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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

N გვარი სახელი პირადი N სემესტრი 
მაგისტრატურის 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

1 აზირაშვილი მამუკა 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

2 ამილახვარი გივი 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

3 აფრასიძე დავითი 

 

5 ბიზნესის ადმინისტრირება 

4 ბაიაშვილი მარიამ 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

5 ბაიდოშვილი ლია 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

6 ბედინაშვილი ივანე 

 

6 ბიზნესის ადმინისტრირება 

7 ბესელია თინათინ 

 

5 ბიზნესის ადმინისტრირება 

8 ბზიკაძე ვახტანგი 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

9 გურგენაძე ნატო 

 

5 ბიზნესის ადმინისტრირება 

10 დალაქიშვილი სალომე 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

11 დვალი გივი 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

12 დვალი ეკატერინე 

 

6 ბიზნესის ადმინისტრირება 

13 ვარდოსანიძე გიორგი 

 

5 ბიზნესის ადმინისტრირება 

14 ვეშაპიძე ბაია 

 

4 ბიზნესის ადმინისტრირება 

15 თურაზაშვილი ქეთევან 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

16 კალანდია არტიომ 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

17 კერატიშვილი მარიამ 

 

5 ბიზნესის ადმინისტრირება 

18 კიბილაშვილი ანა 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

19 კოდელაშვილი ია 

 

5 ბიზნესის ადმინისტრირება 

20 კუპრაშვილი ანა 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 



21 ლაბაძე ესტერი 

 

4 ბიზნესის ადმინისტრირება 

22 ლალიაშვილი ნინო 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

23 მახარაძე შალვა 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

24 მიქაშვილი ზურაბ 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

25 მუსტაფაევი ნოვრასტა 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

26 ნაჭყებია მარიკა 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

27 ნეფარიძე მარიამ 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

28 ნიშნიანიძე ნაზი 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

29 ობოლაშვილი მარიამი 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

30 პატარაშვილი გიორგი 

 

7 ბიზნესის ადმინისტრირება 

31 როსტომაშვილი ლევან 

 

5 ბიზნესის ადმინისტრირება 

32 სამადალაშვილი ნიკა 

 

4 ბიზნესის ადმინისტრირება 

33 საჯაია ლევან 

 

8 ბიზნესის ადმინისტრირება 

34 ტუშური სანდრო 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

35 ტყემალაძე ლიკა 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

36 ქავთარაძე თამარი 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

37 ქარცივაძე მამუკა 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

38 ქურდაძე გვანცა 

 

7 ბიზნესის ადმინისტრირება 

39 შერაზადიშვილი თამაზი 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

40 შვანგირაძე ანა 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

41 ჩაფიძე მარიეტა 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

42 ჩიბუხაშვილი ანა 

 

3 ბიზნესის ადმინისტრირება 

43 ხავთასი თარაშ 

 

1 ბიზნესის ადმინისტრირება 

44 ბაგრატიონი გიორგი 

 

3 ეკონომიკა 

45 ბაღბაია ანნა 

 

3 ეკონომიკა 

46 ბახტურიძე პაატა 

 

6 ეკონომიკა 

47 გოგლიძე გიორგი 

 

5 ეკონომიკა 

48 კახაძე ნუნუ 

 

1 ეკონომიკა 

49 კილასონია შალვა 

 

10 ეკონომიკა 



50 მჭედლიძე გიგა 

 

5 ეკონომიკა 

51 ნანავა გოგა 

 

2 ეკონომიკა 

52 ტყეშელიაძე გიორგი 

 

9 ეკონომიკა 

53 ქუთათელაძე სესილი 

 

1 ეკონომიკა 

54 შაკაია თეონა 

 

1 ეკონომიკა 

55 ჩინჩალაძე ნაია 

 

6 ეკონომიკა 

56 ჩხარტიშვილი ანა 

 

1 ეკონომიკა 

57 ძაბირაძე ალექსანდრე 

 

5 ეკონომიკა 

58 წაქაძე თამარ 

 

1 ეკონომიკა 

59 წკრიალაშვილი მადონა 

 

5 ეკონომიკა 

60 სამედოვი პარვიზ 

 

3 ტურიზმი 

61 ქოქიაური გიორგი 

 

3 ტურიზმი 

62 ძინძიბაძე თეა 

 

1 ტურიზმი 

 

 

 

 

 



 


