
 

 

 

 

                                                  

                                                                                                                                               

დანართი  N 1 

 

დამტკიცებულია  

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2016 წლის 31 მარტის 

                                      N378/01-04  ბრძანებით 

 

N გვარი სახელი 
პირადი 

ნომერი 

სემესტ 

რები 
ფაკულტეტი პროგრამა 

1.  კოხრეიძე სულიკო  4 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
არქეოლოგია 

2.  სეხნიაშვილი სალომე  2 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ბერძნულ-

რომაული 

ფილოლოგია 

3.  ფოცხვერაშვილი ქეთევან  4 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

თარგმანის თეორია 

და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

4.  ქიტიაშვილი ნანა  4 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

გერმანული 

ფილოლოგია 

5.  შელია ეკატერინე  4 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ახალი და უახლესი 

ისტორია 

6.  ჭაბუკიანი სალომე  3 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
არაბისტიკა 

7.  ჭეიშვილი თინათინ  2 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
ამერიკისმცოდნეობა 

8.  ხოსიაშვილი გვანცა  1 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

რომანული 

ფილოლოგია 

9.  ბერიშვილი ბერიკა  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

10.  მოდებაძე რუსუდანი  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

11.  ნიშნიანიძე გიორგი  3 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება  

12.  ქამუშაძე ხატია  2 ეკონომიკისა და ბიზნესის 



ბიზნესის ადმინისტრირება  

13.  ქაფიანიძე                      ბექა  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

14.  ჩიტიშვილი ნანა  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება  

15.  ცხვირაშვილი მარიამი  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება  

16.  ზედგინიძე მირიანი  2 ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ეკონომიკა 

17.  ზუბიაშვილი ნინო  4 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
ეკონომიკა 

18.  მელიქიშვილი ლევანი  4 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
ეკონომიკა 

19.  ტალახაძე გიორგი  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
ეკონომიკა 

20.  ჩეჩელაშვილი ირაკლი  3 

ეკონომიკის 

საერთაშორისო 

სკოლა 

ეკონომიკა 

(ეკონომიკის 

საერთაშორისო 

სკოლის 

ინგლისურენოვანი 

სამაგისტრო 

პროგრამა) 

21.  ბერიძე მალვინა   4 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

საერთაშორისო 

საწარმოთა მართვა 

22.  გვარჯალაძე ნინო  5 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

საერთაშორისო 

საწარმოთა მართვა 

23.  გოგალაძე თამარ   4 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

საერთაშორისო 

საწარმოთა მართვა 

24.  ჭუმბურიძე ზურაბი  2 
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
ტურიზმი 

25.  რამიშვილი მედეა  4 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

განათლების 

მეცნიერებები 

26.  შაველაშვილი ნატო  4 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

 შრომის და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 

27.  ნოზაძე გიორგი  2 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

28.  ბაბილოძე მარი  2 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ინფორმაციული 

საზოგადოება და 

მედიის 

სოციოლოგია 

29.  ქოიავა  თამარი  4 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ინფორმაციული 

საზოგადოება და 

მედიის 

სოციოლოგია 



30.  ქარელი სალომე  2 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

კონფლიქტების 

ანალიზი და მართვა 

31.  ჩიხლაძე მარიამი  1 სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

კონფლიქტების 

ანალიზი და მართვა 

32.  ყვავილაშვილი გიორგი  2 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები  

33.  ყაულაშვილი დიმიტრი  1 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ნაციონალიზმისა 

და ეთნიკურობის 

კვლევები   

34.  მიქიაშვილი ანა  3 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ორგანიზაციის 

განვითარება და 

კონსულტირება  

35.  კრაველიძე ხათუნა  4 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 

36.  ნემსიწვერიძე ნიკა  1 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია  

37.  წერეთელი ავთანდილ  2 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია  

38.  აბაშიძე თორნიკე  3 იურიდიული სამართალი 

39.  აგლაძე ანნა  1 იურიდიული სამართალი 

40.  ბოლქვაძე ნინო  4 იურიდიული სამართალი 

41.  გოგიშვილი ნატო  2 იურიდიული სამართალი 

42.  მარიკაშვილი ედუარდი  4 იურიდიული სამართალი 

43.  პაპაშვილი ქეთევან  2 იურიდიული სამართალი 

44.  ცაავა ცირა  1 იურიდიული სამართალი 

45.  ცირეკიძე ირაკლი  3 იურიდიული სამართალი 

46.  წერეთელი თამარ  3 იურიდიული სამართალი 

47.  აღაპიშვილი ვალერი  3 იურიდიული 
საერთაშორისო 

სამართალი 

48.  ცხადაძე ხათუნა  4 იურიდიული ევროპისმცოდნეობა 

49.  ხუნჯუა ალექსანდრე  2 იურიდიული ევროპისმცოდნეობა 

50.  კახიშვილი ლაშა  2 იურიდიული 

საჯარო 

მმართველობა 

(ინგლისურენოვანი, 

ქართულენოვანი 

კომპონენტებით) 



51.  კერესელიძე სოფიო  3 იურიდიული 

საჯარო 

მმართველობა 

(ინგლისურენოვანი, 

ქართულენოვანი 

კომპონენტებით) 

52.  კიკვაძე ანა  1 იურიდიული 

საჯარო 

მმართველობა 

(ინგლისურენოვანი, 

ქართულენოვანი 

კომპონენტებით) 

53.  გიორგაძე თამარ  1 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

სოციალური 

მუშაობა   

54.  მჭედლიშვილი ნატო  2 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

სოციალური 

მუშაობა   

55.  მაჭარაძე სოფიო  1 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

სოციოლოგია  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


