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                                                            დანართი #1 
დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018 წლის 15 იანვრის 

                     #14/01-04 ბრძანებით 

 

 

N გვარი სახელი პ/ნ ფაკულტეტი საფეხური 

1.  აბლოთია ლიკა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

2.  ასკურავა  ნონა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

3.  კოსტავა დავით 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

4.  ყაჭეიშვილი ზურაბი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

5.  შანავა ლევან 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

6.  ჩოკოშვილი დავით 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

7.  კალატოზიშვილი აკაკი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

8.  ლიპარტელიანი დავითი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

9.  მამუკაშვილი თამარ 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

10.  ნადარეიშვილი გიორგი 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

11.  ოქუაშვილი ანა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

12.  შონია ლელა 
 

ზუსტ და 

საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

13.  ჯავაშვილი ირმა 
 

ზუსტ და დოქტორანტურა 
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საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებათა 

14.  გაგლოშვილი გიორგი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

15.  გიორგაძე თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

16.  დარჩიძე გურანდა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

17.  დვალი მარიამი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

18.  კახაბრიშვილი მანანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

19.  მანაგაძე თამთა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

20.  მელკუმოვა რუზანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

21.  ნონიაშვილი ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

22.  ცირეკიძე ნათია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
მაგისტრატურა 

23.  აბაშიძე ირმა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

24.  აბესაძე ქეთევან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

25.  აპრესოვი ლევან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

26.  ასათიანი შუშანიკ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

27.  აფრიდონიძე თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

28.  აღაია მაია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

29.  ბარვენაშვილი ნესტან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

30.  ბაღიშვილი ალინა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

31.  ბიკაშვილი გიორგი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

32.  გაგლოევი ალანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

33.  გერმისაშვილი მარინე 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

34.  გოგორიშვილი შუშანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

35.  გოქაძე ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

36.  გუგუნავა მაია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

37.  დავითაძე თამილა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

38.  დვალიძე ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

39.  ზალდასტანიშვილი მარიამ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

40.  ზურაბიშვილი ინგა 
 

ჰუმანიტარულ დოქტორანტურა 
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მეცნიერებათა 

41.  თარხნიშვილი თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

42.  ივანიძე ნანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

43.  კობახიძე თეა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

44.  ლომაძე ვალერიან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

45.  ლომთაძე ნიკოლოზ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

46.  მარკოზია ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

47.  მახარაძე ირაკლი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

48.  ნასიძე მანანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

49.  ნაცვლიშვილი ნათია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

50.  პაპიაშვილი თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

51.  ჟვანია ანა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

52.  რიკაძე ნათია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

53.  სიფრაშვილი თეა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

54.  სომხიაშვილი გვანცა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

55.  სურგულაძე ნატო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

56.  ტყეშელაშვილი დავითი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

57.  უზნაძე ნატო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

58.  ქარაშაჰი ერდოღან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

59.  ქურდაძე მარია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

60.  ქურდიანი ლევან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

61.  ყუშიტაშვილი მარინე 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

62.  შათირიშვილი ფიქრია 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

63.  შამუგია ნიკოლოზ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

64.  შატბერაშვილი ლევან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

65.  ჩხაიძე ალექსანდრე 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 
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66.  ცეცხლაძე ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

67.  ცინცაძე ქეთევან 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

68.  ციცაგი შორენა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

69.  ძაძუა არკადი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

70.  ჭიღლაძე ირაკლი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

71.  
ჭოღოშვილი–

ანთელავა 
ირინე 

 
ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

72.  ჭოჭუა თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

73.  ხაფავა თამარ 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

74.  ხუბულური ლელა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

75.  ჯაფარიძე ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 
დოქტორანტურა 

76.  აბრამიშვილი ნინო 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

77.  არველაძე აბესალომ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

78.  გვაზავა ბესიკი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

79.  გვასალია ლელა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

80.  გოგავა მარიამ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

81.  გრიგალაშვილი მაია 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

82.  გრიგალაშვილი ლენა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

83.  ვარდოსანიძე ხატია 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

84.  ზურაბაშვილი თორნიკე 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

85.  კასრელიშვილი დავით  

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 



5 
 

86.  ლომიძე ნიკოლოზი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

87.  მაისურაძე ირაკლი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

88.  მახარობლიშვილი ელენა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

89.  მესხი მიხეილ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

90.  მიქაუტაძე ლაშა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

91.  ნასყიდაშვილი ასმათი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

92.  ნინიკაშვილი ლაშა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

93.  პერტაია ალექსანდრე 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

94.  ჟორჟოლიანი მაია 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

95.  რობიტაშვილი ნანა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

96.  სელიმაშვილი გიორგი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

97.  ცერცვაძე მარიამი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

98.  ჭელიშვილი ანრი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

99.  ხომერიკი თამარ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

100.  ჯორგენსენ ჰასმიკ 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

101.  აბაშიძე გიორგი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 
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102.  ბაქრაძე ლელა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

103.  ბერიაშვილი ანა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

104.  გოგიშვილი დავით 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

105.  დვალიშვილი დარეჯან 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

106.  მანია ესმა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

107.  მახარაძე რუსუდანი 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

108.  მჟავანაძე ნანა 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

109.  ნებუნიშვილი ნათია 
 

სოციალურ და 

პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

110.  აბულაძე დათო 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

111.  ბერიძე პაატა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

112.  გაბუნია                        ნიკა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

113.  გვენეტაძე გიორგი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

114.  გოგსაძე თორნიკე 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

115.  გოდერძაული ლელა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

116.  ზენაიშვილი ლაშა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

117.  ისრაელიან სამველ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

118.  ლელუჩაშვილი თენგიზ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

119.  ლოხიშვილი თამუნა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

120.  მაისურაძე ზაზა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

121.  მალანია თამარ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

122.  მელაძე ვახტანგ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 
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123.  მეცხოვრიშვილი მარიამი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

124.  მჭედლიშვილი დავით 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

125.  ოსიტაშვილი ნინო 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

126.  რუხაძე ჟორა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

127.  საღინაძე ალექსანდრე  
ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

128.  სეფიაშვილი ზურაბი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

129.  სინაურიძე თამარ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

130.  სოიტაშვილი ვასილ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

131.  სუარიშვილი ნათია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

132.  ტყეშელაშვილი თამარ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

133.  ქანთარია ნათია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

134.  ქოჩაქიძე ნიკოლოზი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

135.  შენგელია გიორგი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

136.  ჩაჩუა                          ლეილა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

137.  ჩოფლიანი მარიამ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

138.  ცისკარიშვილი გიორგი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

139.  ხუციშვილი ლაშა 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

140.  ხუჯაძე სოფიო 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

141.  ჯანგულაშვილი ალექსანდრე 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

142.  ჯოხაძე ვალერიანე 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
მაგისტრატურა 

143.  ალადაშვილი თამარ 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

144.  ბაინდურაშვილი გიორგი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

145.  გოგიჩაიშვილი ილია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

146.  მელაძე თია 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

147.  ნადირაძე დავით 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

148.  ნაცვლიშვილი კონსტანტინე 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 
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149.  ფხაკაძე ნინო 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

150.  ცხაკაია გიორგი 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

151.  ჯეჯელავა ალექსანდრე 
 

ეკონომიკისა და 

ბიზნესის 
დოქტორანტურა 

152.  გელაძე დაჩი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

153.  გერგაული რუსუდან 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

154.  გველესიანი დეა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

155.  გიგინეიშვილი ნორა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

156.  გოგნიაშვილი გურამ 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

157.  დოფიძე ლილი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

158.  დუდუჩავა თეიმურაზ 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

159.  ვაშაკიძე ლაშა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

160.  ზარიძე გვანცა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

161.  კვინიკაძე ოთარი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

162.  კილაძე რატი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

163.  კოპაძე შავლეგი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

164.  კოსტავა ანა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

165.  მოდებაძე ვეკა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

166.  ნასყიდაშვილი ანი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

167.  ნაცვლიშვილი მარიკა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

168.  პერტაია თამთა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

169.  ქულავა ნათია 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

170.  ღვინჯილია ნინო 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

171.  ღონღაძე ნანა 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

172.  შეშაბერიძე სოფიო 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

173.  ჩივაძე მარიამი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

174.  ჩიხრაძე ირაკლი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

175.  ხარშილაძე ნინო 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

176.  ხუხუნაიშვილი მარიამ 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

177.  ხუხუნაიშვილი ნინო 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

178.  ჯოჯუა ლევანი 
 

იურიდიული მაგისტრატურა 

179.  ქურასბედიანი მეგი 
 

მედიცინის მაგისტრატურა 

180.  ჭიქაშუა ნინო 
 

მედიცინის მაგისტრატურა 

181.  საღინაძე სალომე 
 

მედიცინის დოქტორანტურა 

182.  სვანიძე მარიამ 
 

მედიცინის დოქტორანტურა 

183.  აკოფაშვილი ლანა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

184.  ბარამიძე ნინო 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 



9 
 

185.  ბოჭორმელი ია  

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

186.  გოგაძე თეონა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

187.  ენუქიძე ლიკა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

188.  ინანაშვილი დიანა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

189.  იორამაშვილი ირაკლი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

190.  მამულაშვილი სოფიკო 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

191.  მარიდაშვილი თამთა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

192.  მელქაძე მარიამ  

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

193.  ნაცვლიშვილი ნინო 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

194.  ოღაძე თამარ 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

195.  ყორიაული  თამარ 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

196.  ყულჯანიშვილი გიორგი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

197.  ჯინჭარაძე ქრისტინე 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

მაგისტრატურა 

198.  გაბინაშვილი ნატალია 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

199.  გოგელია თეა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

200.  ერაძე მაკა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 
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201.  ზარხოზაშვილი მარიამი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

202.  ლიპარტელიანი ლელა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

203.  უსტიაშვილი ნინო 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

204.  შუბითიძე ირინე 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

205.  ჩაჩანიძე სოფიო 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

206.  ჩაჩხიანი ქეთევანი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

207.  ჭანტურია თამარი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 

208.  ჭელიძე ირმა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების 

მეცნიერებათა 

დოქტორანტურა 
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