
                                                  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

ბრძანება №201/01-01, 27.102015   

დანართი №3 

გასაუბრების განრიგი 

28 ოქტომბერი 
 

სახელი და გვარი ფაკულტეტი გასაუბრების დრო 

მერი მაღლაკელიძე ევროპული კვლევების ინსტიტუტი 14:00 

ლევან ჭეიშვილი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო 14:00 

გიორგი ვახტანგიშვილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 14:00 

მარიამ გამხარაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 14:00 

ნინო ქაშაკაშვილი იურიდიული 14:00 

ნათია მიროტაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 14:00 

თამარი გველესიანი ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 14:30 

ელგუჯა ხვედელიძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 14:30 

მარიამი ზედელაშვილი ჰუმანიტარული 14:30 

ლაშა ნავროზაშვილი იურიდიული 14:30 

ქეთევან ანთაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 14:30 

დავით ნოზაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:00 

ირაკლი სულაძე იურიდიული 15:00 

მაკა თოქმაზიშვილი იურიდიული 15:00 

ანა ყარალაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:00 

ნინი გვენცაძე იურიდიული 15:00 

ნიკოლოზ მამისაშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 15:00 

მარიამ ხუბულავა სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:00 

სალომე კუსიანი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:30 

საბა ბრაჭველი იურიდიული 15:30 

ლუკა ჯორბენაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:30 

აია ბერაია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:30 

ქეთევან ლალიაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:30 

ნიკა ცოგიაიძე ეკონომიკა და ბიზნესი 15:30 

ხატია მამუკაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:30 

შესვენება 16:00-16:15 

თეონა ლიპარტელიანი იურიდიული 16:15 

ომარ წერეთელი იურიდიული 16:15 

რატი თვალავაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 16:15 

ანი ნაჩხატაშვილი იურიდიული 16:30 

თამარ კოპაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 16:30 

მარიამ ბეჟანიშვილი იურიდიული 16:30 

სოფიო გამდლიშვილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 16:30 

ანა ხუფენია იურიდიული 16:30 

ქეთევან ხარატიშვილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 16:30 

გიორგი რევიშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 16:30 

თენგიზ მამულია იურიდიული 16:30 

ირინე ჩიხლაძე იურიდიული 17:00 



მარიამ დოლიძე ჰუმანიტარული 17:00 

ნატო გოგიაშვილი იურიდიული 17:00 

ანა ჯანუყაშვილი იურიდიული 17:00 

თამარ კახეთელიძე ჰუმანიტარული 17:00 

ქეთევან ყულოშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 17:00 

ელენე ვეზდენი ეკონომიკა და ბიზნესი 17:00 

გვანცა ფორჩხიძე ჰუმანიტარული 17:30 

სალომე ხეცურიანი ჰუმანიტარული 17:30 

ქეთევან ბარათელი იურიდიული 17:30 

მარიამ სურმავა ეკონომიკა და ბიზნესი 17:30 

მარიამ ტატინაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:30 

ელენე არდაზიშვილი იურიდიული 17:30 

მარი ლეკიშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:30 

 

29 ოქტომბერი 
 
თეონა სესიტაშვილი იურიდიული 09:00 

ნინო დარახველიძე იურიდიული 09:00 

მარიამ ბიძინაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 09:00 

რევაზ ტყემალაძე იურიდიული 09:00 

ანი თაყნიაშვილი ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 09:00 

თამარ გოგელიანი ეკონომიკა და ბიზნესი 09:00 

მარიამ ფუტკარაძე იურიდიული 09:30 

ზურა გამთენაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 09:30 

ნიკოლოზ მაზანაშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 09:30 

მაკა ოქროწვარიძე ეკონომიკა და ბიზნესი 09:30 

თამუნა კაკაშვილი იურიდიული 09:30 

აკაკი გორდაძე ეკონომიკა და ბიზნესი 09:30 

თამარ სართანია იურიდიული 10:00 

ხატია დუნდუა ჰუმანიტარული 10:00 

მარიამი კოკაია იურიდიული 10:00 

ეკა სოიტაშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 10:00 

ლელა კანკაძე ეკონომიკა და ბიზნესი 10:00 

თინა დოლბაია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 10:00 

რუსუდან ზაბახიძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 10:30 

ზურაბი არსენიშვილი იურიდიული 10:30 

საბა მარღია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 10:30 

ნინი თავხელიძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 10:30 

ანა ზარანდია ეკონომიკა და ბიზნესი 10:30 

მერი ჟორჟოლიანი ჰუმანიტარული 10:30 

თორნიკე თორდია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 11:00 

თამთა ჯღარკავა იურიდიული 11:00 

ვახტანგ ხაჩიშვილი იურიდიული 11:00 

ანა მღებრიშვილი იურიდიული 11:00 

სოფიო თაბაგარი იურიდიული 11:00 

ეკა ზედგინიძე იურიდიული 11:00 



თათია ჭყოიძე სოციალურ და პოლტიკურ მეცნიერებათა 11:30 

მარიამ ცუცქირიძე ეკონომიკა და ბიზნესი 11:30 

ნათია გამხიტაშვილი იურიდიული 11:30 

ანნა სოსელია ეკონომიკა და ბიზნესი 11:30 

გიორგი ალექსიძე ეკონომიკა და ბიზნესი 11:30 

ლია ცინცაბაძე იურიდიული 11:30 

მარიამ ხიზანაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 12:00 

ერეკლე გოგოლაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 12:00 

გივი მახარაძე ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 12:00 

შალვა დეკანოზიშვილი იურიდიული 12:00 

ტატო ჯანაშია იურიდიული 12:00 

ნინო ორაგველიძე ეკონომიკა და ბიზნესი 12:00 

გიგლა ვეკუა იურიდიული 12:30 

დათო კესარელი იურიდიული 12:30 

ანა ჯანგველაძე ეკონომიკა და ბიზნესი 12:30 

ანა ძებისაშვილი ჰუმანიტარული 12:30 

აკაკი გუმბერიძე ეკონომიკა და ბიზნესი 12:30 

ნინო ცანავა ეკონომიკა და ბიზნესი 12:30 

შესვენება 13:00-13:30 

ანა მურადაშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 13:30 

ანი ბუკია იურიდიული 13:30 

მაიკო რატიანი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 13:30 

ანა ვეფხვაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 13:30 

სოსო ძამუკაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 13:30 

თეონა შაკაია ეკონომიკა და ბიზნესი 13:30 

ნინო ქურდაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 14:00 

ნინო სიგუა ეკონომიკა და ბიზნესი 14:00 

ქეთევან ცირიკიძე ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 14:00 

მარიამ მარსაგიშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 14:00 

ნატო გამსახურდია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 14:00 

ელენე ჩხიტაძე იურიდიული 14:00 

ირაკლი კახეთელიძე ეკონომიკა და ბიზნესი 14:30 

არჩილ ასლანიშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 14:30 

თამარ წულაია ეკონომიკა და ბიზნესი 14:30 

მიხეილ მაკასარაშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 14:30 

ანა მჭედლიშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 14:30 

მირანდა შინჯიკაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 14:30 

სალომე კალაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:00 

დეა ჯიაძე ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა 15:00 

თამთა გულორდავა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 15:00 

სალომე შუბლაძე იურიდიული 15:00 

დავით ხუციშვილი იურიდიული 15:00 

ვლადისლავა სინიცა სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:00 

გიგა კაკალაშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 15:30 

ნინო ჩხიკვაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:30 

თამარ ჩხარტიშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:30 

ეკატერინე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:30 



დემეტრაშვილი 

ლიკა მარაქველიძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 15:30 

ლიკა ღვინჯილია იურიდიული 15:30 

ეკა კიკნაძე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 16:00 

მარიამ ზიბზიბაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 16:00 

გვანცა შაორშაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 16:00 

ნიკოლოზ ამბოკაძე ეკონომიკა და ბიზნესი 16:00 

იდა ასლანიშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 16:00 

ესმა გუმბერიძე იურიდიული 16:00 

თათია მჭედლიშვილი იურიდიული 16:30 

ანნა დათუნაშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 16:30 

ნატო გოგინაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 16:30 

რუსუდან ფიდიური იურიდიული 16:30 

სანდრო ხარაზაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 16:30 

მარიამ მიქიაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 16:30 

მარიამ შონია სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:00 

ნათია წოწოლაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:00 

ანა ქაშიბაძე ეკონომიკა და ბიზნესი 17:00 

ელენე სეთურიძე ეკონომიკა და ბიზნესი 17:00 

მარიამ ტურიაშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:00 

ანდი გედენიძე ეკონომიკა და ბიზნესი 17:00 

ირაკლი ასანიშვილი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:30 

ნათია ალუდაური ეკონომიკა და ბიზნესი 17:30 

იანა კოხოძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:30 

მარიამ ნაცვლიშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 17:30 

სალომე ლომსაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:30 

გიორგი თურქაძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:30 

თამარ ფიცხელაური ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა 17:45 

თამარ ბეგდარაშვილი ეკონომიკა და ბიზნესი 17:45 

სალომე აბუსელიძე სოციალურ და პოლიტიუკურ მეცნიერებათა 17:45 

აკაკი მალანია ეკონომიკა და ბიზნესი 17:45 

თეონა მჭედლიძე სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა 17:45 

 


