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დანართი 1 

 

დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2017 წლის 14 აგვისტოს 

             №681/01-04 ბრძანებით 

 

N გვარი სახელი პირადი N საფეხური 

1 ავქოფაშვილი ანა 
 

ბაკალავრიატი 

2 ამირანაშვილი კახა 
 

ბაკალავრიატი 

3 ახვლედიანი მარიამ 
 

ბაკალავრიატი 

4 ბაირამოვი ჯამბულადი 
 

ბაკალავრიატი 

5 ბახტურიძე გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 

6 ბენაშვილი ლიკა 
 

ბაკალავრიატი 

7 ბერძენიშვილი გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 

8 გაბინაშვილი ქეთევან 
 

ბაკალავრიატი 

9 გაბრიაძე გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 

10 გაბუნია რეზო 
 

ბაკალავრიატი 

11 გაგოშიძე ლევან 
 

ბაკალავრიატი 

12 გოდერძიშვილი გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 

13 გუმბერიძე ბაია 
 

ბაკალავრიატი 

14 დავითაძე ლაშა 
 

ბაკალავრიატი 

15 ეპიტაშვილი დავითი 
 

ბაკალავრიატი 

16 ზაზიკაშვილი ბონდო 
 

ბაკალავრიატი 

17 ზირაქაშვილი ბექა 
 

ბაკალავრიატი 

18 ილურიძე ხატია 
 

ბაკალავრიატი 

19 კალანდაძე იური 
 

ბაკალავრიატი 
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20 კაპანაძე ვასო 
 

ბაკალავრიატი 

21 კარიაული გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 

22 კარიჭაშვილი მაგული 
 

ბაკალავრიატი 

23 კარიჭაშვილი ქეთევან 
 

ბაკალავრიატი 

24 კვიჟინაძე გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 

25 კივილაძე მარიამ 
 

ბაკალავრიატი 

26 კუჭავა ოთარ 
 

ბაკალავრიატი 

27 ლეკიშვილი გოდერძი 
 

ბაკალავრიატი 

28 ლემონჯავა გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 

29 ლომიძე ლაშა 
 

ბაკალავრიატი 

30 ლომიძე მინდია 
 

ბაკალავრიატი 

31 ლომიძე შოთა 
 

ბაკალავრიატი 

32 მაისურაძე მაია 
 

ბაკალავრიატი 

33 მახალდიანი ნიკოლოზ 
 

ბაკალავრიატი 

34 მერკვილაძე დაჩი 
 

ბაკალავრიატი 

35 მიქელაძე საბა 
 

ბაკალავრიატი 

36 მძელური ნიკა 
 

ბაკალავრიატი 

37 მჭედლიშვილი გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 

38 ნებიერიძე ეკატერინე 
 

ბაკალავრიატი 

39 ნოზაძე მარიამ 
 

ბაკალავრიატი 

40 პეტრიაშვილი ლევანი 
 

ბაკალავრიატი 

41 სადაღაშვილი ციცი 
 

ბაკალავრიატი 

42 სალუქვაძე ნათია 
 

ბაკალავრიატი 

43 სურმანიძე სოსო 
 

ბაკალავრიატი 

44 ტაბატაძე ნუგზარი 
 

ბაკალავრიატი 

45 ტალახაძე თამარი 
 

ბაკალავრიატი 

46 ტყეშელიაძე ვაჟა 
 

ბაკალავრიატი 

47 უბირია გვანცა 
 

ბაკალავრიატი 
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48 ფალელაშვილი ნინო 
 

ბაკალავრიატი 

49 ფარცვანია მარიამი 
 

ბაკალავრიატი 

50 ფაჩულია ნინო 
 

ბაკალავრიატი 

51 ფხაკაძე რაულ 
 

ბაკალავრიატი 

52 ქავთარაძე ოთარ 
 

ბაკალავრიატი 

53 ქაფიანიძე რევაზ 
 

ბაკალავრიატი 

54 ქინქლაძე ნოდარი 
 

ბაკალავრიატი 

55 ქობულაშვილი ალექსანდრე 
 

ბაკალავრიატი 

56 ქონიაშვილი გიგი 
 

ბაკალავრიატი 

57 ღვინიაშვილი თამარი 
 

ბაკალავრიატი 

58 ყაზაიშვილი რატი 
 

ბაკალავრიატი 

59 შამუგია მარიამ 
 

ბაკალავრიატი 

60 შერაზადიშვილი ლუკა 
 

ბაკალავრიატი 

61 ჩახნაშვილი ვახტანგი 
 

ბაკალავრიატი 

62 ჩომახიძე ალექსანდრე 
 

ბაკალავრიატი 

63 ჩომახიძე ილია 
 

ბაკალავრიატი 

64 ჩუბინიძე ცოტნე 
 

ბაკალავრიატი 

65 ჩხვირკია მიხეილი 
 

ბაკალავრიატი 

66 ცერცვაძე სოფიკო 
 

ბაკალავრიატი 

67 ცუცქირიძე თემურ 
 

ბაკალავრიატი 

68 წიფიანი გერმან 
 

ბაკალავრიატი 

69 წულაია არჩილ 
 

ბაკალავრიატი 

70 წულაია სანდრო 
 

ბაკალავრიატი 

71 ჭეიშვილი ვახტანგ 
 

ბაკალავრიატი 

72 ჭეშმარიტაშვილი რევაზი 
 

ბაკალავრიატი 

73 ხავთასი ლიკა 
 

ბაკალავრიატი 

74 ხელაშვილი თინათინი 
 

ბაკალავრიატი 

75 ხინგავა ნანა 
 

ბაკალავრიატი 
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76 ჯალაღანია დიმიტრი 
 

ბაკალავრიატი 

77 ჯაფარიძე სერგი 
 

ბაკალავრიატი 

78 ადამია ცოტნე 
 

მაგისტრატურა 

79 პაპიძე გოგა 
 

მაგისტრატურა 

80 ტუღუში სოსო 
 

მაგისტრატურა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


