
                  

 

 
 სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის  

                      ხელმძღვანელის  

                                            2014 წლის ,, 16.06 “ 
                   #638/02-04  brZanebis  danarTi #1  

№ გვარი სახელი პირადი ნომერი სპეციალობა საფეხური  თანხა 
(lari) 

1 მჭედლიშვილი ელენე  სამართალი ბაკალავრიატი 421.88 

2 ქურასბედიანი  სალომე  სამართალი ბაკალავრიატი 421.88 

3 გაფრინდაშვილი ნინო  სამართალი ბაკალავრიატი 421.88 

4 გელოვანი ნატი  სამართალი ბაკალავრიატი 1406.25 

5 ელგენდაშვილი გვანცა  სამართალი ბაკალავრიატი 421.88 

6 აღამონაშვილი ლია  სამართალი ბაკალავრიატი 843.75 

7 ეცადეიშვილი თეონა  სამართალი ბაკალავრიატი 421.88 

8 ხერხეულიძე ნოდარი  სამართალი ბაკალავრიატი 421.88 

9 შონია აქსანა  სამართალი ბაკალავრიატი 421.88 

10 გორდეზიანი  ანა  სამართალი ბაკალავრიატი 703.13 

11 კაპანაძე თეონა  სამართალი ბაკალავრიატი 703.13 

12 ომანიძე თამარი  სამართალი ბაკალავრიატი 703.13 

13 ქარცხია ნინო  სამართალი ბაკალავრიატი 421.88 

14 ჩუბინიძე თეონა  სამართალი ბაკალავრიატი 590.59 

15 თაბაგარი ბექა  საერთაშორისო 

სამართალი 

ბაკალავრიატი 1406.25 

16 სილაგავა ბერდია  საერთაშორისო 

სამართალი 

ბაკალავრიატი 674.99 

17 აღლემაშვილი ნანა  საერთაშორისო 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

18 მირიანაშვილი  გიორგი  საერთაშორისო 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

19 ბრეგაძე  მარიამი  საერთაშორისო 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

20 ნაკაშიძე  ანა  საერთაშორისო 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

21 ბახტაძე რატი  საერთაშორისო 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

22 ძამუკაშვილი  ვალერი  საერთაშორისო 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1293.71 

23 გუნიავა მარიამ  საჯარო 

მმართველობა 

მაგისტრატურა 1040.62 

24 გზირიშვილი თამარ  საჯარო 

მმართველობა 

მაგისტრატურა 1040.62 

25 ფაშალიშვილი  არჩილ  საჯარო 

მმართველობა 

მაგისტრატურა 1040.62 



26 ფურცხვანიძე  ნინო  საჯარო 

მმართველობა 

მაგისტრატურა 1040.62 

27 წაქაძე გიორგი  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

28 ზამთარაძე  ეთერი  სისხლის 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

29 გაგნიძე  ემზარი  სისხლის 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

30 ჩაკვეტაძე  გიორგი  სისხლის 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

31 ვარაზაშვილი ნაზი  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

32 ქურხული გვანცა  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

33 თოხაძე ანა  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

34 გალოგრე თამარ  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

35 ნიქაბაძე ნინო  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

36 ივანიძე გელა  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

37 ჩუბინიძე ქრისტინა  სისხლის 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

38 ნატროშვილი თეა  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

39 ყიყინაშვილი მარტა  სისხლის 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

40 პაპაშვილი თამარ  საჯარო 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

41 ჩიხრაძე ქეთევანი  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

42 კამკამიძე  ნინო  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

43 მაჩაიძე ოთარ  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

44 გობეჯიშვილი თეა  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

45 ბერიკაშვილი ხატია  საჯარო 

სამართალი 

მაგისტრატურა 1406.25 

46 რუსიშვილი  ანა  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 1406.25 

47 შაგულაშვილი თამთა  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 506.18 

48 გელაშვილი ნინო  კერძო სამართალი მაგისტრატურა 506.18 

       

       

    jami: 52031 lari   

 


