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ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა 

 სტუდენტი  პირადი 

ნომერი 

რომელი 

უსდ-დან 

 

რომელ  

პროგრამაზე 

აღიარებული 

კრედიტის 

რაოდენობა 

სემესტრი 

1.  აბაშიძე   

სერგი 

01808064686 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 0 I 

2.  აბიათარი ანა 01024070773 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

3.  აბუთიძე ანი 01019064380 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 60 III 

4.  ადეიშვილი  

ანი 

01008055750 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

5.  ავალიანი 

შოთა 

01017021035 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 21 II 

6.  ალიევი აიშა 01024065064 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 60 III 

7.  ალუღიშვილ

ი ანა 

01001085045 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

8.  ამირშადოვი 

ნინო 

11001032673 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

9.  ანდიაშვილი 

თამრიკო 

01011076394 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

10.  ანთაძე თამარ 61001072546 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

11.  ანთია მარიკა 58001030106 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 22 II 

12.  არინდაული 

მიხეილ 

01017046156 საქართველოს 

დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 



13.  ასათაშვილი  

ერეკლე 

01005012537 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 4 I 

14.  ასკეროვა 

თამილა 

44401005753 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 22 II 

15.  აფციაური 

ნინო 

01005028453 შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 3 I 

16.  აჭარაძე გიგა 01001076515 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

17.  ბაბუნაშვილი 

სალომე 

35001116259 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 14 I 

18.  ბაბუხადია  

გიორგი 

41001028662 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 40 II 

19.  ბადირხანოვა 

სევდა 

61004069158 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 0 I 

20.  ბაზლიძე ანა 35001096106 ქართულ–

ამერიკული 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 25 II 

21.  ბარამიძე 

მარიამ 

61001061562 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 58 III 

22.  ბარბაქაძე 

თამარი 

38001042795 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

23.  ბარბაქაძე 

მიხეილ 

01024074948 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 

 

III 

24.  ბარბაქაძე 

თამთა 

57001056150 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

25.  ბარნაბიშვილ

ი ჯუმბერი 

01019081549 სულხან–საბა 

ორბელიანის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 35 II 

26.  ბასილაშვილ

ი ანა 

01027067575 ახალციხის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 30 II 

27.  ბაქრაძე ანი 01005034654 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

28.  ბაქრაძე 

გურანდა 

01019076854 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

29.  ბაღაშვილი 

თამარი 

35001109217 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 24 III 

30.  ბენდელიანი 

ალექსანდრე 

62001045381 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

31.  ბენიძე ანა 01011092345 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

ტურიზმი 75 III 



სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

32.  ბერიაშვილი 

გელა 

35001100123 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 20 II 

33.  ბერიაშვილი 

ელენე 

01024080335 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 53 III 

34.  ბეჟანიძე 

ეთერ 

61006074905 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 45 II 

35.  ბოგველი 

ქეთინო 

01019081439 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

36.  ბოლქვაძე 

ქეთევან 

61002021045 საქართველოს 

საპატრიარქოს 

წმინდა ტბელ 

აბუსერიძის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 95 

 

IV 

37.  ბოლქვაძე 

ბექა 

60001134535 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 30 II 

38.  ბჟალავა 

ლევან 

01024069854 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 90 IV 

39.  ბრეგვაძე 

ნათია 

54001056815 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

40.  ბრეგვაძე 

თამარი 

54001053704 შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

41.  ბროლაძე 

გაგა 

31001021289 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 125 V 

42.  ბუთხუზი 

ნათია 

35001127760 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

43.  გაბრავა 

მარიამი 

01011085295 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 22 II 

44.  გაბუნია 

გიორგი 

39001037327 ქუთაისის 

სამართლის და 

ეკონომიკის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 90 IV 

45.  გადელია 

თეკლა 

60001120741 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 3 I 

46.  გალუაშვილი 

სალომე 

01024074138 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

47.  გახარია 

ნათია 

48001023394 ზუგდიდის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

48.  გელაშვილი 01008062342 გორის სასწავლო ტურიზმი 60 III 



მაია უნივერსიტეტი 

49.  გვარაძე 

შავლეგო 

10001062399 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 0 I 

50.  გვენეტაძე 

ილია 

01027052215 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 0 I 

51.  გვიანიშვილი 

ნატო 

16001030473 რუსთავის კოლეჯი ტურიზმი 60 III 

52.  გიგინეიშვილ

ი ლელა 

31001051138 ახალციხის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

53.   

გობეჯიშვილ

ი ლაშა 

01019083006 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 43 II 

54.  გოგია  თამარ 01024072603 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 20 II 

55.   გოგიშვილი 

სოფიკო 

37001058329 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

56.  გოგიძე მაკა 31001051417 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

57.  გოგოლაშვილ

ი თამარ 

01001077160 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

58.  გოგოჭური 

ელენე 

20001062298 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

59.  გოდერძიშვი

ლი თორნიკე 

08001032073 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

60.  გონაშვილი 

ზაური 

14801029672 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 75 III 

61.  გრიგალაშვი

ლი თინათინ 

43001043253 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

62.  გრიგორიევა 

თამილა 

62005029145 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

63.  გულბათაშვი

ლი მარიამ 

01024089674 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 55 III 

64.  გურგენიძე 

გიორგი 

13001012931 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

65.  გურჩიანი 

ნინო 

19001098444 ზუგდიდის 

სასწავლო 

ტურიზმი 50 III 



უნივერსიტეტი 

66.  დავითაია 

თამთა 

61001064905 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 25 II 

67.  დარბაიძე 

თათია 

01005031470 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 45 II 

68.  დაშნიანი 

სალომე 

01008062974 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 60 III 

69.  დგებუაძე 

ნელი 

62007015825 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 15 I 

70.  დევრისაშვი

ლი ლელა 

15001023750 აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 115 V 

71.  დემეტრაშვი

ლი სალომე 

01019072658 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

72.  დოლიშვილი 

თეონა 

01001078831 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

73.  დოფიძე 

მარიამ 

57001056149 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

74.  დუგლაძე 

დავით 

01024075842 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 35 II 

75.  ეგოიანი 

არტურ 

01008050766 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 30 II 

76.  ეპრიკოვი  ეკა 13001068984 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

77.  ესებუა 

მადონა 

01005019632 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 130 V 

78.  ვასაძე 

გურანდა 

26001033606 ზუგდიდის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

79.  ვაშაყმაძე 

ოთარ 

61001081089 საქართველოს 

დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

80.  ზაქაიძე 

სალომე 

01019087916 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 30 II 

81.  ზედელაშვი

ლი 

ეკატერინე 

01019077966 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 



82.  ზედელაშვი

ლი ეთერ 

01015025413 ახალციხის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 75 III 

83.  ზვიადაძე 

ნინო 

01008042097 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 24 II 

84.  ზუროშვილი 

მარიამი 

20001065284 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 65 III 

85.  თადუმაძე 

თორნიკე 

60001045423 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 56 III 

86.  თავართქილა

ძე ქეთევან 

01005010715 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 10 I 

87.  თაკალანძე 

ბექა 

62002003860 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 60 III 

88.  თაყაძე გვანცა 01024069630 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 52 III 

89.  თედელური 

მაგდა 

01005028086 ახალციხის 

სახელმწიფო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

90.  თედელური 

გიორგი 

59003003946 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 20 II 

91.  თედორაძე 

შალვა 

35001128795 აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

92.  თეთრაშვილი 

ფიქრია 

01024085514 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

93.  თოფურია 

შორენა 

62001041140 რუსთავის კოლეჯი ტურიზმი 60 III 

94.  თოხაძე 

გიორგი 

01017043700 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 0 I 

95.  თურმანიძე 

სოსო 

01027090721 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

96.  იაკობიძე 

იაკობ 

01019067327 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 18 I 

97.  ივანიაშვილი 

ტატო 

01017037667 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 15 I 

98.  ივანიაძე ეკა 37001059644 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

ტურიზმი 55 III 



უნივრსიტეტი 

99.  ივანიშვილი 

მაგდა 

01027071080 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

100.  იმნაძე ანა 01009017350 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 16 I 

101.  ირემაძე 

გვანცა 

35001099091 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

102.  კაკაურიძე 

სალომე 

01005027330 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 1 I 

103.  კაკულია 

კესარია 

62001041866 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 9 I 

104.  კალანდაძე 

შოთა 

60001136715 აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

105.  კაპანაძე 

არჩილ 

18001072854 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

106.  კაცელაშვილ

ი თინიკო 

43001030863 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

107.  კახიძე 

შორენა 

61001065869 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 17 I 

108.  კენჭიაშვილი 

ნინო 

01008053595 საქართველოს 

დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

109.  კვაშილავა 

გიორგი 

62001044065 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

110.  კვიტაშვილი 

ალექსანდრე 

60001140374 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 0 I 

111.  კვიწინაშვილ

ი გიორგი 

01005021424 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 57 III 

112.  კვიჭიძე 

ირაკლი 

01308064555 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 40 II 

113.  კიზივაძე 

ეკატერინე 

01008063022 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

114.  კიკალია 

თამრიკო 

62009002412 ზუგდიდის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 85 IV 

115.  კიკორია 

მარიკა 

62009002457 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 25 II 

116.  კირკიტაძე 

ირაკლი 

21001037552 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

117.  კობახიძე 

სალომე 

01005040323 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 10 I 



118.  კობახიძე 

ნინო 

62004026545 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 24 II 

119.  კოპალეიშვი

ლი სოფიკო 

01001048954 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 8 I 

120.  კორახაშვილი 

გიორგი 

01017038296 შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 85 IV 

121.  კუპრაშვილი 

მარიამ 

01005031107 აიბი ევრო–

კავკასიური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 70 III 

122.  კურტანიძე 

იზოლდა 

01027076878 თბილისის 

სახელმწიფო 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 19 I 

123.  კუჭუხიძე 

ბონდო 

35001116744 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 10 I 

124.  ლაბაძე 

ირაკლი 

01008054067 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

125.  ლაღიძე ნინო 60001153242 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 3 I 

126.  ლებანიძე 

გიორგი 

34001008209 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 58 III 

127.  ლეკაშვილი 

თეონა 

14001026584 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 75 III 

128.  ლიპარტელია

ნი გვანცა 

27001007373 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 31 II 

129.  ლობჯანიძე 

თამთა 

01027035626 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

130.  ლომიძე 

თამარ 

11001028643 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

131.  ლომსაძე ანი 01001091152 აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

132.  ლურსმანაშვი

ლი თეონა 

01001092236 სულხან–საბა 

ორბელიანის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 12 I 

133.  მაისურაძე 

გიორგი 

01008048132 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

134.  მალანია 

მალხაზ 

62004026646 აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 40 II 

135.  მამადაშვილი 

თამთა 

12001091952 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

136.  მამფორია 01027068952 საქართველოს ტურიზმი 6 I 



ნინო უნივერსიტეტი 

137.  მანასაშვილი 

ნინო 

20001066926 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

138.  მასურაშვილი 

თამთა 

59001127722 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 0 I 

139.  მაქაცარია 

მარიამ 

19001100412 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 12 I 

140.  მახარაძე 

ნუგზარი 

01005024510 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

141.  მდინარაძე 

ლია 

18001062110 საქართველოს 

საპატრიარქოს 

წმინდა ანდრია 

პირველწოდებულის 

სახელობის 

ქართული 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

142.  მეგრელიშვი

ლი ანა 

01005016698 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 37 II 

143.  მელაძე ნინო 61009027885 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

144.  მელიქიშვილ

ი სოფიო 

01024090360 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

145.  მერებაშვილი 

ანნა 

01019073010 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 

 

III 

146.  მესხი ლელა 61001072706 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 52 III 

147.  მეტონიძე 

სალომე 

01017053484 კავკასიის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

148.  მექურიძე 

თორნიკე 

61001073876 თბილისის 

ჰუმანიტარული 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 15 I 

149.  მთვარელიშვ

ილი მარიამ 

01031006221 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

150.  მინაძე 

მარიამი 

01027068601 სუხიშვილის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

151.  მიროტაძე 

გიორგი 

38001048773 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 35 III 

152.  მიქიაშვილი 

ანი 

01024089292 საქართველოს 

დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 



153.  მიშველიძე 

ქეთევან 

01027049680 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 58 III 

154.  მუშკუდიანი 

ნინო 

62007015624 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

155.  მშვილდაძე 

მერაბ 

01024080332 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

156.  ნაზარაშვილი 

მანანა 

57001056568 სუხიშვილის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

157.  ნანიკაშვილი 

ხატია 

01008053582 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

158.  ნანიტაშვილი 

სოფიკო 

35001078651 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

159.  ნატროშვილი 

იზოლდი 

13001063819 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 61 III 

160.  ნოდია მარიამ 01024068602 ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

161.  ნოზაძე ანა 35001127189 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

162.  ნორაკიძე 

სოფიკო 

01005043938 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 60 III 

163.  ოჩხიკიძე 

ირინა 

37001042744 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 58 III 

164.  პავლიაშვილ

ი გივი 

01005029742 საქართველოს 

დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

165.  ჟორჟოლიანი 

სოფიკო 

30001009717 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 25 II 

166.  რაქვიაშვილი 

ნინო 

01019083980 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

167.  რევაზიშვილ

ი გვანცა 

13001061467 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

168.  რეხვიაშვილი 

დავით 

10001068092 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 3 I 



169.  რეხვიაშვილი 

ნანი 

10001066187 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

170.  რეხვიაშვილი 

არჩილ 

10001065943 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

171.  სამადაშვილი 

გიგა 

01027069284 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

172.  სახელაშვილ

ი თამთა 

35701129385 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

173.  საჯაია თათია 60001155806 აკაკი წერეთლის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 15 I 

174.  სერგია 

ვახტანგ 

58001030835 ზუგდიდის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

175.  სვანიძე შოთა 01017052421 სსიპ სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

176.  სვანიძე პაატა 01030053404 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 13 I 

177.  სიმონიშვილ

ი თენგიზი 

01019084214 სუხიშვილის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

178.  სიხარულიძე 

ბელა 

01005030352 რუსთავის კოლეჯი ტურიზმი 60 III 

179.  სომხიშვილი 

მარიამ 

01001079325 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

180.  სუთიძე 

მედეა 

01011069722 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 30 II 

181.  ტალახაძე 

გვანცა 

01719089913 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

182.  ტატიშვილი 

ნინო 

59001108374 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 61 III 

183.  ტიტვინიძე 

ავთანდილ 

59001128288 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

184.  ტორუა 

სალომე 

19001022751 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 12 I 

185.  უსუფაშვილი 

ჟუჟუნა 

40001038882 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

186.  ფაჩულია 

მელიტა 

42001029820 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 100 IV 

187.  ფაცურია 

თამარ 

19001093608 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 110 IV 

188.  ფერაძე დინა 01019072119 დავით ტურიზმი 60 III 



გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

189.  ფიცხელაური 

მზექალა 

12001091855 საქართველოს ილია 

ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო–

კულტურულ–

საგანმანათლებლო 

კავშირი 

„საზოგადოება 

ცოდნა“ 

ტურიზმი 65 III 

190.  ფორჩხიძე 

ანზორი 

41101031578 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 14 I 

191.  ფოცხვერაშვი

ლი ლალი 

01027068713 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 60 III 

192.  ფხაკაძე 

თეონა 

60001153614 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 25 II 

193.  ფხალაძე  

ქეთევან 

38001044322 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 35 III 

194.  ქავთარაძე 

თემური 

01005027757 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 3 I 

195.  ქათალანძე 

ნოდარი 

62006063657 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 60 III 

196.  ქათიბაშვილი 

ნანა 

20001029407 სულხან–საბა 

ორბელიანის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 35 II 

197.  ქანდარია 

მაია 

62001043753 ზუგდიდის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

198.  ქართველიშვ

ილი მარიამ 

16001018801 აიბი ევრო–

კავკასიური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 160 VI 

199.  ქართველიშვ

ილი მაკა 

13001064549 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

200.  ქასრაშვილი 

თეა 

01001089184 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 21 II 

201.  ქვათაძე 54001055698 საქართველოს ტურიზმი 55 III 



ხათუნი ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

202.  ქვათაძე ნინო 01019069095 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 40 III 

203.  ქვრივიშვილი 

ნინო 

25001042863 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

204.  ქოთილაიძე 

თინათინი 

20001063050 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

205.  ქორიძე 

ილონა 

33001072533 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 32 II 

206.  ქსოვრელი 

ზურაბი 

01027067308 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

207.  ქუთათელაძე 

თენგიზ 

01005030158 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 58 III 

208.  ქშუტაშვილი 

ნინო 

01027087841 საქართველოს 

დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი  

ტურიზმი 60 III 

209.  ღვაბერიძე 

გვანცა 

01024074016 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 8 I 

210.  ყაველაშვილი 

ქეთევანი 

01019063006 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

211.  ყარალაშვილ

ი ნინო 

01024077436 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 88 IV 

212.  ყიფიანი 

გიორგი 

01009011948 ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 40 IV 

213.  ყოჩიაშვილი 

ლალი 

14001029446 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

214.  შაიშმელაშვი

ლი ნინო 

01001078069 სუხიშვილის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

215.  შანიძე ლიკა 35001114495 შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

216.  შონია ლია 62006063409 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 60 III 

217.  შუკაკიძე ნიკა 38001042420 სუხიშვილის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 



218.  ჩაზმავა მეგი 61001077468 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 26 II 

219.  ჩაჩხიანი 

გიორგი 

31001048870 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 75 III 

220.  ჩემია ნათია 35001114220 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

221.  ჩინჩალაძე 

დავით 

01011096671 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

222.  ჩიღოშვილი 

ალექსანდრე 

01027072405 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

223.  ჩუთლაშვილ

ი მარიამ 

35001115009 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

224.  ჩქარეული 

სოფიკო 

44001005215 რუსთავის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„რვალი“ 

ტურიზმი 55 III 

225.  ჩხიკვაძე 

ეთერ 

35801131029 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

226.  ცატავა მზია 62006064870 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 60 III 

227.  ცერცვაძე 

გიორგი 

25001034621 საქართველოს ილია 

ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საერთაშორისო 

სამეცნიერო–

კულტურულ–

საგანმანათლებლო 

კავშირი 

„საზოგადოება 

ცოდნა“ 

ტურიზმი 65 

 

III 

228.  ციყელაშვილ

ი სოფიო 

57001056305 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 19 I 

229.  ცოფურაშვილ

ი ცოტნე 

12001082830 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 30 II 

230.  ძიძიგური 

ქეთევანი 

01017050601 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 13 I 

231.  წიკლაური 

გიორგი 

01024070873 დავით 

გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

ტურიზმი 65 III 

232.  წიკლაშვილი 14001029437 საქართველოს 

საერთაშორისო 

ტურიზმი 50 III 



მარიამი ურთიერთობათა 

უნივერსიტეტი 

233.  წოწერია 

თეონა 

19001093618 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 25 II 

234.  წულუკიძე 

ნინო 

20001060995 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 58 III 

235.  ჭაბუკიანი 

გიორგი 

01024078889 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გორგასალი“ 

ტურიზმი 60 III 

236.  ჭავჭავაძე 

სალომე 

57001053268 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

237.  ჭანია ნინო 06005543549 ზუგდიდის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 21 II 

238.  ჭანკვეტაძე 

ანა 

01019071791 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 40 II 

239.  ჭანუყვაძე 

მერი 

33001072847 სუხიშვილის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

240.  ჭიკაიძე 

მარიამ 

01005028052 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 14 I 

241.  ჭიჭინაძე 

ეკატერინე 

08001036615 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

242.  ჭოჭუა თამთა 01001075416 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივრსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

243.  ჭოხონელიძე 

ნიკოლოზ 

01024076796 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 4 I 

244.  ხათაშვილი 

სალომე 

01024072938 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

245.  ხასია ხატია 58001028667 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 24 II 

246.  ხაჩიძე თამარ 57001045081 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

247.  ხვადაგიანი 

ლილე 

60001146933 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

248.  ხუციშვილი 

ლაშა 

01017045311 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 28 II 

249.  ჯაგაშვილი 

ნინო 

35001121665 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 58 III 

250.  ჯანჯალაშვი

ლი 

ალექსანდრე 

01019015711 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 25 II 



251.  ჯაოშვილი 

სოფიკო 

01001094401 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

252.  ჯაფარიძე 

მარიამი 

34001008274 თბილისის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 95 IV 

253.  ჯაჯანიძე 

თამარი 

25001043376 იაკობ გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 55 III 

254.  ჯებაშვილი 

ქეთევან 

01024078441 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

255.  ჯიბლაძე 

მარიამი 

01019071216 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 50 III 

256.  ჯიჯიხია 

ნათია 

01017056327 გურამ 

თავართქილაძის 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 60 III 

257.  ჯმუხაძე 

ვლადიმერ 

62007016057 ილია ჭავჭავაძის 

სახელობის 

საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

ტურიზმი 20 II 

 

 


