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                                                                                                                           დანართი #1 

 

დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2016 წლის 5 მაისის  

                    #515/01-04 ბრძანებით 

 

N გვარი სახელი პირადი N ფაკულტეტი 

1.  აბრამიშვილი გვანცა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

2.  აკოფაშვილი მაია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

3.  ალანია ირინა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

4.  არველაძე თენგიზ 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

5.  ასანიძე გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

6.  აფრიკოვი რომან 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

7.  ბარაზნა ნიკა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

8.  ბარბაქაძე ვახტანგ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

9.  ბურდული ანდრო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

10.  გელენიძე ლაშა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

11.  გირკელიძე გრიგოლ 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

12.  გოგიშვილი მიხეილი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

13.  გოგოხია გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

14.  გოგუაძე ნინო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

15.  გონაძე ლელა 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

16.  გორგონძია გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

17.  გურგენიძე თამარ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

18.  დვალიძე ნიკოლოზ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

19.  დოიჯაშვილი ქეთევან 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

20.  დოლიძე თეონა 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

21.  დოხტურიშვილი დავით 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

22.  ვახვახიშვილი სანდრო 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

23.  თავართქილაძე თამარ 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

24.  იაშვილი მირანდა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

25.  კალანდარიშვილი ანა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

26.  კარპოვი სოსო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

27.  კენჭოშვილი ნინო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

28.  კვესიტაძე მარიამ 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

29.  კოტეტიშვილი გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

30.  მასხარაშვილი დავით 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

31.  მაქაცარია ლევან 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

32.  მაჭარაძე თამარ 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

33.  მდინარაძე გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

34.  ოტიაშვილი შორენა 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 
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35.  ოძელაშვილი რევაზ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

36.  რუსიძე გენო 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

37.  სალუქვაძე ბაია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

38.  სესიაშვილი სოფიო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

39.  სიხარულიძე თათია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

40.  სოხაძე დავითი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

41.  ფიფია თამთა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

42.  ფიფია თეა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

43.  ფორჩხიძე მიხეილ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

44.  შაბანოვი რუსლან 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

45.  შუშიაშვილი დავით 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

46.  ჩეკურიშვილი ნინო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

47.  წუწუნავა ეკა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

48.  ხაბეიშვილი მაკა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

49.  ხოსიტაშვილი გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

50.  ხუფენია დავით 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

51.  ჯალაღონია იური 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

52.  ჯინჭარაძე ნინო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

53.  სოკოლოვსკი დავით 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

54.  ტრაპაიძე ნათია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

55.  ღლონტი ლაშა 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

56.  შუკაკიძე ნინო 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

57.  ჩომახიძე გიორგი 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

58.  წიკლაური ლევან 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

59.  წიკლაური  ნათია 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

60.  ჯოხაძე მიხეილ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

61.  აბესაძე მირიან 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

62.  არუთინოვი გიორგი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

63.  არღვლიანი ნათელა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

64.  ახალაია შალვა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

65.  ახობაძე ვახტანგი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 
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66.  ბაქრაძე გურამ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

67.  ბეგიაშვილი ნათია 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

68.  ბენდიანიშვილი თინათინ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

69.  ბენდიაშვილი მიხეილი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

70.  ბერიკაშვილი ვახტანგ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

71.  ბესტავაშვილი ალექსანდრე 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

72.  ბზიშვილი ლევან 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

73.  ბუტიკაშვილი გიორგი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

74.  გაფრინდაშვილი გიორგი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

75.  გოგინაშვილი ნატო 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

76.  გოცირიძე ლუკა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

77.  გუმბერიძე ნოდარ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 
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78.  გუნდუზ ეიუფ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

79.  დუმბაძე იაკობ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

80.  ვართანიანი ლილია 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

81.  ზარდიაშვილი ბექარი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

82.  თვაური მამუკა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

83.  ინაძე სალომე 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

84.  კამლაძე ლია 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

85.  კენჭიაშვილი გოჩა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

86.  კვინტრაძე ნანა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

87.  კილაძე ამირან 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

88.  ლომთათიძე ნინო 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

89.  მაისურაძე გიორგი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

90.  მანაგაძე ირაკლი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

91.  მესხია ბორის 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

92.  მჭედლიძე თეონა 
 

ზუსტ და 



5 
 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

93.  ნატრიაშვილი მარიამ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

94.  ნიკაჭაძე ალექსი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

95.  ოთარაშვილი არჩილი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

96.  სამხარაძე ბესიკი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

97.  ტურაბელიძე ნატო 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

98.  ფაილოძე რატი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

99.  ფაღავა ავთანდილ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

100.  ქალიაშვილი თორნიკე 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

101.  ყავლაშვილი გელა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

102.  ყანდაშვილი მანანა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

103.  ყანდიაშვილი ნიკოლოზ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

104.  ყურაშვილი დავით 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 
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105.  შატაკიშვილი გიორგი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

106.  შილაკაძე ვასილ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

107.  შიუკაშვილი ოთარი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

108.  ჩიქობავა ირაკლი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

109.  ჩიქოვანი გიორგი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

(სპეციალობა – 

კომპიუტერული 

მეცნიერება) 

110.  ჩიხორია ანა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

111.  ძიძიგური ბექა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

112.  წერეთელი ნინო 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

113.  ჭაღალიძე გიორგი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

114.  ხიზანაშვილი ალექსანდრე 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

115.  ხოჭოლავა ირაკლი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

116.  ხუცურაული ვალერიან 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 
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117.  ჯანელიძე გურამ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

118.  ჯოყილაძე ხათუნა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

119.  აბაზიანი ნონა 
 

იურიდიული 

120.  ალადაშვილი თემურაზი 

 

იურიდიული 

121.  ბარათაშვილი თორნიკე 

 

იურიდიული 

122.  ბერიძე ირაკლი 

 

იურიდიული 

123.  ბეჭვაია მადონა 

 

იურიდიული 

124.  გაბრიაძე ნინო 
 

იურიდიული 

125.  გაგნიძე თამარ 
 

იურიდიული 

126.  გაფრინდაშვილი ვალერიანე 

 

იურიდიული 

127.  გლოველი ნოდარ 
 

იურიდიული 

128.  დაუშვილი ქეთევან 

 

იურიდიული 

129.  ვადაჭკორია ლევან 

 

იურიდიული 

130.  კაპანაძე აკაკი 
 

იურიდიული (ჩარიცხული 

2008 წ.) 

131.  კულუმბეგოვი თამილა 

 

იურიდიული 

132.  ლოლუა ვახტანგ 

 

იურიდიული 

133.  მახარაძე ნინო 
 

იურიდიული 

134.  მუზაშვილი გიორგი 
 

იურიდიული 

135.  ნარიძე ირაკლი 
 

იურიდიული 

136.  პაპიანი ერიკნაზ 

 

იურიდიული 

137.  რობაქიძე ელგუჯა 
 

იურიდიული 

138.  როსტიაშვილი ქეთევან 

 

იურიდიული 

139.  სახელაშვილი შალვა 

 

იურიდიული 

140.  სოხაძე ალექსანდრე 
 

იურიდიული 

141.  ტეფნაძე ნათია 
 

იურიდიული 

142.  ქუთათელაძე ვლადიმერი 

 

იურიდიული 

143.  ყველაშვილი ნათია 
 

იურიდიული 

144.  ჩუთლაშვილი დავით 

 

იურიდიული 

145.  ცაავა ქსენია 

 

იურიდიული 

146.  ცხადაძე ელენე 
 

იურიდიული 

147.  წალდაძე გიორგი 

 

იურიდიული 

148.  წუზბა თემურ 

 

იურიდიული 

149.  ხარაიშვილი გიორგი 

 

იურიდიული 

150.  ხარხელაური თათია 
 

იურიდიული 

151.  ჯანხოთელი შორენა 

 

იურიდიული 
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152.  გეგელია ნინო 
 

მედიცინის 

153.  დაუთაშვილი რუსუდან 
 

მედიცინის 

154.  კაპანაძე ნატო 
 

მედიცინის 

155.  ქირია ნიაზ 
 

მედიცინის 

156.  ცხვედიანი ქეთევან 
 

მედიცინის 

157.  ჭოხონელიძე თეონა 
 

მედიცინის 

158.  ანიაშვილი რაჟდენ 

 

მედიცინის 

159.  მაისურაძე ნონა 

 

მედიცინის 

160.  ტყებუჩავა სოფიკო 

 

მედიცინის 

161.  ფხაკაძე ნინო 

 

მედიცინის 

162.  ახვლედიანი დიანა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

163.  ბელთაძე ეკა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

164.  ბერაძე ელისო 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

165.  ბიგვავა ეველინა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

166.  გაბათაშვილი თამარ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

167.  გაჩეჩილაძე თეონა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

168.  

გოქაძე ნატალია 

 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

169.  ვაჭარაძე ვაჟა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

170.  მარღია ბექა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

171.  ნასარეია თამარ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 
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172.  ჟღენტი მარიამ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

173.  ფოფხაძე ნათია 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

174.  ქარაია ნინო 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

175.  

ჩინჩალაძე ნონა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

176.  ცუცქირიძე ნესტანი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

177.  ძოწენიძე მეგიტა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

178.  ჭელიშვილი მარიამ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

179.  ხანჯალიაშვილი მარიამ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

180.  აბრამიშვილი სალომე 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების მეცნიერებათა 

181.  აბზიანიძე ლაშა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

182.  ავლარიგოვა ხავა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

183.  ახვლედიანი ნანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

184.  ბარავი ირინა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

185.  ბარამიძე სალომე 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
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186.  ბებიაშვილი ბექა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

187.  ბეგიაშვილი თამუნა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

188.  ბრეგვაძე ხატია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

189.  გაბათაშვილი ინგა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

190.  გაჩავა ლევან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

191.  გელაშვილი მარიამ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

192.  გირგვლიანი სოფიო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

193.  გოგინაშვილი თამაზი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

194.  გოლოძე ანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

195.  გოშაძე თეონა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

196.  დვალიძე ლევან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

197.  ვასაძე ქეთი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

198.  ზარიძე შოთა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

199.  თილიძე კახა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

200.  იავუზი ბულენთ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

201.  კალანდაძე ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

202.  კაპანაძე თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

203.  კენჩხაძე თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

204.  კვიტაიშვილი მარიამ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

205.  მაისურაძე დავით 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

206.  მამულაშვილი დავით 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
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207.  მარღანია ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

208.  მაჭარაშვილი გიორგი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

209.  მდინარაძე მარიამ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

210.  მესხიშვილი ნატო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

211.  მეტივიშვილი თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

212.  მინდიაშვილი თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

213.  მიქაძე ია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

214.  ნაცვლიშვილი ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

215.  ნიკოლაშვილი ანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

216.  ოზ ისმაილ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

217.  ომანაძე შორენა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

218.  პავლიაშვილი ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

219.  პავლიაშვილი ჭაბუკა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

220.  პაპიაშვილი თეა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

221.  სომხიშვილი მარიკა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

222.  ტურიაშვილი ვალერი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

223.  ფირცხალავა ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

224.  ქარჩავა თამუნა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

225.  ქისიშვილი სალომე 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

226.  ქურიძე ეკატერინე 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

227.  ღვინერია ქეთი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

228.  შავაძე ლალი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
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229.  ჩეკურიშვილი ქეთევან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

230.  ჩხაიძე ქეთევან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

231.  ჭუმბურიძე აკაკი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

232.  ხანთაძე თინათინ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

233.  ხარებაშვილი ლანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

234.  ხაჭაპურიძე ლაშა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

 

 
 


