
დანართი 1

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით განაწილებული აპლიკანტების სია

პროგრამის
კოდი

პროგრამის
დასახელება

სპეციალიზაციის
დასახელება

სპეციალიზაციის
კოდი

საფეხური სწავლის
დაწყების
თარიღი

სწავლის
დასრულების

თარიღი

სტუდენტის
სახელი, გვარი

სტუდენტის
პ/ ნ

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-,ეკო-, და ა.

შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018 შორენა შანავა

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018 თამარა ახობაძე

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018
ელგუჯა

შენგელია

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018
გიორგი

ხეთაგური

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018
ლაურა

მელქონიანი



112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018 თამარა ქვაცაბაია

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018
ნათია

დვალიშვილი

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018
ნათია

კელეპტრიშვილ
ი

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018
ლალი

წინწალაშვილი

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018 ლევან ბიაშვილი

112052
,,ტურიზმის
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი
(აგრო-, ეკო-, და

ა. შ.
ტუროპერატორი

112052 4 11/27/2017 12/27/2018 აზა ზაზაშვილი

112053

,,სასტუმრო
და

საკურორტო
მენეჯმენტი"

სასტუმრო
საქმისმწარმოებე

ლი
112053 4 11/27/2017 12/27/2018

თამარი
ნადირაძე

112053

,,სასტუმრო
და

საკურორტო
მენეჯმენტი"

სასტუმრო
საქმისმწარმოებე

ლი
112053 4 11/27/2017 12/27/2018 გოჩა ქიქავა



112053

,,სასტუმრო
და

საკურორტო
მენეჯმენტი"

სასტუმრო
საქმისმწარმოებე

ლი
112053 4 11/27/2017 12/27/2018 ეკა სუხიაშვილი

112053

,,სასტუმრო
და

საკურორტო
მენეჯმენტი"

სასტუმრო
საქმისმწარმოებე

ლი
112053 4 11/27/2017 12/27/2018

გურამი
არუთინაშვილი

112053

,,სასტუმრო
და

საკურორტო
მენეჯმენტი"

სასტუმრო
საქმისმწარმოებე

ლი
112053 5 11/27/2017 12/27/2018

რევაზი
ბიწკინაშვილი

112053

,,სასტუმრო
და

საკურორტო
მენეჯმენტი"

სასტუმრო
საქმისმწარმოებე

ლი
112053 5 11/27/2017 12/27/2018 ლანა მურადოვა

112053

,,სასტუმრო
და

საკურორტო
მენეჯმენტი"

სასტუმრო
საქმისმწარმოებე

ლი
112053 5 11/27/2017 12/27/2018

ნინო
გოგიაშვილი

112053

,,სასტუმრო
და

საკურორტო
მენეჯმენტი"

სასტუმრო
საქმისმწარმოებე

ლი
112053 5 11/27/2017 12/27/2018

ხათუნა
ნარიმანიძე

112053

,,სასტუმრო
და

საკურორტო
მენეჯმენტი"

სასტუმრო
საქმისმწარმოებე

ლი
112053 5 11/27/2017 12/27/2018

ნათია
პიპინაშვილი

080151
,,კინო-ტელე
რეჟისორი"

კინოტელერეჟის
ორი

080151 5 11/27/2017 12/27/2019 მაკა ქობალია

080151
,,კინო-ტელე
რეჟისორი"

კინოტელერეჟის
ორი

080151 5 11/27/2017 12/27/2019
ნუგზარ

ფადარაშვილი



080151
,,კინო-ტელე
რეჟისორი"

კინოტელერეჟის
ორი

080151 5 11/27/2017 12/27/2019
სერგი

სტეფანაშვილი

080151
,,კინო-ტელე
რეჟისორი"

კინოტელერეჟის
ორი

080151 5 11/27/2017 12/27/2019
ბაია

გულორდავა

080151
,,კინო-ტელე
რეჟისორი"

კინოტელერეჟის
ორი

080151 5 11/27/2017 12/27/2019 მარი ხელაშვილი

080151
,,კინო-ტელე
რეჟისორი"

კინოტელერეჟის
ორი

080151 5 11/27/2017 12/27/2019
ალექსანდრე
გოგოლაძე

020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018 ნანა კაპანაძე

020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018 ანა ნიკოლაძე

020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018
თინათინი

დამენია

020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018
სალომე

ხუსკივაძე

020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018 სულხან ხვიჩია

020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018 გიგა ბჟალავა

020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018
თედორე

ბაბუნაშვილი

020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018
თორნიკე
ჯანელიძე



020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018 ირაკლი მინაძე

020363
,,აგროლოჯი

სტიკის
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკ
ის ოპერატორი

020363 5 11/27/2017 06/27/2018
გრიგოლი
ალფაიძე

რექტორი                                                                                            გიორგი შარვაშიძე


