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იურიდიული ფაკულტეტი 
 

 

N 
 

გვარი 
 

სახელი 
  

პროგრამა 
 

სემესტრი 

1. არახამია მარიამ  საერთაშორისო სამართალი 6 

2. აფხაზავა ანა  საერთაშორისო სამართალი 7 

3. გონაძე ზაურ  საერთაშორისო სამართალი 9 

4. ლიპარტელიანი სალომე  საერთაშორისო სამართალი 9 

5. მახათაძე დიანა  საერთაშორისო სამართალი 6 

6. რუსთამოვი სარხან  საერთაშორისო სამართალი 3 

7. უკლება ანა  საერთაშორისო სამართალი 5 

8. ავალიანი ანი  სამართალი 6 

9. ამაშუკელი აკაკი  სამართალი 11 

10. ბარნაველი კახაბერ  სამართალი 3 

11. გაბარაშვილი ლევან  სამართალი 3 

12. გამყრელიძე საბა  სამართალი 5 

13. გიგუაშვილი სანდრო  სამართალი 6 

14. გოგოსაშვილი მერაბი  სამართალი 3 

15. დადუნაშვილი თამარი  სამართალი 3 

16. დუკაშვილი ლევანი  სამართალი 10 

17. ვარდოსანიძე დავით  სამართალი 9 

18. ვეფხვაძე გიორგი  სამართალი 3 

19. თოიძე თათია  სამართალი 9 

20. ივანიძე თამუნა  სამართალი 4 

21. კაპანაძე სალომე  სამართალი 2 

22. კარკარიან ედიკ  სამართალი 13 

23. კაციტაძე ბესიკ  სამართალი 11 

24. კაჭარავა მარიამ  სამართალი 9 

25. კობელიან ანგელინა  სამართალი 5 

26. კორძახია მარიამ  სამართალი 3 

27. კუპრაშვილი გიორგი  სამართალი 11 

28. მარგველანი გიორგი  სამართალი 3 

29. მაშანეიშვილი მარიამ  სამართალი 7 

30. მესხიშვილი ცოტნე  სამართალი 3 

31. მკერვალიძე მარიამ  სამართალი 7 

32. ნავროზაშვილი დამიანე  სამართალი 9 

33. ოგანესიან ნადია  სამართალი 3 

34. ოქროპირიძე თამარ  სამართალი 11 

35. რატიანი მარიამ  სამართალი 11 

36. სარვაროვ ხალილ  სამართალი 10 

37. სომხიშვილი გიორგი  სამართალი 5 

38. ურუმაშვილი ვასილ  სამართალი 6 

39. ფიცხელაური ალექსანდრე  სამართალი 6 



 

 

40. ფხალაძე ლილე  სამართალი 9 

41. ქოჩიაშვილი თორნიკე  სამართალი 9 

42. ღონღაძე ივანე  სამართალი 3 

43. შაყლანძე მარიკა  სამართალი 10 

44. შელია თამრიკო  სამართალი 9 

45. შერგელაშვილი გიზო  სამართალი 3 

46. ჩინჩალაძე გიორგი  სამართალი 11 

47. ჩნავაიან ლერნიკ  სამართალი 3 

48. ჩოხელი ანი  სამართალი 9 

49. ცერცვაძე ნინო  სამართალი 9 

50. ცქვიტიშვილი ლაშა  სამართალი 5 

51. ცხადაშვილი ჯულიანა  სამართალი 9 

52. ცხადაძე ნათია  სამართალი 11 

53. ჭრიკიშვილი მარიამი  სამართალი 9 

54. ჭყოიძე ანანო  სამართალი 9 

55. ხურციძე მანანა  სამართალი 7 

56. ჯავახიშვილი მარიამ  სამართალი 3 

57. ჯინჭარაძე ანი  სამართალი 9 



 

 


