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N გვარი სახელი პ/ნ ფაკულტეტი საფეხური 

1.  ბერუჩაშვილი ნიკოლოზ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

2.  ბურდული ნიკოლოზი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

3.  გოგოლაძე ქრისტინა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

4.  ედიბერიძე ია 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

5.  მანუკიანი არმანი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

6.  მახათაძე ვანო 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

7.  სუხიაშვილი როენა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

8.  ჯავახიშვილი ლაშა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

9.  ჯიმშელეიშვილი ლევანი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

10.  არველაძე ანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

11.  გურჯიძე გიორგი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

12.  მეტრეველი დარეჯანი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

13.  მჭედლიძე-ბუშე მარიამ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

14.  უძილაური ია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

15.  ცანავა მაია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

16.  ლაღიძე თამუნა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

17.  გიორგიძე ლაშა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 
დოქტორანტურა 



მეცნიერებათა 

18.  გერკეული ნინო 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

19.  კეპულაძე თამარი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

20.  რუხაძე ნანა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

21.  კონცელიძე ოსიკო 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

22.  ცობეხია ირაკლი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

23.  ბარნოვი ანდრო 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

24.  ბასილაია მიხეილ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

25.  კაპანაძე თამარ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

26.  ბოჭოიძე ანა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

27.  როსეფაშვილი ნესტანი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

28.  უხურგუნაშვილი გიორგი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

29.  ნახუცრიშვილი კონსტანტინე 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

30.  წურწუმია თეიმურაზ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

31.  გეთაშვილი ნიკოლოზ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

32.  თაყაიშვილი ირაკლი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

33.  ქავთარაძე სერგო 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 



34.  ჯავაშვილი საბა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

35.  ჩუბინიძე დავითი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

36.  კონჯარია ოთარი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

37.  ლაგვილავა დავით 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

38.  იაბლუჩანსკა განნა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

39.  მერჯანი მეთინ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

40.  გაგუა ირაკლი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

41.  გელაშვილი თათია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

42.  მირზიკაშვილი ნიკა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

43.  მჭედლიძე ნათია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

44.  პაპიძე თეონა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

45.  სააკაშვილი ქეთევან 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

46.  სეროპოვი დავით 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

47.  ფირცხალავა თათია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

48.  შეყილაძე დემეტრე 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

49.  ჩალაური ლევან 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

50.  ხატიაშვილი ხატია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

51.  ხელაშვილი მაია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

52.  ჯაბახიძე თამარ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

53.  ჯავახიშვილი ანა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

54.  ცქიფურიშვილი ქრისტინე 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

55.  ობოლაძე ქეთევან 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

56.  ბუტიკაშვილი გიორგი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 



57.  რურუა მიხეილ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

58.  თვაური ანზორ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

59.  მნაცაკანიანი სონა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

60.  გაგნიძე ნათია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

61.  კობერიძე ლია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

62.  უზნაძე რუსუდან 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

63.  დიდმანიძე თენგიზ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

64.  ჩიქოვანი ალექსანდრე 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

65.  ქავთარაძე გიორგი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

66.  მანია არჩილ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

67.  შენგელია                       ზვიადი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

68.  კუპატაძე    ვაჟა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

69.  ზარიძე                         გიორგი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

70.  უგლავა ალექსანდრე 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

71.  ხარიტონიშვილი გიორგი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

72.  გამყრელიძე მაია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

73.  კოტიშაძე მამუკა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

74.  ნიკაჭაძე სიმონი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

75.  რეხვიაშვილი გიორგი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

76.  ოსაძე გიორგი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

77.  ხარშილაძე ანდრო 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

78.  გამრეკლიძე მაგდა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

79.  კიკაჩეიშვილი დავით 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

80.  ურუშაძე ირინე 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

81.  ნადირაძე თორნიკე 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

82.  ბლიაძე გულიკო 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

83.  ცირეკიძე გიორგი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 



84.  ყურმაშვილი ქეთევან 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

85.  გოგია დოდო 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

86.  ელიზბარაშვილი მაკა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

87.  კიკაჩეიშვილი ლანა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

88.  ხიდეშელი მანანა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

89.  ბასლანძე სოფიო 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

90.  მაისაია ლევანი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

91.  ცომაია სალომე  
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

 

 


