
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

დანართი #1 

 

დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2016 წლის 29 მარტის 

                 #375/01-04 ბრძანებით 

 

N გვარი სახელი 
პირადი 

ნომერი 

სემეს

ტრი 
ფაკულტეტი პროგრამა 

1.  ბაზიარი ანა  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

2.  დონდუა ია  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

3.  სამადალაშვილი ნიკა  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

4.  ტუხაშვილი ბექა  3 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

5.  ჭეღელიძე ნინო  3 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

6.  ბერიძე რუსუდან  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება  

7.  ქავთარაძე მარიამი  4 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება  

8.  მამასახლისი ზურაბ  4 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
ეკონომიკა 

9.  ტორუა ილია  4 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
ეკონომიკა 

10.  ლომიძე გიორგი  2 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყვ

ელო 

მეცნიერებათა 

გამოყენებითი 

ფიზიკა 

11.  ლელაშვილი ნოდარი  4 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყვ

ელო 

მეცნიერებათა 

გეომორფოლოგი

ა, კარტოგრაფია 

და 

ლანდშაფტური 

დაგეგმარება 

12.  მანაგაძე ზურიკო  3 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყვ

ელო 

მეცნიერებათა 

გეომორფოლოგი

ა, კარტოგრაფია 

და 

ლანდშაფტური 

დაგეგმარება 



13.  მელიქიშვილი გიორგი  4 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყვ

ელო 

მეცნიერებათა 

გეომორფოლოგი

ა, კარტოგრაფია 

და 

ლანდშაფტური 

დაგეგმარება 

14.  მახარაძე ირმა  2 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყვ

ელო 

მეცნიერებათა 

ინფორმაციული 

სისტემები 

15.  ტაბიძე გიორგი  2 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყვ

ელო 

მეცნიერებათა 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

16.  ჯავახაძე გიორგი  4 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყვ

ელო 

მეცნიერებათა 

კომპიუტერული 

მეცნიერება 

17.  პერტახია ლაშა  4 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყვ

ელო 

მეცნიერებათა 

მათემატიკა 

18.  გონაშვილი ნანა  4 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყვ

ელო 

მეცნიერებათა 

ქიმია 

19.  ძამუნაშვილი თორნიკე  4 იურიდიული 
საერთაშორისო 

სამართალი 

20.  ბუკია ოთარი  4 იურიდიული სამართალი 

21.  კუკავა მარიამ  4 იურიდიული სამართალი 

22.  ოყრეშიძე გოჩა  2 იურიდიული სამართალი 

23.  შამანაური თამარ  4 იურიდიული სამართალი 

24.  რამიშვილი ნინო  2 იურიდიული 
ევროპისმცოდნე

ობა 

25.  მაისურაძე ნინო  2 იურიდიული 

საჯარო 

მმართველობა 

(ინგლისურენოვა

ნი, 

ქართულენოვანი 

კომპონენტებით) 

26.  ჯანელიძე ცოტნე  4 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

პოლიტიკის 

მეცნიერება  

27.  ქაჯაია სალომე  4 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

სოციოლოგია  

28.  იობაშვილი ცირა  4 

ფსიქოლოგიისა 

და განათლების 

მეცნიერებათა 

 შრომის და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 



29.  ქურდაძე დავითი  4 

ფსიქოლოგიისა 

და განათლების 

მეცნიერებათა 

შრომის და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 

30.  სამჭკუაშვილი ლიკა  4 

ფსიქოლოგიისა 

და განათლების 

მეცნიერებათა 

განათლების 

მეცნიერებები 

31.  ქობალია თამარი  4 

ფსიქოლოგიისა 

და განათლების 

მეცნიერებათა 

განათლების 

მეცნიერებები 

32.  კობერიძე ანა  3 

ფსიქოლოგიისა 

და განათლების 

მეცნიერებათა 

განათლების 

ფსიქოლოგია და 

კვლევა 

33.  ქურციკიძე ქეთევან  2 

ფსიქოლოგიისა 

და განათლების 

მეცნიერებათა 

მასწავლებელთა 

განათლება 

34.  ჯანანაშვილი თამარი  4 

ფსიქოლოგიისა 

და განათლების 

მეცნიერებათა 

ფსიქოლოგიური 

შეფასება/დიაგნო

სტირება და 

კონსულტირება 

35.  ჟღენტი სოფიო  4 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
ანგლისტიკა 

36.  უგულავა დავითი  4 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ბერძნულ-

რომაული 

ფილოლოგია 

37.  სამხარაძე თამარი  4 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

კულტურული და 

სოციალური 

ანთროპოლოგია 

38.  კობიაშვილი გრიგოლ  4 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

საქართველოს 

ისტორია 

 

 

 



 


