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N გვარი სახელი პირადი N ფაკულტეტი 

1.  კახაბერი რუსუდან 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

(ჩარიცხული 2010წ.) 

2.  კუსიანი თორნიკე 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

3.  ლაბუჩიძე სერგო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

4.  ლაცაბიძე          გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

(ჩარიცხული 2010წ.) 

5.  მაისურაძე ირაკლი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

6.  ნახუცრიშვილი დავითი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

7.  ჟღენტი ლონდა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

8.  საპანაძე გიგა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

9.  სილაგაძე ნათია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

10.  ტაბატაძე დავით 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

11.  ქაჩლიშვილი მარიამი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

12.  ჩაგელიშვილი ნათია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

13.  ჩარგაზია სალომე 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

14.  ჩხაიძე აკაკი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

(ჩარიცხული 2010წ.) 

15.  ცეცხლაძე შაქრო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

16.  ცხვედაძე                       ირაკლი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

17.  ძაძამია                        ალექსანდრე 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

18.  ჭილაშვილი                      პაატა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

19.  ჭულუხაძე ნინო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

20.  ხაზალია ქეთევან 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

21.  ხუციბერიძე თეონა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

22.  ჯიბუტი ელენე 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

23.  ვართანოვი რომანი 
 

ეკონომიკის 

საერთაშორისო სკოლა 

24.  თვალჭრელიძე შორენა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

25.  ფუტკარაძე ნატა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

26.  ჯიშკარიანი შორენა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 



27.  გოგაძე ნათია 
 

იურიდიული 

(ჩარიცხული 2010წ.) 
 

28.  ხუხუნაიშვილი მარიამ 
 

იურიდიული 

(ჩარიცხული 2010წ.) 

29.  გოჩაძე თათია 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

30.  დოლიძე სოსო 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

31.  თოიძე თამუნა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

32.  მაზმიშვილი გურამ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

33.  მერკვილაძე მარიტა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

34.  ნადიბაიძე ნინო 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

35.  ნაცარაშვილი შალვა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

36.  სიხარულიძე ლანა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

37.  ქათამაძე ანა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

38.  ცუხიშვილი ქეთევან 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

39.  ხარაული თეონა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

40.  ჯავახიშვილი შალვა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

41.  ალექსიშვილი მარინა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 



42.  ბედოიძე ნათია 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

43.  გოგოლაძე ლალი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

44.  თოლორაია ქეთევან 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

45.  ფხალაძე ნინო 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

46.  შოშიაშვილი ლევან 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

47.  ჩხვიმიანი ნინო 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

48.  ხოტენაშვილი ასმათი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

49.  კვანტალიანი აკაკი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

50.  მიქაძე ლია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

51.  ჯანიკაშვილი სოფიო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

 

 

 

 

  



 

 


