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იურიდიული ფაკულტეტი 

 

# გვარი სახელი სამაგისტრო პროგრამა 

1.  ბარათაშვილი ნატალია საერთაშორისო სამართალი 

2.  ბარამიძე ეკა საერთაშორისო სამართალი 

3.  ბერიძე აკაკი საერთაშორისო სამართალი 

4.  ბურდული მარიამ საერთაშორისო სამართალი 

5.  გელაშვილი მარიამ საერთაშორისო სამართალი 

6.  გიგაშვილი გიგა საერთაშორისო სამართალი 

7.  გოგელია ნათია საერთაშორისო სამართალი 

8.  დვალაძე გიორგი საერთაშორისო სამართალი 

9.  ეფრემიძე სალომე საერთაშორისო სამართალი 

10.  ზედგინიძე ნინო საერთაშორისო სამართალი 

11.  ზერეკიძე მარიამ საერთაშორისო სამართალი 

12.  კაპანაძე ნინო საერთაშორისო სამართალი 

13.  კბილაძე თინა საერთაშორისო სამართალი 



14.  კოკაია მერი საერთაშორისო სამართალი 

15.  მარჯანიძე ანა საერთაშორისო სამართალი 

16.  მელითაური თეონა საერთაშორისო სამართალი 

17.  ნეფარიძე მარიამი საერთაშორისო სამართალი 

18.  ოკუჯავა ვლადიმერ საერთაშორისო სამართალი 

19.  სარაჯიშვილი ქეთევან საერთაშორისო სამართალი 

20.  ფიფია საბა საერთაშორისო სამართალი 

21.  ქარელი ნელი საერთაშორისო სამართალი 

22.  ქვარაია გიორგი საერთაშორისო სამართალი 

23.  შუბითიძე თამარი საერთაშორისო სამართალი 

24.  შუბითიძე გიორგი საერთაშორისო სამართალი 

25.  ცოცხალაშვილი თამთა საერთაშორისო სამართალი 

26.  ჭანტურიძე ნანა საერთაშორისო სამართალი 

27.  ჯავახაძე გიორგი საერთაშორისო სამართალი 

28.  ჯმუხაძე ხატია საერთაშორისო სამართალი 

29.  აბაშიძე დავითი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

30.  აივაზოვი კონსტანტინე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

31.  ამილახვარი ხატია 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

32.  ამირანაშვილი გიორგი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

33.  ანდრიაშვილი რუსუდან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

34.  ანდღულაძე ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

35.  ახმეტელი თამარ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 



36.  ახუაშვილი ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

37.  ბადურაშვილი ლელა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

38.  ბეგიაშვილი ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

39.  ბენდელიანი ბექა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

40.  ბუთბაია ლანა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

41.  გაბრიელაშვილი ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

42.  გამრეკლიძე მაგდა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

43.  გაფრინდაშვილი თეონა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

44.  გერგაული რუსუდან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

45.  გველებიანი ჯაბა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

46.  გობეჯიშვილი ვერა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

47.  გოგოლაძე ლეილა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

48.  გოლიაძე ქეთევან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

49.  გურჯიძე გიორგი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

50.  დავითაშვილი სალომე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

51.  დავლაძე ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

52.  დარჯანია თორნიკე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

53.  დევდარიანი მარიამ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

54.  დემეტრაშვილი მაია 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

55.  დოღონაძე ნანა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

56.  ელოშვილი ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

57.  ექიზაშვილი თეონა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 



58.  ვაშალომიძე გვანცა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

59.  ზაქარაშვილი ზაალი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

60.  თიბილაშვილი ქეთევან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

61.  კალმახელიძე მარიამი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

62.  კახეთელიძე მარიამ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

63.  კვიჟინაძე ალექსანდრე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

64.  კიტია როლანდი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

65.  კობახიძე ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

66.  კოპალიანი ქეთევან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

67.  კოსტავა ანა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

68.  კუპრავა ქრისტინე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

69.  კუხალეიშვილი ანა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

70.  კუხიანიძე ირმა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

71.  ლეგაშვილი დარია 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

72.  ლომიძე გვანცა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

73.  მარუაშვილი მარიკა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

74.  მაღალაშვილი თამარ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

75.  მაჭავარიანი ნათია 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

76.  მენთეშაშვილი ეკა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

77.  მეტონიძე გივი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

78.  მიქაბერიძე ხატია 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

79.  მიქელაძე სალომე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 



80.  მოლაშვილი მედეა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

81.  მურღულია ცოტნე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

82.  მჭედლიძე თამარი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

83.  ნაცვალაძე ავთანდილ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

84.  ნებიერიძე ქეთევან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

85.  ნესოშვილი ზვიადი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

86.  ოზიაშვილი მარიამ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

87.  ოშხნელი უჩა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

88.  როგავა რუსუდან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

89.  სვანიძე ქეთევან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

90.  სიმონია დავითი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

91.  სრესელი ანა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

92.  სურგულაძე სალომე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

93.  სურმავა თამარ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

94.  ფალავანდიშვილი ბაქარ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

95.  ფანჩულიძე მარიამ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

96.  ფანჩულიძე სალომე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

97.  ფიფია მაია 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

98.  ქათამაძე ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

99.  ქარდავა ლევანი 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

100.  ქენქაძე თამარ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

101.  ქოქოსაძე სალომე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 



102.  ქურიძე ია 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

103.  შენგელია თამარ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

104.  შკუბულიანი ნათია 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

105.  ჩადუნელი გვანცა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

106.  ჩანადირი ნატო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

107.  ჩაფიძე ქეთევან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

108.  ჩომახიძე ნიკოლოზ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

109.  ჩხაიძე ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

110.  ჩხიკვაძე მარიტა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

111.  ჭანტურია თამთა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

112.  ჭიტაშვილი რუსუდან 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

113.  ხარაიშვილი გვანცა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

114.  ხასია ვლადიმერ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

115.  ხეცაძე ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

116.  ხუცურაული ეკა 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

117.  ხუხუნაიშვილი მარიამ 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

118.  ჯაბიძე სალომე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

119.  ჯაფარიძე სალომე 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

120.  ჯაჯანიძე ნინო 
სამართალი (კერძო 

სამართლის მიმართულება) 

121.  ბუჩუკური ანა 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

122.  ბუხნიკაშვილი გიორგი 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

123.  გასიშვილი ნანა 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 



124.  ზარიძე ეკა 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

125.  თედორაძე ბექა 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

126.  კიკაჩეიშვილი დავით 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

127.  კონჯარია სოფიო 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

128.  ლომთაძე გიორგი 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

129.  მაღრაძე თეონა 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

130.  მოდებაძე ირაკლი 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

131.  სვანიძე ნათია 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

132.  სხირტლაძე ნინო 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

133.  ურუშაძე თამარ 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

134.  ურუშაძე ირინე 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

135.  ქინქლაძე თათია 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

136.  ქიტოშვილი თამარი 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

137.  ქსოვრელი ირაკლი 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

138.  ქურასბედიანი სალომე 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

139.  ღვინიაშვილი მარიამი 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

140.  შენგელაია თამთა 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

141.  ჩაჩანიძე ელენე 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

142.  ჩახუნაშვილი ოთარ 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

143.  ცარიელაშვილი დავით 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

144.  ხაზარაძე გიორგი 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

145.  ხრიკული ნატო 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 



146.  ხუნაშვილი ლანა 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

147.  ჯაფიაშვილი ლაშა 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

148.  ჯინჭარაძე ქეთევანი 
სამართალი (საჯარო 

სამართლის მიმართულება) 

149.  ასანიძე თემურ 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

150.  ბაწაშვილი ილია 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

151.  ბეროზაშვილი მარიამ 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

152.  ბურთიკაშვილი ნატო 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

153.  ბუქური მაია 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

154.  გამყრელიძე ლუკა 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

155.  გეგეშიძე თამარი 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

156.  გოგოლაძე ბექა 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

157.  გოგოხია მარიკა 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

158.  გუბელაძე ზვიადი 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

159.  გურგენიძე დაჩი 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

160.  დათუკიშვილი ზაზა 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

161.  კანდელაკი გელა 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

162.  კვინიკაძე დავით 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

163.  კვიჟინაძე ანა 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

164.  მარტაშვილი მანანა 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

165.  მიქაცაძე თეონა 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

166.  მიქელაძე გიორგი 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

167.  ნადირაძე თორნიკე 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 



168.  ნიკოლაშვილი მარიამი 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

169.  ჟღენტი ლევან 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

170.  სიჭინავა დავით 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

171.  ტატუაშვილი ქეთევანი 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

172.  ქიტოშვილი ბექა 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

173.  შენგელია სალომე 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

174.  შეყილაძე ხატია 
სამართალი (სისხლის 

სამართლის მიმართულება) 

175.  ბაბუნაშვილი თეონა საჯარო მმართველობა 

176.  გაგუა ნინო საჯარო მმართველობა 

177.  გახოკიძე თინათინ საჯარო მმართველობა 

178.  გიორგობიანი ლეილა საჯარო მმართველობა 

179.  ებრალიძე ეკატერინე საჯარო მმართველობა 

180.  ვეკუა ელენე საჯარო მმართველობა 

181.  თაქთაქიშვილი ანა საჯარო მმართველობა 

182.  კვიჟინაძე ალექსანდრე საჯარო მმართველობა 

183.  კობერიძე გიორგი საჯარო მმართველობა 

184.  კუტალაძე თეონა საჯარო მმართველობა 

185.  ლავრელაშვილი თეონა საჯარო მმართველობა 

186.  ლომაძე ალექსი საჯარო მმართველობა 

187.  მაისურაძე თამარი საჯარო მმართველობა 

188.  მარგიანი გიორგი საჯარო მმართველობა 

189.  ნადარეიშვილი თინათინი საჯარო მმართველობა 



190.  ოქრუაშვილი ნინო საჯარო მმართველობა 

191.  პაპაშვილი ქეთევანი საჯარო მმართველობა 

192.  სხირტლაძე ნინო საჯარო მმართველობა 

193.  შამუგია ირაკლი საჯარო მმართველობა 

194.  შაყულაშვილი ლაშა საჯარო მმართველობა 

195.  ჯანჯღავა თინათინ საჯარო მმართველობა 

196.  ჯაფარიძე ლიანა საჯარო მმართველობა 

 

 

 


