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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი  

№ გვარი სახელი პ/ნ ბაკალავრიატის პროგრამა სემესტრი 

1.  ბეჟანიშვილი სალომე 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 8 

2.  ბუჩუკური მარიამ 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

3.  გრიგალაშვილი თორნიკე 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 4 

4.  გულაღაშვილი გიორგი 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 4 

5.  დათუაშვილი გიორგი 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

6.  თორთლაძე ნინო 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 7 

7.  კიკნაძე ირაკლი 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 4 

8.  ლურსმანაშვილი გაგა 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

9.  მალანია ბაჩანა 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

10.  მაჭავარიანი ჭიაბერ 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 4 

11.  მებურიშვილი მარიამ 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 7 

12.  მოლაშვილი გიორგი 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 6 

13.  ნესკოროდოვა სალომე 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 7 

14.  ოკუჯავა ნინო 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 8 

15.  საგინაშვილი ტატო 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 5 

16.  ქობლიანიძე თამაზ 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 7 

17.  ღუღუნიშვილი ბექარ 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 4 

18.  შკუბულიანი გიორგი 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 8 

19.  შუღლიაშვილი ლევან 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 7 

20.  წერუაშვილი გოგა 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 3 

21.  ჭითავა ბექა 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 6 

22.  ხაჩიძე ანი 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 7 

23.  ჯავახიშვილი ქეთევან 
 

ბიზნესის ადმინისტრირება 2 

24.  არჩვაძე გიორგი 
 

ეკონომიკა 3 

25.  ახმედოვი ლოგმან 
 

ტურიზმი 3 

26.  ბარნაბიშვილი ჯუმბერი 
 

ტურიზმი 7 

27.  ბახია შალვა 
 

ეკონომიკა 8 

28.  ბაჯიაშვილი ნათელა 
 

ტურიზმი 7 

29.  ბესელია გვანცა 
 

ეკონომიკა 7 

30.  ბლიაძე ბესარიონი 
 

ეკონომიკა 3 



31.  გაბაშვილი ნოე 
 

ეკონომიკა 8 

32.  გოგებაშვილი სოფიკო 
 

ტურიზმი 6 

33.  გრძელიშვილი ნანა 
 

ეკონომიკა 2 

34.  იაკობიშვილი ნოდარი 
 

ტურიზმი 6 

35.  კენჭოშვილი გურამი 
 

ეკონომიკა 4 

36.  კუკავა გოგა 
 

ტურიზმი 2 

37.  კუპრაშვილი მამუკა 
 

ეკონომიკა 8 

38.  ლომინაშვილი ნაზიბროლა 
 

ეკონომიკა 7 

39.  მაზანაშვილი ელენე 
 

ტურიზმი 4 

40.  მაისურაძე პაატა 
 

ტურიზმი 7 

41.  მგალობლიშვილი კესო 
 

ტურიზმი 8 

42.  მესხიშვილი ვახტანგი 
 

ეკონომიკა 5 

43.  მჭედლიშვილი მარიამ 
 

ტურიზმი 4 

44.  ნარიმანიძე გიორგი 
 

ეკონომიკა 6 

45.  ფაჩუაშვილი გიორგი 
 

ეკონომიკა 6 

46.  ფიცხელაური ბექა 
 

ეკონომიკა 4 

47.  ფუტკარაძე ნანა 
 

ეკონომიკა 3 

48.  ქავთარაძე ბარბარე 
 

ეკონომიკა 5 

49.  ქარდავა ბექა 
 

ტურიზმი 2 

50.  შენგელაია ნინო 
 

ტურიზმი 5 

51.  ჩახავა ესაია 
 

ეკონომიკა 4 

52.  ჭანკვეტაძე იოანე 
 

ტურიზმი 2 

53.  ხურციძე გიორგი 
 

ტურიზმი 4 

54.  ხუციშვილი ნინო 
 

ეკონომიკა 6 

 

 

 

 



 


