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სოციოლოგიისა და სოციალური მუშაობის მიმართულების სტუდენტთა საბაკალავრო 

ნაშრომების დაცვის გრაფიკი 

 

სოციოლოგია 

პრეზენტაციისათვის განკუთვნილი დრო  15 წუთი.   გთხოვთ, დაიცვათ თანმიმდევრობა 

16 ივლისი , 10:00 საათი  - IV კორპ.. N 309 

1. კოდელაშვილი თამთა  

2. სულაშვილი სალომე  

3. წირღვავა თამთა  

4. დავითელაშვილი გვანცა  

5. სამჭკუაშვილი ნინო  

6. ხეხელაშვილი თაია  

7.  ჯავახიშვილი ლელა 

8. სოლოღაშვილი გურამ  

9. ასაბაშვილი თამარი  

10. გოგია მაია  

11.  თუთისანი ანა 

12. ბერძენიშვილი მარიამი  

13. გაბაშვილი თათია  

14. ურუშაძე მარიამ  

15. რამიშვილი ანა  

16. ინასარიძე მარიამი  

17. ტორაძე მარიამი  

18. მელიქიშვილი ნინო  

19. ლაზარაშვილი მარიამ  

20. ხორბალაძე თინათინ 

21. გამრეკელაშვილი ლიკა 

22. კორკოტაძე ანუკი 

23. დოლიძე ავთანდილი 

24. მენაბდე გიორგი 

25. აზარიაშვილი ანი 

26. ლურსმანაშვილი ირაკლი 

27. გორთამაშვილი ანა 

28. ონეზაშვილი დავით 
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29. ჭილაია დიმიტრი 

30. ხიჯაკაძე ლაშა 

31. დიდებაშვილი ლამარა 

32. ჩოხელი ანანო 

33. მუქერია მარიამ 

34. ქირია ნატა 

35. კარსანიძე სალომე 

36. გოლეთიანო გენო 

17 ივლისი, 10:00 საათი -  IV კორპ.. N 309 

1. კახეთელიძე მარიამ  

2. ჯინჭარაძე ლიკა 

3. კვაჭაძე მარიამ 

4.  ბრეგვაძე ანი 

5. ბუხაიძე თეონა 

6. თეთვაძე მამია 

7. ჩაფიძე მარიკა 

8. აკობიძე სალომე 

9. შაქარიშვილი მარიამ 

10. ლიკლიკაძე მარიამ 

11. ერაძე მარიამ 

12. ხვედელიძე ანა 

13. მირზიკაშვილი სალომე 

14. თხელიძე დეა 

15. უგულავა ნინო 

16. გოგილაშვილი სალომე 

17. ციცქიშვილი ნათია 

18. ხუციშვილი ქეთევან 

19. ძულიაშვილი მარი 

20. მამუკიშვილი ნატა 

21. ხარაბაძე თამთა 

22. ტაბატაძე ქეთო 

23. შაყულაშვილი ანანო 

24. მირცხულავა მარიამი 

25. ზუმბაძე ანა 

26. კოდიაშვილი ანა 

27. ვარდოსანიძე გვანცა 
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28. ტაბატაძე თინათინი 

29. სვანიძე მართა 

30. მარუქაშვილი სოფიკო 

31. მერკვილაძე სოფიკო 

32. წულაძე ქეთევან 

33. სახეჩიძე ალექსანდრე 

34. მაღალდაძე მარიამი 

35. გრძელიშვილი ანა 

36. მახარაშვილი ანა 

37. შუბითიძე გიგა 

38. ცერცვაძე ვანო 

18 ივლისი, 10 : 00 საათი  - IV კორპ.. N 309 

1. კოდუა თამუნა 

2. ჩალაძე აკაკი 

3. კალანდარიშვილი სალომე 

4. ხორბალაძე თინათინი 

5. გამრეკელაშვილი ლიკა 

6. ლაზარაშვილი მარიამ 

7. კობაძე ზურაბ 

8. მარღია საბა 

9. ანდღულაძე ქეთევან 

10. ჯანაშვილი მარიამ 

11. პაპიაშვილი ანა 

12. მეტრეველი ნუცა 

13. კეკელია მარიამ 

14. ხალიბაური მარიამ 

15. ჯიბუტი მარიამ 

16. ხაბეიშვილი ვერიკო 

17. ჭაფანძე სოფიო 

18. გათენაძე მედეა 

19. ხუნდაძე მარიამი 

20. ნიკურაძე ლია 

21. პივნევი ანა 

22. ოძელაშვილი მარიამ 

23. გონგაძე თამარ 

24. შეყლაშვილი სალომე 



4 
 

25. თედიაშვილი გიორგი 

26. მაისურაძე ლიკა 

27. ბეჟანიშვილი ილია 

28. შუბუთიძე ქეთევანი 

29. სინიცა ვლადისლავა 

30. ქალიაშვილი გიორგი 

31. გარუჩავა მარიამ 

32. ერისთავი მარიამი 

33. გუგავა ანა 

34. შუბითიძე გიგა 

35. ცერცვაძე ვანო 

სოციალური მუშაობა 

პრეზენტაციისათვის განკუთვნილი დრო  15 წუთი.   გთხოვთ, დაიცვათ თანმიმდევრობა 

19 ივლისი, 11:00 - IV კორპ.. N 309 

1. ადამია ანა  

2. ჩიბუხაია გვანცა 

3. ბაკურაძე ნანა 

4. არაბული თამარ 

5. კობიძე ელენა 

6. ღარიბაძე თამარი 

7. ლოგუა ნინო 

8. ბებიაშვილი ანი 

9. ქერდიყოშვილი თეონა 

10. წიქორიძე თათია 

11. ჯანელიძე ვახტანგი 

12. დოლიძე გეგი 

13. ზაალიშვილი ნინო 

14. შამათავა ანა 

15. ბარბაქაძე ნაზიბროლა 

16. მებონია მარიამი 

17. ბლიაძე ხატია 

18. შეყელაძე მარიამი 

19. ხორგუანი ხათუნა 

20  ივლისი, 11:00 - IV კორპ.. N 309 
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1. გონაშვილი ანა 

2. ჩაგუნავა გვანცა 

3. ბარამიძე თამილა 

4. ბეჟუაშვილი გვანცა 

5. კვირიკაშვილი სოფიკო 

6. სოზაშვილი თამაზი 

7. მარტიროსიანი ნინო 

8. ღაჭავა ციალა 

9. მინდიაშვილი სალომე 

10. კუკავა ელენე 

11. გორგოძე თინათინი 

12. კობაური ნინო 

13. მიქაძე სალომე 

14. საჯაია ნინო 

15. ალავერდაშვილი ქეთევანი 

16. გუგეშაშვილი ლანა 

17. დუნდუა ანა 

18. გელაშვილი დათო 

19. რეხვიაშვილი ლალი 

 

 

 

 


