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                                                                                                                              danarTi #1 
damtkicebulia  

ssip _ iv. javaxiSvilis saxelobis Tbilisis  
saxelmwifo universitetis  

2017 wlis 16 ivnisis 
            #533/01-04 brZanebiT 
 
 

N გვარი სახელი პ/ნ ფაკულტეტი 

1.  სრესელი ნინო 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

2.  სრესელი თამარ 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

3.  ბულბულაშვილი დავით 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

4.  ჩოკოშვილი სოფიო 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

5.  გელაშვილი დიანა 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

6.  ამაღლობელი იაგო 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

7.  ხეხელაშვილი სოფიკო 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

8.  ედიბერიძე გაგა 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

9.  სვიმონიშვილი  ხათუნა 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

10.  არაბული ნათია 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

11.  ნებიერიძე გიორგი 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

12.  ფაცაცია ლია  
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

13.  რეხვიაშვილი ირაკლი 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

14.  სუნ ხუნიენ 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 

15.  მარგებაძე ნინო  ფსიქოლოგიისა და განათლების 

მეცნიერებათა 

16.  ისაევი აიბექ  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

17.  კილერ-კორინი ჯოანა  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

18.  მექვაბიძე ფიქრია  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

19.  არაბაჩიანი მარიანა  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

20.  მეჰრაბიანი ჰაიკ  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

21.  აბასოვი ვუსალ  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

22.  ნარიმანიძე ივანე  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

23.  ღოღობერიძე ანა  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

24.  ქვრივიშვილი ანა  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

25.  ქურდაძე  ზურაბ  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

26.  მადურაშვილი თამარ  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 
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27.  გუჯეჯიანი ეთერ  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

28.  ზურაბაშვილი თამარ  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

29.  სამხარაძე ნონა  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

30.  ჯიხვაშვილი გაგა  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

31.  ბალიაშვილი მამუკა  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

32.  ჩიხლაძე თამარ  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

33.  ყიფშიძე თეა  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

34.  მაყაშვილი მათე  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

35.  ლეჟავა ირაკლი  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

36.  მჟავანაძე ეთერ  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

37.  სკოგლანდ არნი  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

38.  აზნაურიანი ალინა  სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

39.  გოგუაძე მიხეილ  იურიდიული 

40.  ახვლედიანი დავით  იურიდიული 

41.  კუხალაშვილი მაკა  იურიდიული 

42.  სლანოვა ზარემა  იურიდიული 

43.  გოგოლაძე გიორგი  იურიდიული 

44.  გიორგაძე გიორგი  იურიდიული 

45.  ზედელაშვილი ბესიკი  იურიდიული 

46.  ლეშჩენკო ნინო  იურიდიული 

47.  ანჯაფარიძე ეკატერინე  იურიდიული 

48.  ბურძენიძე მიხეილ  იურიდიული 

49.  იაქაშვილი მარიამ  იურიდიული 

50.  კაპანაძე ანა  იურიდიული 

51.  სამადაშვილი საბა  იურიდიული 

52.  ჩუხრუკიძე ნიკოლოზ  იურიდიული 

53.  კიკალეიშვილი დავით  იურიდიული 

54.  ცხოვრებაძე გვანცა  იურიდიული 

55.  ხორბალაძე დიმიტრი  იურიდიული 

56.  ნიქაბაძე შორენა  იურიდიული 

57.  გერგეშელიძე ნათია 
 

იურიდიული 

58.  ხარაბაძე ირაკლი 
 

იურიდიული 

59.  დოლიძე გივი 
 

იურიდიული 

60.  ბასილაია ბექა 
 

იურიდიული 



3 
 

61.  გელაშვილი ანტონი 
 

იურიდიული 

62.  ტუღუში ნინო 
 

იურიდიული 

63.  მიქაბერიძე დავითი 
 

იურიდიული 

64.  მიქანაძე მიხეილ 
 

იურიდიული 

65.  ჩიტაია ბაქარ 
 

იურიდიული 

66.  მარჩილაძე გიორგი 
 

იურიდიული 

67.  ბაზერაშვილი კონსტანტინე 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

68.  ნანობაშვილი ლია 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

69.  ბაკურაძე შოთა 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

70.  ასრიაშვილი დავით 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

71.  კვირკვია გიორგი 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

72.  კაზარიანი არმენ 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

73.  ჯანჯღავა პლატონ 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

74.  კახიანი კობა 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

75.  ქებურია ირაკლი 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

76.  ჩომახიძე თათია 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

77.  შუბითიძე ნინო 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

78.  ალაბდალლათ 

იაჰია იასინ 

აბდელ-

მაჯიდ 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

79.  გაგლოევა ალბინა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

80.  ჯალაბაძე ტატიანა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

81.  ჭელიძე ნინო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

82.  ხაჩიძე ნიკოლოზი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

83.  დიდებაშვილი მიხეილი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

84.  ბაბაშოვი ელჩინი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

85.  ნამჩავაძე ბესიკი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

86.  ვაჩნაძე დავითი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

87.  ლანჩავა ლაშა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

88.  საბაშვილი მამუკა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

89.  მამალაძე ლევანი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

90.  კვირკველია ირაკლი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

91.  მჟავანაძე ზაზა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

92.  შავთვალაძე მიხეილი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

93.  მანჯგალაძე დავითი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

94.  ტარვერდიანი ინგა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 
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95.  ორჯონიკიძე ანა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

96.  სერასიდის ვალერიოსი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

97.  ზაზაშვილი ლაშა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

98.  თოშხუა თორნიკე 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

99.  ჩხატარაშვილი თამარი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

100.  უშვერიძე მარიამ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

101.  ცხოვრებაძე შოთა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

102.  გოგოლაშვილი ნიკოლოზ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

103.  შარუმაშვილი მარიამ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

104.  მამუკაშვილი გიგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

105.  გვაზავა ირაკლი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

106.  დემეტრაშვილი გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

107.  ვასაძე კახაბერ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

108.  ხოფერია მაია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

109.  კორძაძე ნიკა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

110.  ოსიყმაშვილი  თეონა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

111.  მაღალდაძე ნინო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

112.  ბახტურიძე გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

113.  კამლაძე აკაკი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

114.  ლატარია ნათია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

115.  ქოჩქიანი ლელა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

116.  ბერია მაია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

117.  ჯიქიძე ელენე 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

118.  მთავრიშვილი მარიამ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

119.  ბარამიძე ვახტანგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

120.  ლომჯარია ვახტანგ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

121.  ტატუნაშვილი ნათია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

122.  ბურდულაძე რომან 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

123.  კაიშაური გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

124.  გუშარაშვილი თემურ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

125.  მამალაძე ლევან 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

126.  ჭანჭალეიშვილი ილია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

127.  გორდეზიანი გვანცა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

128.  პაქსაშვილი თამარ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

129.  ავლახიშვილი ნინო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

130.  გოგიჩაიშვილი ბექა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

131.  უშვერიძე ბაკურ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

132.  გურეშიძე გიგა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

133.  დვალიშვილი გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

134.  მუსერიძე ომარ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

135.  ბურკაძე ვალერ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

136.  სირაძე ბექა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

137.  სამხარაძე სალომე 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

138.  მემანიშვილი ნათია 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

139.  ნუცუბიძე ნოდარ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 
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140.  არჩვაძე გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

141.  კერდა ელიზა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

142.  ცინარიძე რუსლან 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

143.  მდინარაძე ლევან 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

144.  ნარსია მიხეილ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

145.  აზნაურიანი ალინა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 
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