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ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა 

 სტუდენტი რომელი 

უნივერსიტეტიდან 

რომელ 

მიმართულებაზე 

 პირადი 

ნომერი 

აღიარებული 

კრედიტის 

რაოდენობა 

სემესტრი 

1.  აბესაძე გიორგი  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01024074384 45 II 

2.  ავეტისიანი 

მარიანა  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01017041772 175 VII 

3.  აკოფოვი რუბენ თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011080523 50 III 

4.  ამურველაშვილი 

ანა  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008047147 175 VII 

5.  არველაძე  

ვალერი  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01017045252 45 II 

6.  არქანია ნინო თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 62001041046 40 II 

7.  ახალაძე თამარ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001111195 118 V 

8.  ახალკაცი მაია თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01019089420 30 II 

9.  ახრახაძე  ლალი  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008054068 40 II 

10.  ბადალიანი ედგარ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011074721 159 VI 

11.  ბარნაბიშვილი 

ვანიკო  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ტურიზმი 01005042473 30 II 



ბიზნესის ფაკულტეტი 

12.  ბარსონიძე ნინო  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01024069326 175 VII 

13.  ბატკუაშვილი  

სალომე 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01019073347 50 III 

14.  ბატოიანი საბინა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011072165 170 VII 

15.  ბაქარაშვილი 

გვანცა  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 36001044339 118 V 

16.  ბერიანიძე  მარეხი  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 24001040218 170 VII 

17.  ბოლქვაძე მიხეილ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01019071662 120 V 

18.  ბუბაშვილი 

მარიამ  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 41001030406 55 III 

19.  გვარამაშვილი 

ქეთევან  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008031571 113 V 

20.  გვინდაძე 

ალექსანდრე  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005025462 115 V 

21.  გვიჩიანი თამარი  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 62001040546 102 IV 

22.  გიორგაძე თამთა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008049231 108 IV 

23.  გიოშვილი 

გულიკო  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011081652 55 III 

24.  გოგია ამირან  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01019062689 175 VII 

25.  გოგინაშვილი 

ნიკა 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001116726 30 II 

26.  გოგსაძე გიორგი თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 62003016485 40 II 

27.  გუგუშვილი 

ხატია  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005031793 55 III 



28.  გულუაშვილი 

ეთიკო  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01017048185 40 II 

29.  გაბაძე დავით  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 38001048169 55 III 

30.  დარბაიძე ნინო  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 57001051757 110 V 

31.  დარბაიძე ნინო  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01001070541 175 VII 

32.  დვალი ნათია  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001114918 118 V 

33.  ედიშერაშვილი 

ანდრო 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008060059 35 II 

34.  ენუქიძე  ლევან  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01030048131 87 IV 

35.  ესაკია ანი  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005020612 50 III 

36.  ვეფხვაძე 

კონსტანტინე 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01024080062 30 II 

37.  ზარქუა გვანცა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 19001099955 30 II 

38.  ზაუტაშვილი 

თეონა  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005023970 165 VI 

39.  ზურაშვილი 

რევაზ 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 14001026410 30 II 

40.  თამაზაშვილი 

ომარ 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01017053602 40 II 

41.  თოთლაძე 

გიორგი  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01019058446 135 V 

42.  ინანეიშვილი 

თამარ  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 60001122384 175 VII 

43.  იოანიდი  სალომე   თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01017045191 98 IV 

44.  კაკულია გიორგი  თსუ ტურიზმი 29001032319 85 IV 



ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

45.  კანკავა სოფიო თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01015025404 55 III 

46.  კაპანაძე მარიამ  თსუ 

ზუსტი და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005036496  0 I 

47.  კახიძე შოთა თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01019069170 50 III 

48.  კირეულიშვილი 

გიორგი  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008050402 142 VI 

49.  კუბლაშვილი 

ლევან 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005015186 40 II 

50.  კურტანიძე ნინო თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 37001053412 30 II 

51.  ლეკაშვილი 

სოფიო 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001116418  50  III 

52.  ლომჯარია ნოდარ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 33001071253 110 V 

53.  მანია თემურ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 62005027673 180 VII 

54.  მაჭარაშვილი 

ნინო 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011087199 55 III 

55.  მაჭარაშვილი 

სალომე  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001113738 120 V 

56.  მდივანი გიორგი  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008046980 145 VI 

57.  მეტრეველი  

მარიამ  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 34001008305 113 V 

58.  მიქავა თამთა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 39001041810 55 III 

59.  მიქაძე ნინო თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027038947 50 III 



60.  მიჩილაშვილი 

მარიამ  

თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001094324 100 IV 

61.  მოსაშვილი მაგდა თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001116138 55 III 

62.  მოწონელიძე 

ლაშა  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01001025535 175 VII 

63.  მუკბანიანი თამარ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 53001052846 109 IV 

64.  მურჯიკნელი 

ნადია  

თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011074751 110 V 

65.  ნადირაძე შმაგი  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 38001039541  159 VI 

66.  ნაზღაიძე  ბესიკ  თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ტურიზმი 16001010120 80 IV 

67.  ნანობაშვილი 

ელენე  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027037570 118 V 

68.  ნასარაია სოფიო  თსუ 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005040061 25 II 

69.  ნემსაძე მაია  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027064763 113 V 

70.  ოთიაშვილი 

თეონა  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01019064400 55 III 

71.  პავლიაშვილი  

ქეთევან  

თსუ 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ტურიზმი 59001099828 20 II 

72.  პაპახჩიანი ნაირი თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011073886 40 II 

73.  პატარქალაშვილი 

გიორგი  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 24001044280 35 II 



74.  პერანიძე მარიამ თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 18001069750 35 II 

75.  ჟვანია ელენე თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008060420 40 II 

76.  რახმანოვა  ლიანა თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027088810 35 II 

77.  რევაზიშვილი 

ქრისტინე  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 56001021567 175 VII 

78.  რუხაძე ეკატერინე  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008047318 175 VII 

79.  სამსონაძე ქეთევან  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005029809 118 V 

80.  სარდალიშვილი 

ნოდარ  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005022916 174 VII 

81.  სახელაშვილი 

შაგრიმო 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 41001030662 35 II 

82.  სეფაშვილი 

დავით  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 45001006119 45 II 

83.  სირაძე ელენე  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005027046 175 VII 

84.  სიხარულიძე 

ავთანდილ  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011089829 35 II 

85.  სულაქველიძე 

მარი  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027058602 175 VII 

86.  სხულუხია ბექა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01019064944 125 V 

87.  ტაბიძე  ილია  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 62001041533 40 II 

88.  ტრაპაიძე არსენ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01008048757 15 I 

89.  უერთაშვილი 

თამთა  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 12001087336 175 VII 

90.  ფოცხვერაშვილი თსუ ტურიზმი 01019069364 50 III 



აკაკი ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

91.  ფსუტური ხვიჩა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 59001084675 169 VI 

92.  ქართველიშვილი 

ინგა  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027073198 55 III 

93.  ქაჯაია ნოდარ თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 19001100265 45 II 

94.  ქემოკლიძე მზია  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027051565 175 VII 

95.  ქოქიაური გიორგი  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 36001049618 40 II 

96.  ღაღანიძე ხატია  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 42001033340 182 VII 

97.  ღონღაძე როზა თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 57001061719 55 III 

98.  ღუღუნიშვილი 

ლევან  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01024062537 125 V 

99.  ყიფიანი 

ნიკოლოზ  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005023541 145 VI 

100.  შავერდაშვილი  

ნინო  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011079738 118 V 

101.  შანიძე ქეთევან  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 42001037207 55 III 

102.  შერგელაშვილი 

ფიქრია  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 18001062752 40 II 

103.  ჩალაძე ბექა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 62001042586 40 II 

104.  ჩახაია მარიამ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027058342 175 VII 

105.  ჩიკვაიძე 

ნიკოლოზ  

თსუ 

 ზუსტი და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011084889 25 II 



106.  ჩუბინიძე ანა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005036324 30 II 

107.  ჩხაიძე გაგა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 37001054502 50 III 

108.  ცეცხლაძე ნათია  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 61004059463 50 III 

109.  ცინცაძე თამარ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005027121 45 II 

110.  ცომაია გიორგი თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005023002 45 II 

111.  ცოფურაშვილი 

ნატო  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 12001091709 60 III 

112.  ძიძიშვილი 

გიორგი  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 21001037009 40 II 

113.  ძნელაძე  მარიამ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 61001072993 40 II 

114.  წერეთელი შოთა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01001061528 118 V 

115.  წეროძე ბაჩანა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01030047912 108 IV 

116.  ხარაიშვილი 

მარიამ  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01005026809 120 V 

117.  ხარაშვილი გვანცა თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 65014002784 45 II 

118.  ხაჩიძე ომარ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01011074819 174 VII 

119.  ხელიძე ირაკლი თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01001075879 45 II 

120.  ხოხაშვილი 

გვანცა 

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 59001121013 50 III 

121.  ხუციშვილი ნინო თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001115024 45 II 

122.  ჯაბანიშვილი თსუ ტურიზმი 01024090788 30 II 



ქეთევან ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

123.  ჯავახიშვილი ბექა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027082060 35 II 

124.  ჯალაღანია ლუკა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01001059646 153 VI 

125.  ჯაფარიძე მარიამ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001111351 175 VII 

126.  ჯიბლაძე ირაკლი  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 61001068549 35 II 

127.  ჯინჭარაძე 

თინათინ  

თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 35001127268 45 II 

128.  ჯიქიძე მარიამ  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01027070601 108 IV 

129.  ჯიჯავა დიმა  თსუ 

იურიდიული 

ფაკულტეტი 

ტურიზმი 01001082661 5 I 

130.  ჯობავა თამთა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 62006062458 50 III 

131.  ჯობავა თამუნა  თსუ 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის ფაკულტეტი 

ტურიზმი 62006057629 175 VII 

 

 

 

 


