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ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
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პროგრამა 

 

გრანტი 

% 

1. ბანძავა სალომე  ოკუპაციური თერაპია  

2. გოგლიჩიძე ნინო  ოკუპაციური თერაპია  

3. დანელიანი ანა  ოკუპაციური თერაპია  

4. ეფენდიევი ემა  ოკუპაციური თერაპია  

5. ლანდია ანა  ოკუპაციური თერაპია 50 

6. მარუშაშვილი ნინო  ოკუპაციური თერაპია  

7. მელიქიშვილი ნუნუ  ოკუპაციური თერაპია  

8. ყაჯრიშვილი ანა  ოკუპაციური თერაპია  

9. შონია ვიქტორია  ოკუპაციური თერაპია  

10. ხმალაძე ნიკა  ოკუპაციური თერაპია  

11. აბრამიშვილი თამარ  ფსიქოლოგია 70 

12. ავალიანი ლანა  ფსიქოლოგია  

13. არდაშელია ნინო  ფსიქოლოგია 50 

14. არეშიძე ნინო  ფსიქოლოგია 100 

15. ახალაძე მარიამ  ფსიქოლოგია  

16. ბაგაური ნატალი  ფსიქოლოგია  

17. ბარამიძე ანა  ფსიქოლოგია 50 

18. ბერიძე თამარი  ფსიქოლოგია 50 

19. ბიგვავა ბაჩუკ  ფსიქოლოგია  

20. ბიჭიკაშვილი ეთერ  ფსიქოლოგია 50 

21. ბოკუჩავა ნინო  ფსიქოლოგია  

22. ბუკია მარიამ  ფსიქოლოგია 50 

23. გაბედავა კესო  ფსიქოლოგია  

24. გაგნიძე მარიამ  ფსიქოლოგია 50 

25. გამხიტაშვილი მარიამი  ფსიქოლოგია 50 

26. გელოვანი ირაკლი  ფსიქოლოგია  

27. გეჯაძე ქეთევან  ფსიქოლოგია 50 

28. გვიშიანი ანა  ფსიქოლოგია  

29. გიგინეიშვილი ნინო  ფსიქოლოგია  

30. გიორგობიანი მარიამი  ფსიქოლოგია 50 

31. გოგუაძე ელენე  ფსიქოლოგია  

32. გურგენიძე ალექსანდრა  ფსიქოლოგია  

33. დავითაძე ინა  ფსიქოლოგია  

34. დათუნიშვილი სალომე  ფსიქოლოგია 70 

35. დარჩიაშვილი მარიამ  ფსიქოლოგია  

36. დოლიძე კატო  ფსიქოლოგია 70 

37. დონღვანი თათია  ფსიქოლოგია 50 

38. დუღაძე ქეთევან  ფსიქოლოგია  

39. ენდელაძე მედეა  ფსიქოლოგია  

40. ერგემლიძე მარიამი  ფსიქოლოგია 50 

41. თამაზაშვილი სოფო  ფსიქოლოგია  

42. ინაშვილი ნატალია  ფსიქოლოგია  

43. კემულარია ანა  ფსიქოლოგია  



 

44. კვარაცხელია რუსუდან  ფსიქოლოგია  

45. კორღალიძე ნატალია  ფსიქოლოგია 50 

46. კუპატაძე ანი  ფსიქოლოგია  

47. კუპრაშვილი მარიამი  ფსიქოლოგია 50 

48. ლიპარტია ანა  ფსიქოლოგია 70 

49. ლომსაძე ანა  ფსიქოლოგია 50 

50. ლორთქიფანიძე ქეთევან  ფსიქოლოგია 70 

51. მამაგეიშვილი ბარბარე  ფსიქოლოგია 50 

52. მაღრაძე ნატალი  ფსიქოლოგია 50 

53. მახარაშვილი ნიკოლოზ  ფსიქოლოგია  

54. მეგრელი მარიამ  ფსიქოლოგია  

55. მელაძე ლანა  ფსიქოლოგია  

56. მენაბდე თამთა  ფსიქოლოგია 50 

57. მენაბდიშვილი მარიამი  ფსიქოლოგია  

58. მეშველიანი ნინო  ფსიქოლოგია  

59. მიტიჩაშვილი ნათია  ფსიქოლოგია  

60. მიქელაძე შოთა  ფსიქოლოგია 70 

61. მწითური ნინო  ფსიქოლოგია 50 

62. მხეიძე ანა  ფსიქოლოგია 50 

63. ნაზაროვა ეკატერინე  ფსიქოლოგია  

64. ნანობაშვილი ეკატერინე  ფსიქოლოგია 70 

65. ნიკოლაშვილი მარიამ  ფსიქოლოგია  

66. ნოზაძე თამარ  ფსიქოლოგია 70 

67. ორჯონიკიძე ლიზიკო  ფსიქოლოგია  

68. პატარქალიშვილი კახაბერ  ფსიქოლოგია  

69. რატიანი ლილე  ფსიქოლოგია  

70. სამხარაძე ლუკა  ფსიქოლოგია 50 

71. სეხნიაშვილი ირინა  ფსიქოლოგია 50 

72. სირგინავა ნათია  ფსიქოლოგია  

73. სონგულია სალომე  ფსიქოლოგია  

74. სულამანიძე ელისო  ფსიქოლოგია 50 

75. ტალახაძე ელენე  ფსიქოლოგია  

76. ტურაშვილი ანა  ფსიქოლოგია  

77. ქავთარაძე თამარ  ფსიქოლოგია 50 

78. ქობულაძე ქეთი  ფსიქოლოგია  

79. ქურციკიძე თამარ  ფსიქოლოგია 50 

80. ყაველაშვილი მარიამ  ფსიქოლოგია  

81. ყარალაშვილი ანა  ფსიქოლოგია  

82. ყაჩლაური ლიკა  ფსიქოლოგია 50 

83. ყოჩიაშვილი ანა  ფსიქოლოგია  

84. შავლიაშვილი კახა  ფსიქოლოგია 70 

85. შვანგირაძე მარიკა  ფსიქოლოგია  

86. შველიძე ლიზი  ფსიქოლოგია 50 

87. შიუკაშვილი გვანცა  ფსიქოლოგია  

88. ჩხაიძე ნინო  ფსიქოლოგია  

89. წურწუმია ლიკა  ფსიქოლოგია  

90. ჭანკვეტაძე სალომე  ფსიქოლოგია  

91. ჭელიძე კესარია  ფსიქოლოგია 70 

92. ჭიკაიძე ნინი  ფსიქოლოგია  

93. ხალვაში ქეთევან  ფსიქოლოგია  



 

94. ხუჯაძე თამარი  ფსიქოლოგია 50 

95. ჯანხოთელი ირაკლი  ფსიქოლოგია  

96. ჯორჯაძე მარიამ  ფსიქოლოგია  

97. ავალიანი ნათია  ფსიქოლოგია 50 

98. არაბაშვილი ქეთევან  ფსიქოლოგია  

99. ბედოშვილი კახაბერ  ფსიქოლოგია 50 

100. ბურნაძე მართა  ფსიქოლოგია 50 

101. გოგელაშვილი მარიამი  ფსიქოლოგია 100 

102. ვეკუა მათე  ფსიქოლოგია 100 

103. ირემაძე მარიამი  ფსიქოლოგია 50 

104. კაცაძე მართა  ფსიქოლოგია 50 

105. მესხია ნინი  ფსიქოლოგია 50 

106. ნოზაძე ნათია  ფსიქოლოგია 100 

107. ჟორჟოლიანივლაგუნსკაია თამარ  ფსიქოლოგია 100 

108. საზანდრიშვილი ირინე  ფსიქოლოგია 50 

109. ტაბატაძე ანა  ფსიქოლოგია 50 

110. ფარცვანია ანასტასია  ფსიქოლოგია 50 

111. ჩუბინიძე ლუკა  ფსიქოლოგია 50 

112. ცეცხლაძე ელენე  ფსიქოლოგია 50 

113. წერედიანი ლევან  ფსიქოლოგია 50 

114. ჭედია სოსო  ფსიქოლოგია 50 

115. ვართასაშვილი თორნიკე  ფსიქოლოგია  

116. ზედგინიძე აჩი  ფსიქოლოგია  

117. კიკნაძე ლადო  ფსიქოლოგია  

118. კორიფაძე თეკლა  ფსიქოლოგია  

119. მაისურაძე ნუცა  ფსიქოლოგია 70 

120. მარცვალაძე მარიამ  ფსიქოლოგია  

121. ნიკოლეიშვილი დეა  ფსიქოლოგია  

122. რეხვიაშვილი თორნიკე  ფსიქოლოგია 50 

123. სეფერთელაძე საბა  ფსიქოლოგია 100 

124. უგრეხელიძე დემეტრე  ფსიქოლოგია  

125. ფადიური ანა  ფსიქოლოგია  

126. ჩალათაშვილი ეკა  ფსიქოლოგია  

127. ცანავა ნინო  ფსიქოლოგია 100 

128. ხაბეიშვილი გიორგი  ფსიქოლოგია  

129. აბრამიშვილი ბარბარე  ფსიქოლოგია 50 

130. ანჩაბაძე ნინო  ფსიქოლოგია 70 

131. აფაქიძე ზესნა  ფსიქოლოგია 50 

132. ბარნაბიშვილი თამარი  ფსიქოლოგია 70 

133. ბარჯაძე ლუკა  ფსიქოლოგია 50 

134. ბერიაშვილი ანა  ფსიქოლოგია 70 

135. ბიჭიაშვილი ანა  ფსიქოლოგია 50 

136. ბუზალაძე ანანო  ფსიქოლოგია 50 

137. გიორგაძე ქეთევანი  ფსიქოლოგია 50 

138. გიორგობიანი ანა  ფსიქოლოგია 50 

139. გუბელაძე მეგი  ფსიქოლოგია 50 

140. დვალი თამთა  ფსიქოლოგია 50 

141. ელოშვილი ნინი  ფსიქოლოგია 50 

142. თოლომაშვილი თამარ  ფსიქოლოგია 50 

143. კაჭიური მარიამ  ფსიქოლოგია 50 



 

144. კუპრაშვილი ელენე  ფსიქოლოგია 70 

145. ლაბაძე ნინო  ფსიქოლოგია 50 

146. მამაიაშვილი სალომე  ფსიქოლოგია 70 

147. მახნიაშვილი ანი  ფსიქოლოგია 50 

148. მენაბდე ნინო  ფსიქოლოგია 50 

149. მურვანიძე მარიანა  ფსიქოლოგია 70 

150. მუშკუდიანი სიდონია  ფსიქოლოგია 50 

151. ნარიმანიძე ელენე  ფსიქოლოგია 50 

152. ნოზაძე თათია  ფსიქოლოგია 50 

153. ოთარაშვილი სალომე  ფსიქოლოგია 50 

154. ფოთელიძე ანა  ფსიქოლოგია 70 

155. ქარჩხაძე მარიამ  ფსიქოლოგია 70 

156. ქოჩიაშვილი მარიამი  ფსიქოლოგია 100 

157. ქუმარიტაშვილი თამარი  ფსიქოლოგია 50 

158. ქურთიშვილი ქეთევანი  ფსიქოლოგია 70 

159. ღვედაშვილი ნინო  ფსიქოლოგია 70 

160. ღულელაური ანნა  ფსიქოლოგია 50 

161. ყაულაშვილი ანა  ფსიქოლოგია 70 

162. ყვავაძე მაკა  ფსიქოლოგია 50 

163. ყველიაშვილი ლია  ფსიქოლოგია 100 

164. ჩაჩუა ლაურა  ფსიქოლოგია 50 

165. ცუხიშვილი მარიამი  ფსიქოლოგია 100 

166. ხვედელიძე ლიკა  ფსიქოლოგია 100 

167. ჯინჭარაძე ელენე  ფსიქოლოგია 100 

168. ჯიჯავაძე ანა  ფსიქოლოგია 50 

169. აბრამიანი კრისტინა  ფსიქოლოგია 50 

170. აბულაძე ფატიმა  ფსიქოლოგია 50 

171. ავალიანი დარეჯანი  ფსიქოლოგია 50 

172. ამბიძე სალომე  ფსიქოლოგია 100 

173. ბაზიერაშვილი სანდრინია  ფსიქოლოგია 50 

174. ბათილაშვილი თამარ  ფსიქოლოგია 50 

175. ბანძელაძე თამარი  ფსიქოლოგია 50 

176. ბოგვერაძე ნინო  ფსიქოლოგია 50 

177. გიორგაძე ლანა  ფსიქოლოგია 70 

178. გოგოლაძე ელენე  ფსიქოლოგია 70 

179. გოგოხია ნია  ფსიქოლოგია 100 

180. გორგოძე იზა  ფსიქოლოგია 50 

181. გუგეშაშვილი მარიამ  ფსიქოლოგია 100 

182. გურჩიანი ქეთევანი  ფსიქოლოგია 50 

183. დარასელია ეკატერინე  ფსიქოლოგია 50 

184. დემეტრაშვილი მარიამი  ფსიქოლოგია 50 

185. ელყანიშვილი მედეა  ფსიქოლოგია 50 

186. ვეშაპიძე მარიამი  ფსიქოლოგია  

187. ზაალიშვილი ანა  ფსიქოლოგია 50 

188. ზურებიანი ნინო  ფსიქოლოგია 70 

189. თეთრაძე ელენი  ფსიქოლოგია 50 

190. თოდრია ანა მარია  ფსიქოლოგია 50 

191. თოთლაძე ნუცა  ფსიქოლოგია 50 

192. კალატოზიშვილი ქეთევან  ფსიქოლოგია 70 

193. კარანაძე თამარ  ფსიქოლოგია 100 



 

194. კიკნაძე ცისია  ფსიქოლოგია 50 

195. კობახიძე ანა  ფსიქოლოგია  

196. კობახიძე ელენე  ფსიქოლოგია 50 

197. ლაღიძე თამაზ  ფსიქოლოგია 70 

198. ლობჟანიძე მარიამ  ფსიქოლოგია 50 

199. ლომსაძე ლიკა  ფსიქოლოგია 50 

200. ლორთქიფანიძე თეკლე  ფსიქოლოგია 70 

201. მაზმიშვილი მარიამ  ფსიქოლოგია 50 

202. მაისაშვილი თეო  ფსიქოლოგია 50 

203. მამაგეიშვილი მარიამ  ფსიქოლოგია 50 

204. მამისეიშვილი სალომე  ფსიქოლოგია 50 

205. მარტიაშვილი მედეა  ფსიქოლოგია 50 

206. მაჭავარიანი ნონა  ფსიქოლოგია 70 

207. მახათაძე ანასტასია  ფსიქოლოგია 50 

208. მახარაძე მარიამი  ფსიქოლოგია 50 

209. მახატლიშვილი ნინო  ფსიქოლოგია 50 

210. მეგრელიშვილი სოფო  ფსიქოლოგია 50 

211. მელქაძე ლია მარია  ფსიქოლოგია 100 

212. მთვარელიძე მარიამ  ფსიქოლოგია  

213. მიქაუტაძე ანი  ფსიქოლოგია 50 

214. მიშელაძე ანა  ფსიქოლოგია 70 

215. ნიქაბაძე ნატო  ფსიქოლოგია 50 

216. ნონიაშვილი ანი  ფსიქოლოგია 70 

217. ოგანეზოვა ვიქტორია  ფსიქოლოგია  

218. პაპუაშვილი ლიანა  ფსიქოლოგია  

219. პერტენავა ანა  ფსიქოლოგია 50 

220. რევაზიშვილი ლიკა  ფსიქოლოგია  

221. რეხვიაშვილი კესო  ფსიქოლოგია 50 

222. სალდაძე ნინო  ფსიქოლოგია 50 

223. ფურცელაძე ანი  ფსიქოლოგია 50 

224. ქართველიშვილი მარიამ  ფსიქოლოგია  

225. ქუთათელაძე საბა  ფსიქოლოგია 50 

226. შანშიაშვილი ანი  ფსიქოლოგია 100 

227. ძაძამია ლუკა  ფსიქოლოგია 50 

228. ძაძამია ნინო  ფსიქოლოგია  

229. ხელიძე ავთანდილ  ფსიქოლოგია 70 

230. ხიტირი სოფიო  ფსიქოლოგია  

231. ჯანიკაშვილი ნინო  ფსიქოლოგია 100 

232. ჯახუა ანასტასია  ფსიქოლოგია 50 

233. ჰანშტაინ ეკატერინა  ფსიქოლოგია 70 

 

 
234. 

 

 
თუთბერიძე 

 

 
თაკო 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
235. 

 

 
კარატიელი 

 

 
გვანცა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 
236. 

 
კენჭოშვილი 

 
ბარბარე 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

 



 

    საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
237. 

 

 
მოლაშვილი 

 

 
ხათუნა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
238. 

 

 
მუმლაძე 

 

 
მირანდა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
239. 

 

 
ოსეფაშვილი 

 

 
მარიამ 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
240. 

 

 
ტლაშიძე 

 

 
ნინო 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
241. 

 

 
ყარსიმაშვილი 

 

 
თათია 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
242. 

 

 
ცალანი 

 

 
ნინო 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
243. 

 

 
ძიძავა 

 

 
გვანცა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
244. 

 

 
წაქაძე 

 

 
გვანცა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
245. 

 

 
წერედიანი 

 

 
მარიამ 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
246. 

 

 
დუნდუა 

 

 
ნანული 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
247. 

 

 
თათარაშვილი 

 

 
ანი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
248. 

 

 
კუხალაშვილი 

 

 
თამთა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 
249. 

 
ფართლაძე 

 
მარიამი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

 



 

    საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
250. 

 

 
ცაბუტაშვილი 

 

 
მარი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
251. 

 

 
ჭანტურიძე 

 

 
ლიკა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
252. 

 

 
ვახტანგიშვილი 

 

 
თამარ 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
253. 

 

 
თეთრაძე 

 

 
ხატია 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
254. 

 

 
ლაღიძე 

 

 
ლია 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
255. 

 

 
მაჩაბელი 

 

 
თამარი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
256. 

 

 
წაქაძე 

 

 
მარიამი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
257. 

 

 
ჭელიძე 

 

 
ანი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
258. 

 

 
ადამია 

 

 
მარიკა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
259. 

 

 
ათანაშვილი 

 

 
დავითი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
260. 

 

 
გეგეშიძე 

 

 
სალომე 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
261. 

 

 
გელაშვილი 

 

 
დიანა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 
262. 

 
გერლიანი 

 
სოფიკო 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

 



 

    საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
263. 

 

 
გოგატიშვილი 

 

 
თამთა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
264. 

 

 
გურგენაძე 

 

 
თათია 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
265. 

 

 
კაპანაძე 

 

 
ანი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
266. 

 

 
კაპანაძე 

 

 
მარი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
267. 

 

 
კობაიძე 

 

 
მარიამ 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
268. 

 

 
მკერვალიძე 

 

 
ნინო 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 
50 

 

 
269. 

 

 
მურღულია 

 

 
მარი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
270. 

 

 
ნასყიდაშვილი 

 

 
ნანა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
271. 

 

 
პაქსაშვილი 

 

 
ანი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
272. 

 

 
სამყურაშვილი 

 

 
ანა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
273. 

 

 
სანაია 

 

 
მარიამი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
274. 

 

 
სილაგაძე 

 

 
ანი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 
275. 

 
სტურუა 

 
ნინო 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

 



 

    საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
276. 

 

 
უსუფაშვილი 

 

 
ნინო 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
277. 

 

 
შავგულიძე 

 

 
ანი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
278. 

 

 
ჩემია 

 

 
რუსუდანი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
279. 

 

 
ჩხიტუნიძე 

 

 
ირმა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
280. 

 

 
წამალაიძე 

 

 
ანა 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
281. 

 

 
ჭანუყვაძე 

 

 
ანი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
282. 

 

 
ხარაიშვილი 

 

 
ნატო 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 

 
283. 

 

 
ხოსიტაშვილი 

 

 
ქეთი 

 დაწყებითი საფეხურის 

მასწავლებლის მომზადების 

ინტეგრირებული 

საბაკალავროსამაგისტრო 

საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

 


