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დამტკიცებულია  

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018  წლის  „ 14.09 “ 

       №823/01-04   ბრძანებით 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

№ 

გვარი სახელი პირადი № 

 

საფეხური 

1.  აბულაძე ანა 

 

ბაკალავრიატი 

2.  ამბარდნიშვილი გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

3.  ასათიანი გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

4.  აფრიამაშვილი სიმონი 

 

ბაკალავრიატი 

5.  ბარბაქაძე ირაკლი 

 

ბაკალავრიატი 

6.  ბაქრაძე რევაზ 

 

ბაკალავრიატი 

7.  ბახია გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

8.  ბებია თორნიკე 

 

ბაკალავრიატი 

9.  ბეზოიან ანნა 

 

ბაკალავრიატი 

10.  ბერიძე გვანცა 

 

ბაკალავრიატი 

11.  ბუსხრიკიძე გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

12.  
ბუჩუკური გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

13.  გაბინაშვილი თორნიკე 

 

ბაკალავრიატი 

14.  გელაშვილი თამარ 

 

ბაკალავრიატი 

15.  გელაშვილი ივანე 

 

ბაკალავრიატი 

16.  გიგიაშვილი ანა 

 

ბაკალავრიატი 

17.  გიორბელიძე მიხეილი 

 

ბაკალავრიატი 

18.  გიორგობიანი მარიამ 

 

ბაკალავრიატი 

19.  გოგინაშვილი მარიამ 

 

ბაკალავრიატი 

20.  გოგუაძე გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

21.  გორგილაძე დაჩი 

 

ბაკალავრიატი 

22.  გუგუნავა არველოდი 

 

ბაკალავრიატი 

23.  გუზიტაშვილი გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

24.  გულიაშვილი ნინო 

 

ბაკალავრიატი 

25.  დანელია ლაშა 

 

ბაკალავრიატი 

26.  ეზუგბაია აჩიკო 

 

ბაკალავრიატი 

27.  ერიქაშვილი იოსები 

 

ბაკალავრიატი 

28.  ექვთიმიშვილი ფიქრია 

 

ბაკალავრიატი 

29.  ექვთიმიშვილი სოფიკო 

 

ბაკალავრიატი 

30.  თოფურია ნოდარ 

 

ბაკალავრიატი 

31.  იშხნელიძე გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

32.  კაჟაშვილი დავითი 

 

ბაკალავრიატი 

33.  კარგარეთელი ელენე 

 

ბაკალავრიატი 



34.  კახეთელიძე ირაკლი 

 

ბაკალავრიატი 

35.  კახიანი ბექა 

 

ბაკალავრიატი 

36.  კევლიშვილი მარიამი 

 

ბაკალავრიატი 

37.  კევლიშვილი გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

38.  კვაჭანტირაძე ნოდარ 

 

ბაკალავრიატი 

39.  კვინიკაძე ზურაბ 

 

ბაკალავრიატი 

40.  კიკვიძე გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

41.  კიკნაძე გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

42.  კორძახია სოფიო 

 

ბაკალავრიატი 

43.  კოჭლამაზაშვილი გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

44.  კუნჭულია ანა 

 

ბაკალავრიატი 

45.  კურატიშვილი თამარ 

 

ბაკალავრიატი 

46.  ლევერაშვილი გელა 

 

ბაკალავრიატი 

47.  მამულაშვილი ნინო 

 

ბაკალავრიატი 

48.  მჟავანაძე არჩილი 

 

ბაკალავრიატი 

49.  მუმლაძე ლაშა 

 

ბაკალავრიატი 

50.  მურადაშვილი გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

51.  ნანავა მათე 

 

ბაკალავრიატი 

52.  ნაცვალაიძე ლაშა 

 

ბაკალავრიატი 

53.  ნოზაძე ნუკი 

 

ბაკალავრიატი 

54.  ოთარაშვილი მერი 

 

ბაკალავრიატი 

55.  ონიანი გივი 

 

ბაკალავრიატი 

56.  როგავა ლუკა 

 

ბაკალავრიატი 

57.  სამხარაძე გურამი 

 

ბაკალავრიატი 

58.  სახიაშვილი სოფიკო 

 

ბაკალავრიატი 

59.  სომხიშვილი ნინო 

 

ბაკალავრიატი 

60.  სულაბერიძე მარი 

 

ბაკალავრიატი 

61.  ტალახაძე მარიამ 

 

ბაკალავრიატი 

62.  უბირია თამარი 

 

ბაკალავრიატი 

63.  უგრეხელიძე ნინო 

 

ბაკალავრიატი 

64.  უჯმაჯურიძე ზურაბ 

 

ბაკალავრიატი 

65.  ფირცხალაიშვილი სოფიკო 

 

ბაკალავრიატი 

66.  ქავთარაძე ეკატერინე 

 

ბაკალავრიატი 

67.  ქაფიაშვილი ბაჩია 

 

ბაკალავრიატი 

68.  ქურდაძე მარიამ 

 

ბაკალავრიატი 

69.  ღელეყვა მარიტა 

 

ბაკალავრიატი 

70.  ღოლიჯაშვილი ბექა 

 

ბაკალავრიატი 

71.  ღურწკაია ნანა 

 

ბაკალავრიატი 

72.  შავდათუაშვილი ნუცა 

 

ბაკალავრიატი 

73.  შალამბერიძე ოთარი 

 

ბაკალავრიატი 

74.  ჩიკვილაძე გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

75.  ჩიხრაძე გიორგი 

 

ბაკალავრიატი 

76.  ცერცვაძე დავით 

 

ბაკალავრიატი 

77.  ცერცვაძე ანა 

 

ბაკალავრიატი 



78.  ძიძიგური არჩილ 

 

ბაკალავრიატი 

79.  წიგნაძე ნინო 

 

ბაკალავრიატი 

80.  წიკლაური ილია 

 

ბაკალავრიატი 

81.  ჭელიძე თამთა 

 

ბაკალავრიატი 

82.  ხვთისიაშვილი კახა 

 

ბაკალავრიატი 

83.  ხიდიშელი ნათია 

 

ბაკალავრიატი 

84.  ჯაბაშვილი ჯაბა 

 

ბაკალავრიატი 

85.  ჯამრულიძე ნინო 

 

ბაკალავრიატი 

86.  ჯაფარიძე დავით 

 

ბაკალავრიატი 

87.  ჯინჯოლია ნინო 

 

ბაკალავრიატი 

88.  ჯიქურაშვილი დავით 

 

ბაკალავრიატი 

89.  ექვთიმიშვილი თამარ 

 

დოქტორანტურა 

 
 

 


