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ზუსტ და საბუნებისმეტტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი  

№ სტუდენტი რომელი 

ფაკულტეტიდან 

რომელ  

მიმართუ 

ლებაზე 

პირადობის 

ნომერი 

აღიარებული 

კრედიტი 

სემესტრი 

1.  ბულისკერია 

გიორგი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 62001037496 100 IV 

2.  უგულავა 

დავითი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 35001109930 110 V 

3.  ცუხიშვილი 

ნანა 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 38001040974 40 II 

4.  ბარბაქაძე 

თამაზი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 01001066892 70 III 

5.  მაღლაქველიძე 

ნათია 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესი 

მათემატიკა 60001121915 20 II 

6.  ლამაზოშვილი 

ირაკლი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 01001065373 65 III 

7.  ბერიკაშვილი 

ვალერი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 01001080258 20 II 

8.  ჭეხაშვილი 

მიხეილი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 01024065471 50 III 

9.  ნაცვლიშვილი 

ირაკლი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 01024065330 55 III 

10.  გოგბერაშვილი 

ნინო 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 21001038301 75 III 

11.  კილასონია 

ჯაბა 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

მათემატიკა 19001092002 15 I 

12.  მაისურაძე 

ვაჟა 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

გეოგრაფია 01005024959 65 III 

13.  ბელაშვილი 

გიორგი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

გეოგრაფია 35001063153 80 IV 

14.  რეხვიაშვილი 

ლალი 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

გეოგრაფია 04001012584 80 IV 

15.  ვეკუა 

ალექსანდრე 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

გეოგრაფია 01011076171 35 II 

16.  გვენცაძე 

გელა 

სოციალურ  და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

გეოგრაფია 60001124120 20 II 

17.  აბაშიძე 

სალომე 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

გეოგრაფია 01024072303 35 II 
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18.  ოსტაევი 

ლევანი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

გეოგრაფია 01027048485 80 IV 

 

 

19.  ჭიკაიძე 

თათია 

იურიდიული გეოგრაფია 01030054098 0 I 

20.  გოგოლაძე 

თინათინი 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

გეოგრაფია 01015021278 90 IV 

21.  ხაზარაძე 

ანა 

სოციალურ  და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

ბიოლოგია 01008056726 25 II 

22.  პაპიძე 

თამთა 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ბიოლოგია 01001068727 55 III 

23.  ჯანგულაშვილი 

თეონა 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ბიოლოგია 35001095972 75 III 

24.  ბაზარაშვილი 

იოსები 

იურიდიული გამოყ. 

ბიომეც. და 

ბიოტექნ. 

12001086107 21 II 

25.  გრიგალაშვილი 

რევაზი 

იურიდიული გამოყ. 

ბიომეც. და 

ბიოტექნ. 

01017048752 21 II 

26.  პავლიაშვილი 

ქეთევან 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

გეოლოგია 59001099828 15 II 

27.  ჯავახიძე 

გიორგი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

კომპ. მეცნ. 

ფრანგულ– 

ქართული 

1017019272 30 II 

28.  უტიაშვილი 

მიხეილი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

კომპ. მეცნ. 

ფრანგულ– 

ქართული 

13001059363 30 II 

29.  პაპიშვილი 

ზურაბი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

კომპ. მეცნ. 

ფრანგულ– 

ქართული 

01019065468 55 III 

30.  სალაყაია 

ლევანი 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ქიმია 01019057580 40 II 

31.  მურჯიკნელი 

ნადია 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ქიმია 01011074751 100 IV 

32.  ჭანუყვაძე 

მიხეილი 

იურიდიული ეკოლოგია 33001034831 85 IV 

33.  ქამხაძე 

ლევანი 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ეკოლოგია 01030037158 88 IV 

34.  მელუა 

გიორგი 

იურიდიული ეკოლოგია 26001033800 11 I 

35.  წიქარიძე 

ნინო 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 

ეკოლოგია 01017021466 15 I 

36.  ჭყოიძე 

ბექა 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

ეკოლოგია 01019062584 40 II 

 

 


