
სსიპ–ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

                                                                              სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

                                                                                           2011 წლის "    27.09     " 
                                                                                                    

                                                                                 № 1694/01-04        ბრძანების დანართი № 4 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის fakulteti 

 

სტუდენტი პირადი 

 ნომერი 

რომელი 

უსდ-დან 
 

რომელ 

პროგრამაზე 

აღიარებული 

კრედიტის 

რაოდენობა 

სემესტრი 

1.  აბაშიძე ლიკა 61001082326 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

2.  ადამია ანნა 42001040153 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

"იბერია" 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

3.  ავლოხაშვილი 

თეონა 

01019063828 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

26 II 

4.  არაბული ბექა 01001070833 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

100 IV 

5.  არქანია გელა 62001041045 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

6.  ახალაძე 

ირაკლი 

01017023729 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

43 II 

7.  ბაჟუნაიშვილი 

ლევან 

61001071821 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

16 I 

8.  ბარბაქაძე ილია 41001027288 საქართველოს  

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

41 II 

9.  ბარბაქაძე 

ციური 

01019077985 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

10.  ბედოშვილი 

ალექსი 

01024075479 თბილისის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

"გორგასალი" 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 



11.  ბიბიჩაძე თამარ 56001021888 აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო  

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

115 V 

12.  ბიძინაშვილი 

გიორგი 

01005043048 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

13.  ბოლქვაძე ჯონი 61001064950 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

56 III 

14.  ბორძიკაშვილი 

ნანა 

8001032827 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათ 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

15.  ბუგიანიშვილი 

გიორგი 

50001002563 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

16.  ბუიშვილი 

ნატო 

01027070153 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

56 III 

17.  ბუჩუკური 

ნიკოლოზ 

62004028038 
 
 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

18.  გაბრავა ელმირა 58001031072 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

95 IV 

19.  გაბრუაშვილი 

მარიამ 

13001026948 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

90 IV 

20.  გარმელია ანნა 62001042317 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

21.  გაჩეჩილაძე 

გურამ 

01008062741 ქართულ–

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

30 II 

22.  გეგუჩაძე 

გიორგი 

37001051530 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათ  

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

23.  გვასალია ლანა 58001030607 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

95 IV 



24.  გიაშვილი 

ფერიდე 

01027068801 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

56 III 

25.  გობრონიძე 

თინათინ 

01008034686 ქართულ–

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

35 II 

26.  გოგუაძე ანნა 61001083000 
 
 

საქართველოს 

საავიაციო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

40 II 

27.  გუგეშაშვილი 

ბექა 

60001133892 ქუთაისი აკაკი 

წერეთლის 

სახელობის  

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

28.  დავითაშვილი 

მიხეილ 

01008044875 შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

80 IV 

29.  დარჩია მარიამი 33001081063 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

45 II 

30.  დემურია 

დავით 

62007015715 საქართველოს  

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

37 II 

31.  დუმბაძე თამთა 61001060001 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

43 II 

32.  ერაძე ნინო 01024087049 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

19 I 

33.  ვარდიშვილი 

გიორგი 

01027075917 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

34.  ვერულიძე 

დავით 

61004048745 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

95 IV 

35.  ვერძაძე ნიკა 61001061996 
 

კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

20 II 

36.  ვეშაპიძე გელა 36001048530 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 



37.  თავბერიძე ანა 61001072154 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

38.  თაკალანძე 

ლაშა 

62006062380 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

110 V 

39.  თოფჩიაშვილი 

ლაშა 

01024074194 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

40.  თურმანიძე 

გვანცა 

01001078117 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

38 II 

41.  თურქია თამთა 42001040155 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

42.  ივანიძე ლაშა 01027078603 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

35 II 

43.  კალანდია 

გიორგი 

62004025355 შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

80 IV 

44.  კასტრაშვილი 

ქრისტინე 

60001146887 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათუ

ნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

45.  კახეთელიძე 

ნიკა 

01408064517 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

46.  კბილაშვილი 

ლია 

31001053495 საქართველოს   

სახელმწიფო 

აგრარული 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

40 II 

47.  კვატაია ნინო 21001037429 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

48.  კვირკველია 

მაია 

42001034378 შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

85 IV 



49.  კიკნაძე მარიკა 35001122158 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

50.  კირცხალია 

სოსო 

39001037049 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

51.  კოდუა 

ეკატერინე 

19001099777 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

41 II 

52.  კორძახია 

გიორგი 

61001066943 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

53.  კუჭაიძე 

თინათინ 

16001026807 თბილისის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

108 IV 

54.  კუჭუხიძე 

ირაკლი 

42001030257 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

73 III 

55.  ლაბაძე ნატო 57001054484 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

56.  ლაგვილავა 

ცირა 

48001025373 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

57.  ლალუაშვილი 

დავითი 

01019068859 საერთაშორისო 

სამართლისა და 

მართვის 

ქართულ–

ბრიტანული 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

30 II 

58.  ლეკვეიშვილი 

ელისო 

60001110846 
 
 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

59.  ლოლუა აკაკი 42001039820 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

0 I 



60.  ლომიძე 

მარიამი 

35001114369 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

38 II 

61.  ლორთქიფანიძე

ზურაბ 

61001079674 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

62.  მაისურაძე 

ირაკლი 

01008062877 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

63.  მალანია სოფიო 48001025628 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

95 IV 

64.  მარანელი 

თამარი 

01027071232 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

65.  მარუქაშვილი 

თეკლა 

08001036112 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

66.  მახარაძე ნიკა 61001073562 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

56 III 

67.  მეგრელიშვილი 

ავთანდილ 

61001083036 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

20 II 

68.  მეზურნიშვილი 

გიორგი 

01017043138 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

95 IV 

69.  მზარეულიშვი

ლი გოდერძი 

01001078967 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

70.  მილორავა 

თამაზი 

01027076152 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 



71.  მიმინოშვილი 

გურამი 

01017047501 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

72.  მინაძე ზურაბ 57001056153 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

73.  მუნჯიშვილი 

ნუცა 

01024074294 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

74.  მშვილდაძე 

ელენე 

01024077222 აიბი ევრო –

კავკასიური 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

75.  მშვილდაძე 

ქეთევან 

01005030173 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

"იბერია" 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

76.  მჭედლიძე 

თამთა 

35001119488 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

56 III 

77.  ნატროშვილი 

გაბრიელ 

01008028680 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

30 II 

78.  ნაჭყებია ნათია 29001033911 ზუგდიდის 

დამოუკიდებელი 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

105 IV 

79.  ნერსესოვი 

ნათია 

01001076907 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

80.  ნოზაძე ლიკა 01024077924 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

"იბერია" 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

81.  ორჯონიკიძე 

გელა 

59001098570 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

82.  ოქრომჭედლიშვ

ილი ჯულიეტა 

01027085634 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

25 II 



83.  პაპიძე ლეილა 01027073205 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

84.  პეტრიაშვილი 

თეონა 

01027066497 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

85 IV 

85.  რამიშვილი 

მარიამ 

01017046473 ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

41 II 

86.  რატიანი 

გიორგი 

61004055282 ბათუმის საზღვაო 

აკადემია 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

40 II 

87.  რეხვიაშვილი 

ზურაბ 

01005027184 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

45 II 

88.  სამსონაშვილი 

შოთა 

01001087697 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათუ

ნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

30 II 

89.  სამსონია ბექა 01005034294 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

90.  სვირავა ნინიკო 62001043024 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

91.  სილაგავა 

ირაკლი 

29001037520 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

92.  სოლომნიშვილ

ი სალომე 

20001064321 ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

36 II 

93.  სულაძე ნინო 01011075672 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

94.  ტაბატაძე ნინო 42001037587 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 



95.  ტაბუცაძე სერგი 01024075600 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

0 I 

96.  ტეფნაძე 

გიორგი 

01024074188 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

97.  ტყემალაძე 

შმაგი 

01005026656 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

98.  უზნაძე მარიამ 59001128469 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

99.  უშვერიძე 

ირაკლი 

01305046245 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

100.  ფოფხაძე 

გიორგი 

5601509 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

101.  ქავთარაძე 

რეზო 

18001063818 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

102.  ქართველიშვილ

ი ბესარიონი 

28001113727 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

29 II 

103.  ქარქაშაძე 

გიორგი 

60001077698 შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

20 II 

104.  ქევხიშვილი 

მზია 

20001064504 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

105.  ქისტაური 

სოფიკო 

01024075737 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

10 I 

106.  ქურასბედიანი 

ქართლოს 

01011074899 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

107.  ქურციკიძე 

გიორგი 

01001071012 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 



108.  ქუქჩიშვილი 

თეონა 

47001035438 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

109.  ღავთაძე რატი 18001063813 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

110.  ყიფშიძე თამარი 54001059738 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

111.  ყურაშვილი 

დოდო 

10001063022 თბილისის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

"გორგასალი" 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

112.  ყურაშვილი მაკა 20001069258 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

16 I 

113.  შარაშიძე ბექა 61001082896 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

32 II 

114.  შენგელია ია 48001026627 თბილისის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

"გორგასალი" 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

115.  შოთაძე გიორგი 61001069742 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

116.  შოთნიაშვილი 

ავთანდილ 

01019058912 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

24 II 

117.  შოშიაშვილი 

ზურაბ 

01024089826 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

118.  შუკაკიძე ანნა 38001046474 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

95 IV 

119.  ჩაკვეტაძე ლანა 62002006720 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

120.  ჩარგეიშვილი 

ნიკოლოზი 

01111099000 თბილისის 

სახელმწიფო 

სამედიცინო 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

35 II 



უნივერსიტეტი 

121.  ჩუბინიძე 

თამარი 

18001062988 სულხან–საბა 

ორბელიანის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

12 I 

122.  ცაავა ბაია 60001111214 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

123.  ცერცვაძე 

კახაბერ 

01008053872 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

124.  ცერცვაძე 

ჯემალ 

01011057311 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

125.  ძიგვაშვილი 

სალომე 

01001085214 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

126.  ძნელაძე ნათია 61001086942 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

127.  წულაია თამარი 62002006184 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 

128.  ჭელიძე ლევან 18001063812 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

129.  ჭიტაძე ბექა 38001042756 საქართველოს 

სახელმწიფო 

აგრარული 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

30 II 

130.  ჭოტიშვილი 

ნინო 

13001069419 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 III 



131.  ჭოხონელიძე 

მარი 

60201161326 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

132.  ხარაბაძე 

თეიმურაზი 

60001155500 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 III 

133.  ხასაია გიორგი 51001026728 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

95 IV 

134.  ხვადაგიანი 

ზურაბ 

01015014599 თავისუფალი 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

14 I 

135.  ხვედელიძე 

მიხეილ 

01008049797 საქართველოს 

თავისუფალი 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

71 III 

136.  ხითარიშვილი 

კახა 

01027068671 საქართველოს  

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

24 I 

137.  ხუროშვილი 

ნატო 

50001001888 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

138.  ჯაგური ლაშა 01001070157 ქართულ–

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

45 II 

139.  ჯანანაშვილი 

თეონა 

01001081326 
 

ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 III 

140.  ჯანელიძე ნინო 01019069415 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

35 II 

141.  ჯანიაშვილი 

ირაკლი 

01012028963 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

56 III 

142.  ჯანჯღავა ბაჩანა 51001026648 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

90 IV 

143.  აბაშიძე ქეთევან 61001086285 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 35 II 



144.  ბეჟანიძე 

ნიკოლოზ 

01024078276 საქართველოს 

სახელმწიფო 

აგრარული 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 40 II 

145.  ბერიაშვილი ანა 08001034026 გოგებაშვილის 

სახელობის 

თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 55 III 

146.  ბლუაშვილი 

ნიკა 

60001143421 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ეკონომიკა 37 II 

147.  გაფრინდაშვილ

ითინათინ 

54001054169 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 50 III 

148.  გაჩეჩილაძე 

თორნიკე 

35001123228 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 18 I 

149.  გელაძე ნინო 47001037654 ახალციხის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 50 III 

150.  გოზალიშვილი 

თეონა 

47001045427 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 40 II 

151.  ვარძიაშვილი 

ეთერი 

31001049957 თბილისის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 113 V 

152.  ვაშაკიძე თამთა 61006064469 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 45 II 

153.  თაბაგარი 

მარიამი 

1027068796 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი  

ეკონომიკა 40 II 

154.  კაკაბაძე 

ალექსანდრე 

62003016720 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 0 I 

155.  კაპანაძე ანი 01027084496 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 55 III 

156.  კვესელავა 

გიორგი 

01027076815 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ეკონომიკა 50 III 



157.  კუპრეიშვილი 

ვასილი 

39001040040 საქართველოს 

საავიაციო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 45 II 

158.  ლაბაძე ნათია 18001069838 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 55 III 

159.  ლომიძე 

ირაკლი 

01008050050 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

"იბერია" 

ეკონომიკა 55 III 

160.  მაისურაძე 

ირაკლი 

62003016621  საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 45 II 

161.  მაისურაძე 

თორნიკე 

01019076312 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 3 I 

162.  მანაგაძე აკაკი 62302008673 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 40 II 

163.  მაყაშვილი 

ლიკა 

59001105288 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 55 III 

164.  მეკარიშვილი 

ჯულეტა 

43001038800 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ფუმანიტარულ 

ტექნიკური 

ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 60 III 

165.  ნარიმანიძე 

ნინო 

01001082455 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 60 III 

166.  ნატრაძე ლელა 01001097461 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 60 III 

167.  ნიქაბაძე 

გიორგი 

18001069762 სუხიშვილის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 50 III 



168.  რაზმაძე ანა 01001078669 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 56 III 

169.  რეხვიაშვილი 

ნინო 

10001066535  საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 9 I 

170.  საყვარელიძე 

ნანა 

21001023451 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 55 III 

171.  ტაბატაძე ნათია 01011088285  საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 60 III 

172.  ფარნიაშვილი 

თამარ 

50001003259 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ეკონომიკა 50 III 

173.  ფოსური 

თინათინ 

59001123974 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 30 II 

174.  ქურდაძე ანა 57001055082 თბილისის 

ჰუმანიტარული 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 55 III 

175.  შარმაზნიშვილი 

მარი 

45001033937 გოგებაშვილის 

სახელობის 

თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 40 II 

176.  შეროზია ცოტნე 58001030691  ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ეკონომიკა 50 III 

177.  შეწირული 

ნატო 

61001073491 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 14 I 

178.  ცისკაძე გელა 43001039484 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა  

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 40 II 

179.  ცხოვრებაშვილ

ი ნიკა 

01027088854 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

(სეუ) 

ეკონომიკა 25 II 



180.  წივილაშვილი 

ლანა 

01001077273 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 45 II 

181.  წიკლაური ქეთი 01027080188 საქართველოს 

საავიაციო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 45 II 

182.  წიქორიძე მეგი 53001055455 ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 36 II 

183.  ჭეიშვილი 

გიორგი 

26001034747 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 95 IV 

184.  ჭერაშვილი 

თამარი 

45001032587 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი  

ბიზნეს–

ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

ეკონომიკა 60 III 

185.  ჭეღელიძე ნინო 59001113015 საქართველოს  

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 43 II 

186.  ჯიდალიშვილი 

ბექა 

20001058272 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ეკონომიკა 45 II 

 


