
პროგრამის 
კოდი

პროგრამის 
დასახელება

სპეციალიზაციის 
დასახელება

სპეციალიზაციის კოდი საფეხური სწავლის 
დაწყების 
თარიღი

სწავლის 
დასრულების 

თარიღი

სტუდენტის სახელი, 
გვარი

სტუდენტის პირადი 
ნომერი

112052
,,ტურიზმის 

მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-

,ეკო-, და ა. შ. 

ტუროპერატორი

112052 5 22-05-17 12-12-17 ნათია გაფრინდაშვილი 

112052
,,ტურიზმის 

მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 

ეკო-, და ა. შ. 

ტუროპერატორი

112052 5 22-05-17 12-12-17 სოფიო სიდამონიძე 

112052
,,ტურიზმის 

მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 

ეკო-, და ა. შ. 

ტუროპერატორი

112052 5 22-05-17 12-12-17 მარი წიკლაური 

112052
,,ტურიზმის 

მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 

ეკო-, და ა. შ. 

ტუროპერატორი

112052 5 22-05-17 12-12-17 ნათია გელიაშვილი 

112052
,,ტურიზმის 

მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 

ეკო-, და ა. შ. 

ტუროპერატორი

112052 5 22-05-17 12-12-17 მაია დარსალია 

112052
,,ტურიზმის 

მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 

ეკო-, და ა. შ. 

ტუროპერატორი

112052 5 22-05-17 12-12-17 თინათინ მოსიაშვილი 

112052
,,ტურიზმის 

მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 

ეკო-, და ა. შ. 

ტუროპერატორი

112052 5 22-05-17 12-12-17 სოფიო სტეფნაძე 

112052
,,ტურიზმის 

მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 

ეკო-, და ა. შ. 

ტუროპერატორი

112052 5 22-05-17 12-12-17 თამარი ჭილაშვილი 

112052
,,ტურიზმის 

მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 

ეკო-, და ა. შ. 

ტუროპერატორი

112052 5 22-05-17 12-12-17 მანანა ელიზბარაშვილი 

020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 თემურ ჯულაყიძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 გაგა ჯავახაძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 ზაური ოჩხიკიძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 ლევანი კუპატაძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 დავით გუნიავა 

020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი" 

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 ჯემალ გოგეიშვილი 

020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 ქრისტინე ჩუბინიძე 

რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით განაწილებული აპლიკანტების სია

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი



020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 ნიკა ყურაშვილი 

020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 ვაჟა მესხი 

020363
,,აგროლოჯისტიკი

ს ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 

ოპერატორი 
020363 5 22-05-17 12-12-17 ბაჩანა ძიძიგური 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი
080377 5 22-05-17 12-12-17 ტიაზიაგიულ ასკაროვა 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 ლელა ცხადაძე 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 გამიდა სადიკოვა 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 მარიამ მარგიანი 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 თეონა გვილავა 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 ქეთი გაგაძე 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 თეკლე ბოხუა 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 მარიამ სარიშვილი 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 სალომე ენუქიძე 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 თამუნა კირთაძე 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 სალომე გრძელიშვილი 

080377
,,ტანსაცმლის 

დიზაინი"

ტანსაცმლის მხატვრული 

კონსტრუირების 

სპეციალისტი

080377 5 22-05-17 12-12-17 მარი მაჭარაშვილი 

რექტორი                                                                 გიორგი შარვაშიძე


