
 

                                                     სსიპ–ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

                                                                              სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

                                                                                           2011 წლის "  27.09    " 
                                                                                                    

                                                                        № 1694/01-04      ბრძანების დანართი № 5 

 

 
 

იურიდიული ფაკულტეტი 

@ 
 
@ 

სტუდენტი რომელი 

უსდ-დან 
 

პირადი 

ნომერი 

რომელ 

პროგრამაზე 

აღიარებული 

კრედიტის 

რაოდენობა 

სემესტრი 

1.  აბაშიძე ზაზა გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

01030053307 

 

საერთაშორისო 

სამართალი 

51 III 

2.  ავაქიშვილი 

ოთარ 

თბილისის საერო 

ინსტიტუტი 

“კაბადონი” 

36001005977 

 

sამართალი 0 I 

3.  არველაძე 

თამთა  

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

37001052502 

 

სამართალი 54 III 

4.  ასათიანი ანა საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

60001078119 

 

სამართალი 44 II 

5.  ასათიანი 

თამთა 

საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთ-თა 

უნივერსიტეტი 

12001094095 

 

სამართალი 43 II 

6.  ახლოური ანა საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

01011084891 

 

სამართალი 80 IV 

7.  ბანეთიშვილი 

ანი 

ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

12001095506 

 

სამართალი 31 II 

8.  ბაძგარაძე 

მარიამი 

ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

01019061284 

 

სამართალი 31 II 

9.  ბენაშვილი საქ. ტექ. 01008042576 სამართალი 54 III 



ერეკლე უნივერსიტეტი  

10.  ბეჟანიშვილი 

თამარი 

სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

45001033629 

 

სამართალი 35 II 

11.  ბუაძე ეკა ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

01024064436 

 

სამართალი 31 II 

12.  ბუთხუზი ანი საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

31001052297 

 

სამართალი 54 III 

13.  გოგშელიძე 

ზურაბი 

კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

01024084028 

 

სამართალი 43 II 

14.  გულბანი 

მარიამ 

ქართულ-

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

01008039691 

 

სამართალი  48 II 

15.  დავითაშვილი 

ნათია 

ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

01027062055 

 

სამართალი 31 II 

16.  დვალიშვილი 

ლევანი 

თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

01027027029 

 

სამართალი 53 III 

17.  ზამბახიძე 

გიორგი 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

35001113143 

 

სამართალი 54 III 

18.  ზარხოზაშვილ

ი სალომე 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი  

01005035503 

 

საერთაშორისო 

სამართალი 

54 III 

19.  ზურაბიანი 

დათო 

ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

10001065249 

 

სამართალი 31 II 

20.  თასოშვილი 

მიხეილ 

ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

62001043310 

 

სამართალი 31 II 

21.  თურმანიძე 

მარიამ 

კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

61001066790 

 

სამართალი 48 II 



22.  იმნაძე ქეთევან საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

01024070394 

 

სამართალი 48 II 

23.  კალანდაძე 

აკაკი 

კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

61001078536 

 

სამართალი 33 II 

24.  კირვალიძე 

ხატია 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

01005034500 

 

სამართალი 54 III 

25.  ლაზარიაშვილ

ი თამარ 

თბილისის 

დამოუკიდებელი 

უნივერსიტეტი 

“გორგასალი” 

20001062101 

 

samarTaლი 59  III 

26.  მარგველაშვილ

ი ომარ 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

60001054485 

 

სამართალი 54 III 

27.  მეზვრიშვილი 

სოფიო 

ქართულ-

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

01030050929 

 

სამართალი 44 II 

28.  მელაძე დავით გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

59001101490 

 

სამართალი 49 II 

29.  მეფარიძე ბესიკ ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

60001148525 

 

სამართალი 31 II 

30.  მითაიშვილი 

მანანა 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

01008053695 

 

სამართალი 54 III 

31.  მკერვალიშვილ

ი გვანცა 

ილიას 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

01017039973 

 

სამართალი 31 II 

32.  ნასყიდაშვილი 

გიორგი 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

59001109431 

 

საერთაშორისო 

სამართალი 

36 II 

33.  ნემსაძე ბეჟან საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

62013002495 

 

სამართალი 54 III 

34.  ნემსაძე ნინო გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

01008047943 

 

სამართალი 91 IV 



35.  ოქრუაშვილი 

ტატო 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

01009017186 

 

სამართალი 54 III 

36.  საბანიძე 

ლონდა 

კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

30001009233 

 

სამართალი 35 II 

37.  სამუშია ლელა სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

51001001729 

 

სამართალი 25 II 

38.  სახეჩიძე 

რუსუდანი 

გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

01019064154 

 

სამართალი 51 III 

39.  სვანიძე 

მელანო 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

01008049650 

 

სამართალი 54 III 

40.  ტაბიძე ფიქრია ქართულ-

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

01024075269 

 

სამართალი 77 III 

41.  ტყემალაძე 

მარიამ 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

01008059681 

 

სამართალი 54 III 

42.  ფერაძე ანა საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

33001076443 

 

სამართალი 54 III 

43.  ფხაკაძე იმედა თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

60001137938 

 

სამართალი 49 II 

44.  ქელდიშვილი 

სალომე 

საქ. სახ. 

აგრარული 

უნივერსიტეტი 

01011080251 

 

სამართალი 45 II 

45.  ყალიჩავა 

ილონა 

საქ. 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

42001024626 

 

სამართალი 48  II 

46.  ძაგანაშვილი 

თორნიკე 

დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

01001087323 

 

სამართალი 48 II 



 

 

 

უნივერსიტეტი 

“iberia” 

47.  ჭანტურია გიგა საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

19001091373 

 

სამართალი 90 IV 

48.  ჭუმბაძე 

ეკატერინე 

ქართულ-

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

01008053385 

 

საერთაშორისო 

სამართალი 

72 III 

49.  ხარაბაძე 

გიორგი 

ქუთაისის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

60001017056 

 

სამართალი 0 I 

50.  ხვედელიძე 

ნინო 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

01024077408 

 

სამართალი 54 III 

51.  ხუროშვილი 

ანანა 

საქ. ტექ. 

უნივერსიტეტი 

01001100563 

 

სამართალი 54 III 

52.  ჯალიაშვილი 

ინგა 

კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

01024074673 

 

სამართალი 53 III 


