21 თურქეთისმცოდნეობა ხავლოშვილი მაგდანა 

22 თურქეთისმცოდნეობა ჯოყილაძე ნესტანი 

23 თურქული ფილოლოგია დეკანაძე ზაზა 

24 თურქული ფილოლოგია დუმბაძე ზურაბ 

25 თურქული ფილოლოგია მელიქიშვილი ანნა 

26 თურქული ფილოლოგია შავაძე მაკა 

27 თურქული ფილოლოგია ჯორბენაძე დიანა 



28 ინგლისური ფილოლოგია ანთაძე ნანა 

29 ინგლისური ფილოლოგია ართმელაძე მაკა 

30 ინგლისური ფილოლოგია ბარამიძე ნინო 

31 ინგლისური ფილოლოგია ბერიძე ანა 

32 ინგლისური ფილოლოგია ბერიძე ირმა 

33 ინგლისური ფილოლოგია ბერიძე ხატია 

34 ინგლისური ფილოლოგია ბოლქვაძე თამარა 

 35 ინგლისური ფილოლოგია ბოლქვაძე თეა 

36 ინგლისური ფილოლოგია ბოლქვაძე რუსუდანი 

37 ინგლისური ფილოლოგია ბურკენაძე მარიამ 

38 ინგლისური ფილოლოგია გაბაიძე თამთა 

39 ინგლისური ფილოლოგია გაბაიძე ლონდა 

40 ინგლისური ფილოლოგია გოგიტიძე დარინა 

41 ინგლისური ფილოლოგია გოგიტიძე მთვარისა 

42 ინგლისური ფილოლოგია გოგიტიძე ხათუნა 

43 ინგლისური ფილოლოგია გოგოლაშვილი ქეთევანი 

44 ინგლისური ფილოლოგია გოლიაძე თამთა 

45 ინგლისური ფილოლოგია დაბრუნდაშვილი მაკა 

46 ინგლისური ფილოლოგია დავითაძე ელზა 

47 ინგლისური ფილოლოგია დავითაძე მადონა 

48 ინგლისური ფილოლოგია დარჩიძე მარიკა 

49 ინგლისური ფილოლოგია დევაძე თამარ 

50 ინგლისური ფილოლოგია დეკანაძე ნონა 

51 ინგლისური ფილოლოგია დუმბაძე მარიამი 

52 ინგლისური ფილოლოგია ვარშანიძე ქეთევან 

53 ინგლისური ფილოლოგია ვაშაყმაძე ნინო 

54 ინგლისური ფილოლოგია ზაქარაძე ლინდა 

55 ინგლისური ფილოლოგია ზოიძე მაია 

56 ინგლისური ფილოლოგია კაკალაძე მირანდა 

57 ინგლისური ფილოლოგია ლაზიშვილი ნიკე 

58 ინგლისური ფილოლოგია მადოიშვილი თამრიკო 

59 ინგლისური ფილოლოგია მამულაძე რამაზ 

60 ინგლისური ფილოლოგია მახარაძე ინეზა 

61 ინგლისური ფილოლოგია მელაძე თეა 

62 ინგლისური ფილოლოგია მელაძე ქეთინო 

63 ინგლისური ფილოლოგია ნაგერვაძე დიანა 

64 ინგლისური ფილოლოგია ორაგველიძე ანა 

65 ინგლისური ფილოლოგია საგინაძე მაიკო 

66 ინგლისური ფილოლოგია სურმანიძე თამუნა 

67 ინგლისური ფილოლოგია ტარიელაძე თამარ 

68 ინგლისური ფილოლოგია ფუტკარაძე მარიკა 

69 ინგლისური ფილოლოგია ფუტკარაძე ხათუნა 

70 ინგლისური ფილოლოგია ქათამაძე ქეთინო 

71 ინგლისური ფილოლოგია შაინიძე მაკა 

72 ინგლისური ფილოლოგია შაინიძე ნათია 

73 ინგლისური ფილოლოგია შოვნაძე თინათინი 

74 ინგლისური ფილოლოგია ცეცხლაძე თამუნა 



75 ინგლისური ფილოლოგია ცეცხლაძე მაგდა 

76 ინგლისური ფილოლოგია ცეცხლაძე მარიამ 

77 ინგლისური ფილოლოგია ცინცქილაძე სოფიკო 

78 ინგლისური ფილოლოგია ძნელაძე მარიამ 

79 ინგლისური ფილოლოგია ჭაღალიძე ინდირა 

80 ინგლისური ფილოლოგია ხაბაზი თინათინ 

81 ინგლისური ფილოლოგია ხარაძე თამთა 

82 ინგლისური ფილოლოგია ხიმშიაშვილი ხატია 

83 ინგლისური ფილოლოგია ჯაბნიძე თამარ 

84 ინგლისური ფილოლოგია ჯაფარიძე თეონა 

85 ინგლისური ფილოლოგია ჯაყელი ქრისტინე 

86 ინგლისური ფილოლოგია ჯაყელიძე ნათია 

87 ისტორია აბაშიძე ირმა 

88 ისტორია აბულაძე ნათია 

89 ისტორია ბაციკაძე გიორგი 

90 ისტორია ბერიძე ნინო 

91 ისტორია ბოლქვაძე ლელა 

92 ისტორია ბულია მარიკა 

93 ისტორია გოგიტიძე თორნიკე 

94 ისტორია დავითაძე ლინდა 

95 ისტორია დედოფალიძე სოფიკო 

96 ისტორია დიასამიძე მირიან 

97 ისტორია დიასამიძე რუსლან 

98 ისტორია დიმიტრაძე დავით 

99 ისტორია დოლიძე გიორგი 

100 ისტორია დოლიძე სალომე 

101 ისტორია დუმბაძე სალომე 

102 ისტორია თოიძე გვანცა 

103 ისტორია თურმანიძე ინეზა 

104 ისტორია იაკუბიძე თინათინ 

105 ისტორია კახიძე ანრი 

106 ისტორია კეჭაყმაძე შოთა 

107 ისტორია კუჭავა ანა 

108 ისტორია მაკარაძე მაია 

109 ისტორია მაკარაძე მანონი 

110 ისტორია მელუა გიორგი 

111 ისტორია მემიაძე თამთა 

112 ისტორია მენაბდე ზური 

113 ისტორია მიქელაძე ქეთევან 

114 ისტორია მჟავანაძე ნინო 

115 ისტორია ნოღაიდელი დავიდ 

116 ისტორია სარიშვილი გიორგი 

117 ისტორია სიხარულიძე ლანა 

118 ისტორია ტაკიძე ლანა 

119 ისტორია ტუღუში ილია 

120 ისტორია ფაღავა თებრონე 

120 ისტორია ფუტკარაძე დათა 



121 ისტორია ფუტკარაძე მარიამ 

122 ისტორია ქამადაძე სალომე 

123 ისტორია ქურიძე ნინო 

124 ისტორია შაინიძე გვანცა 

125 ისტორია შაინიძე ლია 

126 ისტორია ჩინჩალაძე გურამ 

127 ისტორია ცეცხლაძე ირმა 

128 ისტორია ცეცხლაძე ჯულიეტა 

129 ისტორია ძიგრაშვილი გიორგი 

130 ისტორია ხელაძე ქეთევან 

131 ისტორია ჯანაშვილი ლევან 

132 ისტორია ჯანჯღავა ნია 

133 ისტორია ჯინჭარაძე მეგი 

134 ისტორია ჯიჯავაძე არჩილ 

135 ისტორია ჯიჯავაძე ნინო 

136 რუსული ფილოლოგია აბაშიძე ლენა 

137 რუსული ფილოლოგია ბოლქვაძე ირმა 

138 რუსული ფილოლოგია კაზეიშვილი ხატია 

139 რუსული ფილოლოგია სურმანიძე თენგიზ 

140 ფილოსოფია ანთაძე გია 

141 ფილოსოფია ბერიძე თინათინ 

142 ფილოსოფია გობაძე თამუნა 

143 ფილოსოფია ზაქარაძე ნინო 

144 ფილოსოფია პაქსაძე ციური 

145 ფილოსოფია სიხარულიძე მარიამ 

146 ფილოსოფია ქირია ნანა 

147 ფილოსოფია შაინიძე მარად 

148 ფილოსოფია ცქვიტინიძე ნინო 

149 ფილოსოფია ჭაღალიძე ნესტან 

150 ქართული ფილოლოგია აბაშიძე თემურ 

151 ქართული ფილოლოგია აბულაძე ნინო 

152 ქართული ფილოლოგია აბულაძე სოფიკო 

153 ქართული ფილოლოგია ანანიძე მარიამ 

154 ქართული ფილოლოგია ართმელაძე მაყვალა 

155 ქართული ფილოლოგია ბათაძე რუსუდან 

156 ქართული ფილოლოგია ბაკურაძე თეონა 

157 ქართული ფილოლოგია ბალაძე მარიამ 

158 ქართული ფილოლოგია ბაჯელიძე თამილა 

159 ქართული ფილოლოგია ბეჟანიძე თეონა 

160 ქართული ფილოლოგია ბერიძე მარიკა 

161 ქართული ფილოლოგია ბერიძე სალომე 

162 ქართული ფილოლოგია ბოლქვაძე ხათუნა 

163 ქართული ფილოლოგია გარუჩავა თამთა 

164 ქართული ფილოლოგია გოგეშვილი მირანდა 

165 ქართული ფილოლოგია გოგუაძე თინათინ 

166 ქართული ფილოლოგია დავითაძე სოფიკო 

167 ქართული ფილოლოგია დანდურაშვილი ნინო 



168 ქართული ფილოლოგია დიასამიძე გურანდა 

169 ქართული ფილოლოგია დიასამიძე თინათინ 

170 ქართული ფილოლოგია დუმბაძე მზიური 

171 ქართული ფილოლოგია დუმბაძე ნუკრი 

172 ქართული ფილოლოგია ვანაძე ნინო 

173 ქართული ფილოლოგია ვართმანიძე ნინო 

174 ქართული ფილოლოგია ზაქარაძე ანა 

175 ქართული ფილოლოგია ზაქარაძე ცირა 

176 ქართული ფილოლოგია ზოიძე მარიამი 

177 ქართული ფილოლოგია თურმანიძე დიანა 

178 ქართული ფილოლოგია თურმანიძე სოფიკო 

179 ქართული ფილოლოგია კალანდაძე სოფიკო 

180 ქართული ფილოლოგია კახაძე მერი 

181 ქართული ფილოლოგია კახიძე მანონი 

182 ქართული ფილოლოგია კვაჭანტირაძე თეონა 

183 ქართული ფილოლოგია კვაჭაძე თეა 

184 ქართული ფილოლოგია კვაჭაძე მარიამ 

185 ქართული ფილოლოგია კორძაია ლიკა 

186 ქართული ფილოლოგია კოჩალიძე ნინო 

187 ქართული ფილოლოგია კუჭაშვილი თამარ 

188 ქართული ფილოლოგია ლელაძე ლუკა 

189 ქართული ფილოლოგია მამულაძე ნათია 

190 ქართული ფილოლოგია მარკოიძე გია 

191 ქართული ფილოლოგია მახარაძე დალი 

192 ქართული ფილოლოგია მეგრელიძე ქეთევან 

193 ქართული ფილოლოგია მიქელაძე ეკა 

194 ქართული ფილოლოგია მიქელაძე მირანდა 

195 ქართული ფილოლოგია მოლაშხია მონიკა 

196 ქართული ფილოლოგია მოწყობილი ხატია 

197 ქართული ფილოლოგია მჟავანაძე ნათია 

198 ქართული ფილოლოგია მსხალაძე თამუნა 

199 ქართული ფილოლოგია ნინიძე მაია 

200 ქართული ფილოლოგია ოთიაშვილი მარიამი 

201 ქართული ფილოლოგია პაპავა ანა 

202 ქართული ფილოლოგია რევაზიშვილი ანნა 

203 ქართული ფილოლოგია სარიშვილი ქეთევან 

204 ქართული ფილოლოგია სურგულაძე მიხეილ 

205 ქართული ფილოლოგია სურმანიძე მარიკა 

206 ქართული ფილოლოგია ტუღუში მარიამ 

207 ქართული ფილოლოგია ფალავანდიშვილი ნინო 

208 ქართული ფილოლოგია ფიფია თეონა 

209 ქართული ფილოლოგია ფუტკარაძე ანა 

210 ქართული ფილოლოგია ფუტკარაძე სოფიკო 

211 ქართული ფილოლოგია ქიმერიძე ლაურა 

212 ქართული ფილოლოგია ყარალაშვილი ტატა 

213 ქართული ფილოლოგია შავაძე ლეილა 

214 ქართული ფილოლოგია შაინიძე დარინა 



215 ქართული ფილოლოგია შაინიძე ლიკა 

216 ქართული ფილოლოგია შანთაძე მთვარისა 

217 ქართული ფილოლოგია შანიძე ლუიზა 

218 ქართული ფილოლოგია ჩელებაძე ჯეინი 

219 ქართული ფილოლოგია ჩხვიმიანი სოფიკო 

220 ქართული ფილოლოგია ჩხუბაძე სოფიკო 

221 ქართული ფილოლოგია ცეცხლაძე ირმა 

222 ქართული ფილოლოგია ცინცაძე თაკო 

223 ქართული ფილოლოგია ჭანიშვილი ნინო 

224 ქართული ფილოლოგია ხალაძე ნატო 

225 ქართული ფილოლოგია ხინიკაძე მარიამ 

226 ქართული ფილოლოგია ჯაბუა ანნა 

227 ქართული ფილოლოგია ჯაში თამარ 

228 ქართული ფილოლოგია ჯინჭარაძე ნათია 

229 ქართული ფილოლოგია ჯინჭარაძე სოფიკო 

230 

ქართულ ენაში მომზადების 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

სომხურენოვანთათვის 

ვარდანიან შირაზ 
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ბრძანებით 

 

 

იურიდიული ფაკულტეტი 

 

 

№ გვარი, სახელი საგანმანათლებლო პროგრამა 

(სპეციალობა) 

1 აბესლამიძე ბაჩანა სამართალმცოდნეობა 

2 აბზიანიძე ქეთევან სამართალმცოდნეობა 

3 აბუსერიძე ნინო სამართალმცოდნეობა 

4 ანანიძე ნინო სამართალმცოდნეობა 

5 ბალაძე მარიამ სამართალმცოდნეობა 

6 ბერიძე კახა სამართალმცოდნეობა 

7 ბოლქვაძე ხატია სამართალმცოდნეობა 

8 ბროლაძე თამილა სამართალმცოდნეობა 

9 გაბაიძე ლევან სამართალმცოდნეობა 

10 გაზაშვილი ქეთევან სამართალმცოდნეობა 

11 გელაძე თეონა სამართალმცოდნეობა 

12 გვარიშვილი ვანდა სამართალმცოდნეობა 

13 გვარიშვილი თამარ სამართალმცოდნეობა 

14 გოგაძე ლიკა სამართალმცოდნეობა 

15 დავითაძე მეგი სამართალმცოდნეობა 

16 დარჩიძე ასმათ სამართალმცოდნეობა 

17 დეისაძე გურამ სამართალმცოდნეობა 

18 დეკანაძე თეონა სამართალმცოდნეობა 

19 დიასამიძე მარიამ სამართალმცოდნეობა 

20 ებრალიძე ნინო სამართალმცოდნეობა 

21 ვარშალომიძე თამარ სამართალმცოდნეობა 

22 ვაშაკიძე თათია სამართალმცოდნეობა 

23 ზარანდია თათია სამართალმცოდნეობა 

24 თურმანიძე ლინდა სამართალმცოდნეობა 

25 კაკაბაძე ქეთევან სამართალმცოდნეობა 

26 კაკალაძე ნათია სამართალმცოდნეობა 

27 კვირიკაძე ნინო სამართალმცოდნეობა 

28 კილაძე მაია სამართალმცოდნეობა 

29 კონცელიძე რაინდი სამართალმცოდნეობა 

30 კუპრაძე ნინო სამართალმცოდნეობა 



31 ლამპარაძე მზია სამართალმცოდნეობა 

32 ლომაძე გვანცა სამართალმცოდნეობა 

33 ლომაძე ნინო სამართალმცოდნეობა 

34 ლორია თეონა სამართალმცოდნეობა 

35 მახარაძე გელოდი სამართალმცოდნეობა 

36 მგელაძე გიორგი სამართალმცოდნეობა 

37 მოსიძე თეონა სამართალმცოდნეობა 

38 ნაკაშიძე მარიკა სამართალმცოდნეობა 

39 ნაკაშიძე ქრისტინა სამართალმცოდნეობა 

40 სალაძე ნინო სამართალმცოდნეობა 

41 სამველიძე ელზა სამართალმცოდნეობა 

42 სურმანიძე თამარ სამართალმცოდნეობა 

43 სურმანიძე თამილა სამართალმცოდნეობა 

44 ტაკიძე ხატია სამართალმცოდნეობა 

45 ფარტენაძე ნინო სამართალმცოდნეობა 

46 ფასიეშვილი ლია სამართალმცოდნეობა 

47 ფაღავა ქეთევან სამართალმცოდნეობა 

48 ქათამაძე ნოდარ სამართალმცოდნეობა 

49 ქუთათელაძე დავით სამართალმცოდნეობა 

50 შავაძე დათო სამართალმცოდნეობა 

51 ცინცაძე თამთა სამართალმცოდნეობა 

52 ცინცაძე მარიტა სამართალმცოდნეობა 

53 ცინცაძე მირიან სამართალმცოდნეობა 

54 ხოზრევანიძე თამუნა სამართალმცოდნეობა 

55 ჯინჭარაძე არჩილ სამართალმცოდნეობა 
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ბრძანებით 

 

განათლების ფაკულტეტი 

 

№ გვარი სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

1 აბაშიძე თამრიკო 
დაწყებითი 

განათლება 

2 აბრამიძე მარიამ 
დაწყებითი 

განათლება 

3 აბულაძე მეგი 
დაწყებითი 

განათლება 

4 აბულაძე რუსუდან 
დაწყებითი 

განათლება 

5 აბულაძე ქეთევან 
დაწყებითი 

განათლება 

6 ამაღლობელი ლინდა 
დაწყებითი 

განათლება 

7 ბაუჟაძე დიანა 
დაწყებითი 

განათლება 

8 ბაუჟაძე ქეთევან 
დაწყებითი 

განათლება 

9 ბენდელიანი ხათუნა 
დაწყებითი 

განათლება 

10 ბერიძე ლინდა 
დაწყებითი 

განათლება 

11 ბერიძე სალომე 
დაწყებითი 

განათლება 

12 ბერიძე შორენა 
დაწყებითი 

განათლება 

13 გასიტაშვილი ლიკა 
დაწყებითი 

განათლება 

14 გოგოლაშვილი ლევან 
დაწყებითი 

განათლება 

15 გოგუაძე სოფიკო 
დაწყებითი 

განათლება 

16 გოგუაძე ქრისტინე 
დაწყებითი 

განათლება 

17 გორგილაძე ნათია 
დაწყებითი 

განათლება 



18 გორგილაძე სოფიკო 
დაწყებითი 

განათლება 

19 გუჯაბიძე ნატო 
დაწყებითი 

განათლება 

20 დავითაძე სოფიკო 
დაწყებითი 

განათლება 

21 დიასამიძე ინდირა 
დაწყებითი 

განათლება 

22 დიასამიძე მარინა 
დაწყებითი 

განათლება 

23 დიასამიძე მელანო 
დაწყებითი 

განათლება 

24 დოლიძე ანა 
დაწყებითი 

განათლება 

25 ზანდარაძე ნაზი 
დაწყებითი 

განათლება 

26 თედორაძე მარიამი 
დაწყებითი 

განათლება 

27 თოდრაძე რუსუდან 
დაწყებითი 

განათლება 

28 თოდუა დიანა 
დაწყებითი 

განათლება 

29 თურმანიძე თამარ 
დაწყებითი 

განათლება 

30 თურმანიძე ლაურა 
დაწყებითი 

განათლება 

31 ირემაძე რონი 
დაწყებითი 

განათლება 

32 კახაძე მთვარისა 
დაწყებითი 

განათლება 

33 კახიძე ნინო 
დაწყებითი 

განათლება 

34 კბილიანიშვილი თამრიკო 
დაწყებითი 

განათლება 

35 კომახიძე ლია 
დაწყებითი 

განათლება 

36 კოპალიანი თამარი 
დაწყებითი 

განათლება 

37 მამუჭაძე გურანდა 
დაწყებითი 

განათლება 

38 მახარაძე ია 
დაწყებითი 

განათლება 

39 მეგრელიშვილი ვლადიმერი 
დაწყებითი 

განათლება 

40 მელაძე მერი 
დაწყებითი 

განათლება 

41 მოქია ანა 
დაწყებითი 

განათლება 



42 მჟავია ალისა 
დაწყებითი 

განათლება 

43 მურვანიძე დალი 
დაწყებითი 

განათლება 

44 მუშარბაძე ხათუნა 
დაწყებითი 

განათლება 

45 მუხაშავრია მარიამ 
დაწყებითი 

განათლება 

46 ნიკოლაიშვილი სოფიკო 
დაწყებითი 

განათლება 

47 პაიჭაძე ლაშა 
დაწყებითი 

განათლება 

48 სირაძე თინათინ 
დაწყებითი 

განათლება 

49 სიხარულიძე ნინო 
დაწყებითი 

განათლება 

50 სურმანიძე მაია 
დაწყებითი 

განათლება 

51 სურმანიძე ნათია 
დაწყებითი 

განათლება 

52 ტაკიძე გვანცა 
დაწყებითი 

განათლება 

53 ტუნაძე ნონა 
დაწყებითი 

განათლება 

54 ფარტენაძე ქრისტინე 
დაწყებითი 

განათლება 

55 ფუტკარაძე მარიამ 
დაწყებითი 

განათლება 

56 ფუტკარაძე სალომე 
დაწყებითი 

განათლება 

57 ქათამაძე თამარ 
დაწყებითი 

განათლება 

58 ქათამაძე თეა 
დაწყებითი 

განათლება 

59 ქათამაძე ქეთევან 
დაწყებითი 

განათლება 

60 ქათამაძე ხატია 
დაწყებითი 

განათლება 

61 ქამადაძე ინდირა 
დაწყებითი 

განათლება 

62 ქამადაძე როზა 
დაწყებითი 

განათლება 

63 ქამადაძე ქეთევან 
დაწყებითი 

განათლება 

64 ქამუშაძე მარიამ 
დაწყებითი 

განათლება 

65 ყაჭეიშვილი ნინო 
დაწყებითი 

განათლება 



66 შავაძე ირა 
დაწყებითი 

განათლება 

67 შაინიძე ლინდა 
დაწყებითი 

განათლება 

68 შაინიძე ხატია 
დაწყებითი 

განათლება 

69 შანთაძე თაიგული 
დაწყებითი 

განათლება 

70 შეწირული ინგა 
დაწყებითი 

განათლება 

71 ჩაჩანიძე მარიამ 
დაწყებითი 

განათლება 

72 ჩიკვაიძე ლინდა 
დაწყებითი 

განათლება 

73 ჩხაიძე რიმა 
დაწყებითი 

განათლება 

74 ჩხარტიშვილი თეა 
დაწყებითი 

განათლება 

75 ჩხიკვაძე მელანო 
დაწყებითი 

განათლება 

76 ციმნარიძე ნერიმან 
დაწყებითი 

განათლება 

77 ცინცაძე ლინდა 
დაწყებითი 

განათლება 

78 ცინცაძე მაგდა 
დაწყებითი 

განათლება 

79 წილოსანი როენა 
დაწყებითი 

განათლება 

80 ჭაღალიძე ელზა 
დაწყებითი 

განათლება 

81 ჭურკვეიძე რუსუდან 
დაწყებითი 

განათლება 

82 ხალვაში ხატია 
დაწყებითი 

განათლება 

83 ხახუტაიშვილი ანნა 
დაწყებითი 

განათლება 

84 ხაჯიშვილი მარიეტა 
დაწყებითი 

განათლება 

85 ხმალაძე მონიკა 
დაწყებითი 

განათლება 

86 ხოზრევანიძე ლელა 
დაწყებითი 

განათლება 

87 ჯაფარიძე ანა 
დაწყებითი 

განათლება 

88 ჯიჯელავა მარიამ 
დაწყებითი 

განათლება 
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ბრძანებით 

ტექნოლოგიური ფაკულტეტი 

 

№ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

გვარი სახელი 

1 მშენებლობა ალიქაძე მარადი 

2 მშენებლობა ართმელაძე თორნიკე 

3 მშენებლობა არძენაძე გურამ 

4 მშენებლობა ბერიძე ვეფხვია 

5 მშენებლობა ბერიძე მინდია 

6 მშენებლობა ბოლქვაძე გიორგი 

7 მშენებლობა ბოლქვაძე ზურაბი 

8 მშენებლობა ბოლქვაძე მანუჩარ 

9 მშენებლობა ბრეგაძე კახაბერი 

10 მშენებლობა გერგაია მიხეილი 

11 მშენებლობა გიორგაძე დავით 

12 მშენებლობა გიორგაძე თადეოზ 

13 მშენებლობა გოგიტიძე სერგო 

14 მშენებლობა გოგოლიშვილი ბესიკ 

15 მშენებლობა გორაძე თორნიკე 

16 მშენებლობა გრძელიძე მირიანი 

17 მშენებლობა დავითაძე ავთანდილ 

18 მშენებლობა დოლაბერიძე ბონდო 

19 მშენებლობა დოლიძე საბა 

20 მშენებლობა დუმბაძე დავით 

21 მშენებლობა დუმბაძე იგორ 

22 მშენებლობა ვაშალომიძე ვასილ 

23 მშენებლობა ვაჭარაძე აკაკი 

24 მშენებლობა ზოიძე თამარ 

25 მშენებლობა ზოიძე მეგი 

26 მშენებლობა ზოიძე სეიდ 

27 მშენებლობა თავბერიძე ნიკა 

28 მშენებლობა თურმანიძე ნუკრი 

29 მშენებლობა კაკაბაძე თამაზ 

30 მშენებლობა კაკაბაძე თორნიკე 

31 მშენებლობა კალანდაძე ნოდარი 

32 მშენებლობა კახაძე გიორგი 

33 მშენებლობა კეკელიძე ვიტალი 

34 მშენებლობა კეკელიძე თემურ 



35 მშენებლობა მახარაძე მიხეილ 

36 მშენებლობა მახარობლიძე ნუგზარ 

37 მშენებლობა მიქელაძე გოგი 

38 მშენებლობა ნატარიძე კახა 

39 მშენებლობა რომანაძე დავით 

40 მშენებლობა საკანდელიძე გიორგი 

41 მშენებლობა სალუქვაძე გიზო 

42 მშენებლობა ტრაპაიძე ნიკა 

43 მშენებლობა ფუტკარაძე გიორგი 

44 მშენებლობა ფუტკარაძე გიორგი 

45 მშენებლობა შავაძე ბაჩუკი 

46 მშენებლობა შარაშიძე ჟუჟუნა 

47 მშენებლობა შურღაია აკაკი 

48 მშენებლობა ცინცაძე მინდია 

49 მშენებლობა წინწკალაძე ლინა 

50 მშენებლობა ხურციძე ლაშა 

51 არქიტექტურა ბაქრაძე მურმან 

52 არქიტექტურა ბოლქვაძე გიორგი 

53 არქიტექტურა ბოლქვაძე სულხან 

54 არქიტექტურა ირემაძე ნანა 

55 არქიტექტურა კუტალაძე ანნა 

56 არქიტექტურა ლამპარაძე ქეთევან 

57 არქიტექტურა მგელაძე მუხრან 

58 არქიტექტურა მეხეშიძე ფირუზ 

59 არქიტექტურა მუკუტაძე ლაშა 

60 არქიტექტურა სურმანიძე ირაკლი 

61 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
აბაშიძე ალექსანდრე 

62 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
ალანია მადლენა 

63 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
დავითაძე გოდერძი 

64 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
დუმბაძე ხვიჩა 

65 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
ნინიძე რამაზ 

66 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
პაპიძე ნუკრი 

67 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
სალაძე თორნიკე 

68 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
ქათამაძე დათა 

69 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
ქობულაძე არჩილ 

70 
სამთო და 

გეოინჟინერია 
წვერავა გიგა 

71 ტელეკომუნიკაცია ბალაძე გიორგი 



72 ტელეკომუნიკაცია ბეჟანიძე გელა 

73 ტელეკომუნიკაცია დიდმანიძე ირაკლი 

74 ტელეკომუნიკაცია დუმბაძე ინგა 

75 ტელეკომუნიკაცია დუმბაძე მამუკა 

76 ტელეკომუნიკაცია ვარშანიძე ვახტანგ 

77 ტელეკომუნიკაცია კეჭაღმაძე კობა 

78 ტელეკომუნიკაცია მაკრახიძე დავით 

79 ტელეკომუნიკაცია სურმანიძე ლერი 

80 ტელეკომუნიკაცია ხარბედია ფიქრია 

81 ტრანსპორტი ბერიძე მანუჩარ 

82 ტრანსპორტი დევაძე თედო 

83 ტრანსპორტი დუმბაძე ზაიდი 

84 ტრანსპორტი ევგენიძე ბექა 

85 ტრანსპორტი ვარშანიძე ბექა 

86 ტრანსპორტი თებიძე გიორგი 

87 ტრანსპორტი თედორაძე თედო 

88 ტრანსპორტი მჟავანაძე თორნიკე 

89 ტრანსპორტი წითელაძე ანრი 

90 ტრანსპორტი ხიმშიაშვილი დიანა 

91 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ანანიძე ერეკლე 

92 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ანთაძე კახა 

93 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ბახტაძე ლალი 

94 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ბერიძე გოგიტა 

95 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ბერიძე თორნიკე 

96 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ბერიძე მევლუდ 

97 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ბერიძე მერაბ 

98 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ბოლქვაძე ანა 

99 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

გორგილაძე მანუჩარ 



100 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

გორგოშიძე ირაკლი 

101 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

დავითაძე არმაზ 

102 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

დავითაძე მირანდა 

103 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

დიასამიძე ლაშა 

104 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

დოლიძე ვიოლა 

105 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ზაქარაძე ლაშა 

106 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ზაქარაძე ოლეგ 

107 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ზოიძე დავით 

108 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ზოიძე დავით 

109 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ზოიძე რესან 

110 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ირემაძე მამუკა 

111 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

კაკალაძე ქრისტინა 

112 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

კილასონია ვიტალი 

113 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

კონცელიძე მირიან 

114 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

მამულაძე რომან 

115 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

მგელაძე ჯემალ 



116 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

მენაფირე გიორგი 

117 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

სულაქველიძე ნიკა 

118 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

სურმანიძე ანრი 

119 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

სურმანიძე გელოდი 

120 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

სურმანიძე ირაკლი 

121 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

სურმანიძე მერაბ 

122 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ტაკიძე გიორგი 

123 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ფევაძე ცირა 

124 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ქამადაძე უჩა 

125 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ქერქაძე ეთერ 

126 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ქობულაძე მარინა 

127 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

შაინიძე ვიტალი 

128 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

შაინიძე მამული 

129 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

შარვაშიძე ხვიჩა 

130 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

შაქარიშვილი სალომე 

131 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

შენგელია ტარიელ 



132 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ჩავლეიშვილი გიორგი 

133 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ჩხაიძე ანზორ 

134 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ძირკვაძე მანუჩარ 

135 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ძირკვაძე ნანა 

136 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

წილოსანი დავით 

137 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

წილოსანი დავით 

138 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ჭამიაშვილი ბექა 

139 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ხოზრევანიძე ბაგრატ 

140 

აგრონომია 

(აგროტექნოლოგია; 

აგროეკოლოგია) 

ჯაფარიძე გია 

141 აგროინჟინერია ბერიძე მარატ 

142 აგროინჟინერია მურვანიძე არსენ 

143 აგროინჟინერია სტამბოლიშვილი ქეთევან 

144 აგროინჟინერია შავაძე ჯემალ 

145 აგროინჟინერია ცანავა ლუკა 

146 
სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ბისიეშვილი ნოდარ 

147 
სასურსათო 

ტექნოლოგია 
დოლიძე სერგო 

148 
სასურსათო 

ტექნოლოგია 
საფარიძე ირაკლი 

149 
სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ხინიკაძე ბექა 

150 
სასურსათო 

ტექნოლოგია 
ჯაიანი იზოლდა 

151 სატყეო საქმე ბოლქვაძე ბესიკი 

152 სატყეო საქმე გაბიტაძე გიზო 

153 სატყეო საქმე თავართქილაძე ლაშა 

154 სატყეო საქმე კახაძე რაული 

155 სატყეო საქმე წითლიძე შალვა 
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ბრძანებით 

 

 

 

ტურიზმის ფაკულტეტი 

 

№ 

 
გვარი სახელი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

1.  აბაშიძე ანა ტურიზმი 

2.  აბაშიძე თეონა ტურიზმი 

3.  აბულაძე ნათია ტურიზმი 

4.  ავჯიშვილი ანნა ტურიზმი 

5.  აკოპიანი ელეონორა ტურიზმი 

6.  აკოპოვა ზინაიდა ტურიზმი 

7.  ალიქაძე ხათუნა ტურიზმი 

8.  ანანიძე მარიამ ტურიზმი 

9.  ანთაძე მევლუდი ტურიზმი 

10.  ასამბაძე ანა ტურიზმი 

11.  ბაკურიძე ჯამბულ ტურიზმი 

12.  ბალიაშვილი დიანა ტურიზმი 

13.  ბასილაძე ლანა ტურიზმი 

14.  ბედინაძე ნუკრი ტურიზმი 

15.  ბერიძე ანა ტურიზმი 

16.  ბერიძე დაიანა ტურიზმი 

17.  ბექტაშვილი ლერი ტურიზმი 

18.  ბისიეშვილი ანა ტურიზმი 

19.  ბოლქვაძე მარიკა ტურიზმი 

20.  ბოლქვაძე ქეთევან ტურიზმი 

21.  გაბაიძე ლაშა ტურიზმი 

22.  გელაძე მაკა ტურიზმი 

23.  გობაძე ზაალი ტურიზმი 

24.  გოგიტიძე ანა ტურიზმი 



25.  გოგიჩაიშვილი ნანი ტურიზმი 

26.  გოგიძე სულხან ტურიზმი 

27.  გოლიაძე მაია ტურიზმი 

28.  გორაძე ლელა ტურიზმი 

29.  გორგაძე ლინდა ტურიზმი 

30.  გურგენაძე მიხეილ ტურიზმი 

31.  დავითაძე თამილა ტურიზმი 

32.  დიასამიძე გიორგი ტურიზმი 

33.  დიასამიძე დავით ტურიზმი 

34.  ვასაძე ელენე ტურიზმი 

35.  ვაჩიბერიძე მეგი ტურიზმი 

36.  ვერულიძე უჩა ტურიზმი 

37.  ზანდარაძე მარინა ტურიზმი 

38.  ზოიძე ნიკა ტურიზმი 

39.  ზოიძე ქეთევან ტურიზმი 

40.  თავდგირიძე თამაზ ტურიზმი 

41.  თანდილავა გვანცა ტურიზმი 

42.  თებიძე მირანდა ტურიზმი 

43.  თევთიძე ზაზა ტურიზმი 

44.  თურმანიძე ლინდა ტურიზმი 

45.  თურმანიძე ნინო ტურიზმი 

46.  ირემაძე არმაზ ტურიზმი 

47.  ირემაძე ნინო ტურიზმი 

48.  კახაძე გიორგი ტურიზმი 

49.  კახაძე ზაზა ტურიზმი 

50.  კახიძე ირაკლი ტურიზმი 

51.  კახიძე მილენა ტურიზმი 

52.  კილაძე ლინეტა ტურიზმი 

53.  კოკობინაძე ანნა ტურიზმი 

54.  კოჩალიძე ზაურ ტურიზმი 

55.  მაკარაძე ვაჟა ტურიზმი 

56.  მამულაძე ზაურ ტურიზმი 

57.  მარტიროსიანი ჯულიეტა ტურიზმი 

58.  მახარაძე თამუნა ტურიზმი 

59.  მახარაძე თედო ტურიზმი 

60.  მგალობლიშვილი გურანდა ტურიზმი 

61.  მგელაძე თამუნა ტურიზმი 

62.  მემიშიში დავით ტურიზმი 

63.  მერკულაძე ლანა ტურიზმი 



64.  მესხიძე გიორგი ტურიზმი 

65.  მიქელაძე მთვარისა ტურიზმი 

66.  მურვანიძე თეონა ტურიზმი 

67.  ნიკოლაშვილი თეკლა ტურიზმი 

68.  ოსანაძე ანა ტურიზმი 

69.  სალვარიძე თამუნა ტურიზმი 

70.  სიჭინავა ვლადიმერ ტურიზმი 

71.  სურმანიძე დიანა ტურიზმი 

72.  სურმანიძე კახა ტურიზმი 

73.  სხირტლაძე ნონა ტურიზმი 

74.  ტუღუში თამარ ტურიზმი 

75.  ფანცულაია ანა ტურიზმი 

76.  ფარტენაძე მარიამ ტურიზმი 

77.  ფუტკარაძე ლინდა ტურიზმი 

78.  ფუტკარაძე ნათია ტურიზმი 

79.  ქადიძე ვადიმ ტურიზმი 

80.  ქათამაძე მირანდა ტურიზმი 

81.  ქათამაძე შოთა ტურიზმი 

82.  ქარჩხაძე ქრისტინა ტურიზმი 

83.  შავაძე ნიკა ტურიზმი 

84.  შოთაძე ელიზბარ ტურიზმი 

85.  ჩხაიძე ზაურ ტურიზმი 

86.  ცეცხლაძე მამუკა ტურიზმი 

87.  ცისკარაძე ქრისტინა ტურიზმი 

88.  წილოსანი ანა ტურიზმი 

89.  წულაძე ოთარ ტურიზმი 

90.  წულუკიძე მირიან ტურიზმი 

91.  ჭაღალიძე იზა ტურიზმი 

92.  ხინიკაძე თამაზ ტურიზმი 

93.  ჯაიანი ინგა ტურიზმი 

94.  ჯაიანი ლუიზა ტურიზმი 

95.  ჯანელიძე ანა ტურიზმი 

96.  ჯაყელი მეგი ტურიზმი 

97.  ჯინჭარაძე ნათია ტურიზმი 

98.  ჯოყილაძე გოჩა ტურიზმი 
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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

№ 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

 (სპეციალობა) 

გვარი სახელი 

1 ევროპისმცოდნეობა აბაშიძე ამირან 

2 ევროპისმცოდნეობა აბუსერიძე მაია 

3 ევროპისმცოდნეობა აშლარბა ნერიმან 

4 ევროპისმცოდნეობა ბერიძე ელზა 

5 ევროპისმცოდნეობა ბერიძე მეგი 

6 ევროპისმცოდნეობა ბოლქვაძე თამუნა 

7 ევროპისმცოდნეობა გათენაძე გია 

8 ევროპისმცოდნეობა დიასამიძე ლელა 

9 ევროპისმცოდნეობა ვარშანიძე ანა 

10 ევროპისმცოდნეობა თავაძე მარიამ 

11 ევროპისმცოდნეობა ტაკიძე თამუნა 

12 ევროპისმცოდნეობა ქათამაძე ნანა 

13 ევროპისმცოდნეობა ჩხაიძე ლეილა 

14 ევროპისმცოდნეობა ცეცხლაძე თამთა 

15 ევროპისმცოდნეობა ჯორბენაძე თამარი 

16 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
არძენაძე ნინო 

17 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ბერიძე ანა 

18 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ბერიძე გიორგი 

19 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
გოგავა ნინო 

20 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
დევაძე ლაშა 

21 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
დევაძე ლაშა 

22 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
დიასამიძე ნოდარ 

23 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
დოლიძე მარიამ 



24 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ვანილიში კესო 

25 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ზამბახიძე ნინო 

25 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ილჩენკო ზინაიდა 

26 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
კაკაბაძე მარიტა 

27 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
კონცელიძე ქეთევან 

28 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
კუდაკოვი მარიამ 

29 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
მაკარაძე სოფიკო 

30 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ოთიაშვილი ვაჟა 

31 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
პაქსაძე ნათია 

32 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
რიონიძე რუსუდან 

33 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ფაცაცია ნიკიტა 

34 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ფუტკარაძე ერეკლე 

35 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ფუტკარაძე თამთა 

36 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ფუტკარაძე ლალი 

37 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ქადიძე ლიზა 

38 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ქათამაძე ნანა 

39 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ქამადაძე სოფიკო 

40 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
შავაძე გიორგი 

41 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
შარაშიძე მილანა 

42 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ძიმისტარიშვილი მარიამი 

43 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ჯინჭარაძე თამარი 

44 
საერთაშორისო 

ურთიოერთობები 
ჯობავა ნინო 

45 ფსიქოლოგია ბასიაშვილი ბელა 

46 ფსიქოლოგია ბერიძე თინიკო 

47 ფსიქოლოგია ბერიძე ირინა 

48 ფსიქოლოგია ბერიძე ლელა 

49 ფსიქოლოგია ბრუნჯაძე საბრი 



50 ფსიქოლოგია გაჩეჩილაძე თათია 

51 ფსიქოლოგია გუნდაძე მაიკო 

52 ფსიქოლოგია ექვშაურაშვილი მარიამი 

53 ფსიქოლოგია თავართქილაძე თამთა 

54 ფსიქოლოგია კაჭახმაძე რუსუდან 

55 ფსიქოლოგია კახაძე მეგი 

56 ფსიქოლოგია კელენჯერიძე მარიამი 

57 ფსიქოლოგია კურცხალიძე მარიკა 

58 ფსიქოლოგია ლორთქიფანიძე დიანა 

59 ფსიქოლოგია მახარაძე მადლენა 

60 ფსიქოლოგია მგალობლიშვილი თამარ 

61 ფსიქოლოგია მელაძე მარიკა 

62 ფსიქოლოგია პატარაია ნინო 

63 ფსიქოლოგია ტარიელაძე მარიკა 

64 ფსიქოლოგია ტყემალაძე მერი 

65 ფსიქოლოგია უსტიაშვილი მარიამი 

66 ფსიქოლოგია ფუტკარაძე ირა 

67 ფსიქოლოგია შავაძე მაია 

68 ფსიქოლოგია ხაჯიშვილი მარიამ 

69 ფსიქოლოგია ჯინჭარაძე მარიამ 
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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

 

№ 

 

გვარი, სახელი საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

(სპეციალობა) 

1 აბაშიძე თამილა ფინანსები 

2 აბაშიძე ლევან ფინანსები 

3 აბაშიძე ჯაბულ ფინანსები 

4 ანანიძე სალომე ფინანსები 

5 არძენაძე ლოლა ფინანსები 

6 არძენაძე მარინა ფინანსები 

7 ასამბაძე ლადო ფინანსები 

8 ბარამიძე გოგიტა ფინანსები 

9 გულუა ირინა ფინანსები 

10 დევაძე ზურაბ ფინანსები 

11 დუმბაძე არჩილ ფინანსები 

12 დუმბაძე თეონა ფინანსები 

13 ზოიძე ნუგზარი ფინანსები 

14 თურმანიძე მარიამ ფინანსები 

15 კახიძე თემურ ფინანსები 

16 კოხრეიძე გიორგი ფინანსები 

17 ლაზიშვილი ციური ფინანსები 

18 მარგველაშვილი თეკლა ფინანსები 

19 მახარაძე ნინო ფინანსები 

20 მეგრელიშვილი ოსიკო ფინანსები 

21 მსხალაძე მაია ფინანსები 

22 რიჟვაძე ლაიმა ფინანსები 

23 სარჯველაძე ბექა ფინანსები 

24 სირაბიძე მამუკა ფინანსები 

25 სურმანიძე თეონა ფინანსები 

26 ქათამაძე დიანა ფინანსები 

27 ქათამაძე ნიკა ფინანსები 

28 ქიზინიძე მარიამ ფინანსები 

29 ქობულაძე ნიკა ფინანსები 

30 შავაძე სალომე ფინანსები 

31 შალიკაძე ჯიმშერ ფინანსები 



32 შარაბიძე მარიამ ფინანსები 

33 შარაძე გიორგი ფინანსები 

34 შერვაშიძე ნიკა ფინანსები 

35 წითელაძე მარიამ ფინანსები 

36 ჭანკურიძე იზაბელა ფინანსები 

37 ხაბაძე ნანა ფინანსები 

38 ხარაძე ლუკა ფინანსები 

39 ჯეგნარაძე ზურაბ ფინანსები 

40 ჯიჯავაძე ლაშა ფინანსები 

41 აბაშიძე დავი საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

42 ათაბაგი მამუკა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

43 ახალაძე ლევანი საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

44 ბაკურიძე სალომე საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

45 ბერიძე დავით საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

46 ბოლქვაძე გია საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

47 გიორგაძე თორნიკე საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

48 ვანაძე ნინო საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

49 ზაქარაძე მამუკა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

50 თავართქილაძე ელგუჯა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

51 კახიძე ჯემალ საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

52 კონცელიძე ფრიდონ საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

53 ლანჩავა თეონა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 



54 მელაძე ნიკა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

55 რომანაძე ხვიჩა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

56 საგინაძე მზიური საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

57 სურმანიძე მამუკა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

59 სურმანიძე ნიკა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

60 ფალავანდიშვილი ელიზაბეტ საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

61 ფუტკარაძე გიორგი საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

62 ფუტკარაძე იმედა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

63 ქათამაძე ნათელა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

64 ქართველიშვილი ნატო საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

65 ქიქავა ირაკლი საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

66 ღოღობერიძე მარიამ საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

67 შაინიძე თამარ საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

68 შენგელია გოგა საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

69 ხაბაძე თამარ საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

70 ხინკილაძე თორნიკე საბუღალტრო და 

საგადასახადო საქმე 

71 თავაძე ლია მარკეტინგი 



72 ქათამაძე თინათინ მარკეტინგი 

73 ქონდარიძე მარინე მარკეტინგი 

74 ხახუტაიშვილი ლედი მარკეტინგი 

75 ჯინჭარაძე ეკატერინე მარკეტინგი 

76 აბაიშვილი გივი მენეჯმენტი 

77 აბაშიძე ლადო მენეჯმენტი 

78 აბაშიძე სულხან მენეჯმენტი 

79 ბერიძე ლევან მენეჯმენტი 

80 ბერიძე როინ მენეჯმენტი 

81 ბოლქვაძე ნუგზარ მენეჯმენტი 

82 ბოლქვაძე ჯემალ მენეჯმენტი 

83 გოგიტიძე სოფიკო მენეჯმენტი 

84 დიასამიძე ბექა მენეჯმენტი 

85 კონცელიძე ამირან მენეჯმენტი 

86 კონცელიძე თამარი მენეჯმენტი 

87 მაკარაძე გოგი მენეჯმენტი 

88 მამულაძე ლაშა მენეჯმენტი 

89 მახარაძე მარიამ მენეჯმენტი 

90 მიქელაძე თორნიკე მენეჯმენტი 

91 მჟავანაძე შორენა მენეჯმენტი 

92 ნაკაშიძე ინდირა მენეჯმენტი 

93 ნაკაშიძე ცირა მენეჯმენტი 

94 საფარიძე თეონა მენეჯმენტი 

95 სოლომონიძე მეგი მენეჯმენტი 

96 სურმანიძე დავით მენეჯმენტი 

97 სურმანიძე ირაკლი მენეჯმენტი 

98 სურმანიძე მარიამი მენეჯმენტი 

99 სურმანიძე ნატრული მენეჯმენტი 

100 სურმანიძე რამინ მენეჯმენტი 

101 ტარიელაძე ლინდა მენეჯმენტი 

102 ტყემალაძე მარი მენეჯმენტი 

103 ფუტკარაძე გენო მენეჯმენტი 

104 ფუტკარაძე ნიკა მენეჯმენტი 

105 ქოქოლაძე მარად მენეჯმენტი 

106 შავაძე თამუნა მენეჯმენტი 

107 ჩავლეიშვილი შორენა მენეჯმენტი 

108 წულაძე ნინო მენეჯმენტი 

109 ხაბაძე ანა მენეჯმენტი 

110 ხოზრევანიძე ნანა მენეჯმენტი 

111 აბაშიძე გიორგი ეკონომიკა 

112 ანთაძე სალომე ეკონომიკა 

113 ბალაძე დავით ეკონომიკა 

114 ბარაბაძე რევაზ ეკონომიკა 

115 ბახტაძე ნიკა ეკონომიკა 

116 ბერიძე ანა ეკონომიკა 

117 ბერიძე ანა ეკონომიკა 

118 ბერიძე თინა ეკონომიკა 

119 ბლაგიძე ლაშა ეკონომიკა 

120 ბოლქვაძე რუსუდან ეკონომიკა 



121 ბროლაძე ია ეკონომიკა 

122 გერაძე გელა ეკონომიკა 

123 გოლიაძე რეზიკო ეკონომიკა 

124 გორდელაძე აკაკი ეკონომიკა 

125 დავითაძე მარიამ ეკონომიკა 

126 დუმბაძე თინათინ ეკონომიკა 

127 დუმბაძე მარიამ ეკონომიკა 

128 დუმბაძე ქეთევან ეკონომიკა 

129 ვარშანიძე თამარ ეკონომიკა 

130 ვარშანიძე ნესტან ეკონომიკა 

131 ვაშაყმაძე მუხრან ეკონომიკა 

132 ზანდარაძე მარიკა ეკონომიკა 

133 ზოიძე არმაზ ეკონომიკა 

134 თავდგირიძე ლია ეკონომიკა 

135 თურმანიძე ელენე ეკონომიკა 

136 კაიკაციშვილი დიანა ეკონომიკა 

137 კაიშვილი ნიკა ეკონომიკა 

138 კახაძე თეონა ეკონომიკა 

139 ლაბაძე თამარ ეკონომიკა 

140 მგელაძე ხათუნა ეკონომიკა 

141 მეგრელიშვილი ანა ეკონომიკა 

142 მიქელაძე ლიკა ეკონომიკა 

 143 საგინაძე გიორგი ეკონომიკა 

144 სანიკიძე რეზო ეკონომიკა 

145 სურმანიძე მარიკა ეკონომიკა 

146 სურმანიძე ნინო ეკონომიკა 

147 ფარსენაძე ლინდა ეკონომიკა 

148 ფარტენაძე მარიამ ეკონომიკა 

149 ქათამაძე თამარ ეკონომიკა 

150 ქათამაძე მარიამ ეკონომიკა 

151 ქარცივაძე თამილა ეკონომიკა 

 152 ქურიძე როინ ეკონომიკა 

153 შავაძე მაყვალა ეკონომიკა 

154 შავაძე მზია ეკონომიკა 

155 შაინიძე დავით ეკონომიკა 

156 შანიძე ვერონიკა ეკონომიკა 

157 შარაშიძე ხათუნა ეკონომიკა 

158 შერვაშიძე ნინო ეკონომიკა 

159 ჩხაიძე ნინო ეკონომიკა 

160 ჯაფარიძე თამრიკო ეკონომიკა 
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