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                                                                                                                                                         დანართი 1 
დამტკიცებულია  

სსიპ - ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018  წლის  30 ოქტომბრის 

                     №1127/01-04  ბრძანებით 

 

№ 
გვარი, სახელი პირადი № პროფესიული საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

1.  ხეცურიანი თამარი  
 

მასაჟისტი III საფეხური  

2.  ნემსაძე ნათია  
 

მასაჟისტი III საფეხური  

3.  გრეჩკოვსკაია ნატალია  
 

მასაჟისტი III საფეხური  

4.  ხვიჩია თამარი  
 

მასაჟისტი III საფეხური  

5.  დვალი თინათინი  
 

მასაჟისტი III საფეხური  

6.  ჩახნაშვილი მაკა  
 

მასაჟისტი III საფეხური  

7.  მაისურაძე თამარ  
 

მასაჟისტი III საფეხური  

8.  ირემაძე სალომე  
 

მასაჟისტი III საფეხური  

9.  მინდიაშვილი თამარ  
 

მასაჟისტი III საფეხური  

10.  ნათელა აბულაძე 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

11.  სალომე ქარსელაძე 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

12.  ირმა გაბოშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

13.  ხატია ყაულაშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

14.  რუსუდანი ჭიღლაძე 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

15.  ქეთევან ბაქანიძე 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

16.  ნონა ლობჟანიძე 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

17.  მარიამ გალუსტაშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

18.  თეონა სეფიაშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

19.  ეკატერინე მამაიაშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

20.  ეთერი ბარათაშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

21.  ანა კვანჭილაშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

22.  ზვიადი სვანაძე 
 

მასაჟისტი III საფეხური  
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23.  სესილი ტაბატაძე 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

24.  სოფიო მანუკოვი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

25.  სალომე ფეიქრიშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

26.  ქრისტინა ჩარაევი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

27.  იოსებ ოსიტაშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

28.  გიორგი კილაძე 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

29.  მამუკა ხურცილავა 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

30.  ნინო ხინჩაგაშვილი 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

31.  თამარ ლაგაზაური 
 

მასაჟისტი III საფეხური  

32.  ხუჯაძე ბექა  
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

33.  მესხი გიორგი  
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

34.  გურეშიძე დავით  
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

35.  სულაბერიძე ნიკა  
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

36.  მელქონიანი რიტა  
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

37.  კოპალიანი საბა  
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

38.  ჩიქოვანი იოსებ  
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

39.  კიკნაველიძე ვახტანგი  
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

40.  გივი ლომიძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

41.  რევაზი ნადირაშვილი 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

42.  ცაცა ჩოხელი 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

43.  ნანა შანიძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

44.  დავით ჯობავა 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

45.  ზურაბ პატარიძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

46.  ნინო ბასილაშვილი 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

47.  გიორგი გელოვანი 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  



3 
 

48.  სალომე ჩუბინიძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

49.  თორნიკე ჭანკვეტაძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

50.  მარიამი ქოჩორაძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

51.  დავითი ბანძელაძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

52.  დავით ბაძგარაძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

53.  ლევანი ხერხაძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

54.  თამარი მიქავა 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

55.  შამილი ქვილითაია 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

56.  ბექა ჯანგავაძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

57.  აკაკი ნიკოლაძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

58.  გაგა კაპანაძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

59.  ბექა ბუხაიძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი 

IV საფეხური  

60.  ლევანი კუპატაძე 
 

აგროლოჯიტიკის ოპერატორი V 

საფეხური  

61.  ბურჯალიანი ნიკა  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

62.  ქარცივაძე ვალერიან  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

63.  ფოცხვერაშვილი ლაშა  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

64.  მებუკე თამაზ  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

65.  ხვედელიძე გიორგი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

66.  ტოროშელიძე ნინო  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

67.  გაბისონია ვახტანგი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

68.  აროშვილი ოთარ  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

69.  თორთლაძე ნინო  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 
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70.  ბობოხიძე ნინო  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

71.  გიგუაშვილი მარიამი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

72.  გორდეზიანი მატა  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

73.  სვანაძე რევაზი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

74.  ფაჩუაშვილი ანა  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

75.  მაღლაკელიძე თორნიკე  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

76.  ცუცქირიძე გიორგი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

77.  მეფარიძე ნათია  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

78.  ლეშკაშელი ფილიპე  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

79.  ლომიძე სალომე  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

80.  ვადაჭკორია სოფიკო  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

81.  ლომსაძე გიორგი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

82.  აკოფოვი დავითი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

83.  ბერიძე თამთა  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

84.  ადამიძე აბესალომი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

85.  ბახტაძე ალევტინა  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

86.  კობახიძე კარლო  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

87.  თამლიანი გიორგი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

88.  გაზდელიანი ელისო  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

89.  ლაცაბიძე ლაზარე  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

90.  ბაშელეიშვილი ზურაბ  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

91.  ჩხაიძე მარიკა  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

92.  როინიშვილი ალექსანდრე  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

93.  ჩლაიძე ლუკა  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 



5 
 

საფეხური 

94.  ჯანაშია თამთა  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

95.  მატუა მარდონ  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

96.  კიკნაძე დავით  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

97.  მაისურაძე ნიკოლოზ  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

98.  კილასონია რუსუდან  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

99.  შიოშვილი ოთარი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

100.  გვენეტაძე ავთანდილ  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

101.  თაკალანძე რობერტ  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

102.  სიხარულიძე ბესარიონ  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

103.  ჯაბანაშვილი თინათინ  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

104.  ჯავახაძე გიორგი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

105.  ჯინჭარაშვილი ოთარი  
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

106.  გივი კაპანაძე 
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

107.  ლევან გიბიშვილი 
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

108.  გიორგი გელდიაშვილი 
 

კინო-ტელე რეჟისორი  IV 

საფეხური 

109.  გვილავა თეონა  
 

ტანსაცმლის დიზაინი   V 

საფეხური 

110.  გრძელიშვილი სალომე  
 

ტანსაცმლის დიზაინი   V 

საფეხური 

111.  მარგიანი მარიამ  
 

ტანსაცმლის დიზაინი   V 

საფეხური 

112.  სალომე ენუქიძე 
 

ტანსაცმლის დიზაინი   V 

საფეხური 

113.  გამიდა სადიკოვა 
 

ტანსაცმლის დიზაინი   V 

საფეხური 

114.  თამუნა კირთაძე 
 

ტანსაცმლის დიზაინი   V 

საფეხური 

115.  თამთა ბარბაქაძე 
 

სასტურმრო და საკურორტო 

მენეჯმენტი V საფეხური 

116.  ნანა მდინარაძე 
 

სასტურმრო და საკურორტო 
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მენეჯმენტი V საფეხური 

117.  გიორგი გოგიბერიძე 
 

სასტურმრო და საკურორტო 

მენეჯმენტი V საფეხური 

118.  მიხეილ შეშაბერიძე 
 

სასტურმრო და საკურორტო 

მენეჯმენტი V საფეხური 

119.  მიხეილ ოგანეზოვი 
 

სასტურმრო და საკურორტო 

მენეჯმენტი V საფეხური 

120.  ანა თევდორაძე 
 

სასტურმრო და საკურორტო 

მენეჯმენტი V საფეხური 
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