
დანართი 1

პროგრამის 
კოდი

პროგრამის 
დასახელება

სპეციალიზაციის 
დასახელება

სპეციალიზაციის 
კოდი

საფეხური
სწავლის 
დაწყების 
თარიღი

სწავლის 
დასრულების 
თარიღი

სტუდენტის 
პირადი 
ნომერი

სტუდენტის 

სახელი გვარი

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016
მანანა 

ოსეფაიშვილი

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016
მარიამ 

მენაბდიშვილი

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016 ზაზა ჭიკაიძე

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი 

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016 ალბერტ კალაჩიან

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი 

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016 ნათია გაგელიძე

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი 

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016
ვლადიმერ 

ნიკოლაიშვილი

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი 

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016 ვახტანგი რუხაძე

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი 

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016 გვანცა გიორგაძე

რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით განაწილებული ჩასარიცხი პოფესიული სტუდენტების სია

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
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112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი 

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016 მერი ხუნდაძე

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი 

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016
ნინო 

დვალიშვილი

112053
,,სასტუმრო და 
საკურორტო 
მენეჯმენტი 

სასტუმრო 
საქმისმწარმოებელი

112053 5 11/02/2015 11/02/2016
ნოდარ 

შოშიაშვილი

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-
,ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016
ნათია 

გელიაშვილი

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016
თამარი 

ჭილაშვილი

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016
ქეთევანი 

აფრიამაშვილი

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016 ნინო ნოზაძე

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016
სოფიო 

სიდამონიძე

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016
ნათია 

გაფრინდაშვილი

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016 სოფიო სტეფნაძე

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016
თინათინ 

მოსიაშვილი

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016 მაია დარსალია
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112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016 მარიამი გოდაძე

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016 ნუნუ სულამანიძე

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016
ნუგბარ 

რამაზანოვა

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016 მარი წიკლაური

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016
ქრისტინა 

ჩაგრაგანიძე

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016
მანანა 

ელიზბარაშვილი

112052
,,ტურიზმის 
მენეჯმენტი"

ტუროპერატორი (აგრო-, 
ეკო-, და ა. შ. 
ტუროპერატორი

112052 4 11/02/2015 11/02/2016 ლანა გორდელაძე

080151
,,კინო-ტელე 
რეჟისორი"

კინოტელერეჟისორი 080151 5 11/02/2015 11/02/2017 მირანდა შამანიძე 

080151
,,კინო-ტელე 
რეჟისორი"

კინოტელერეჟისორი 080151 5 11/02/2015 11/02/2017
თამთა 

მოწონელიძე 

080151
,,კინო-ტელე 
რეჟისორი"

კინოტელერეჟისორი 080151 5 11/02/2015 11/02/2017 თამთა გაჩეჩილაძე 

080151
,,კინო-ტელე 
რეჟისორი"

კინოტელერეჟისორი 080151 5 11/02/2015 11/02/2017 ლაშა ლაბაძე 

080151
,,კინო-ტელე 
რეჟისორი"

კინოტელერეჟისორი 080151 5 11/02/2015 11/02/2017 ეკა სულაქველიძე 
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080151
,,კინო-ტელე 
რეჟისორი"

კინოტელერეჟისორი 080151 5 11/02/2015 11/02/2017 გიორგი მენაბდე 

080151
,,კინო-ტელე 
რეჟისორი"

კინოტელერეჟისორი 080151 5 11/02/2015 11/02/2017
ირაკლი 

კენჭოშვილი 

080151
,,კინო-ტელე 
რეჟისორი"

კინოტელერეჟისორი 080151 5 11/02/2015 11/02/2017
მარიამ 

შალუტაშვილი 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 ბექა ბერიძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი" 

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 მამუკა ხუსკივაძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 ხატია გეგია 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016
თორნიკე 

ჩხარტიშვილი 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 გვანცა ტონია 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 შორენა ჯღარკავა 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 გია ჭუმბურიძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 ნინო ცისკარაძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 გიორგი მანაგაძე 
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020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016
ქრისტინა 

გეგუჩაძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016
გიგა 

ტყეშელაშვილი

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 ენვერი ახალაძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 მიხეილ ახობაძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 ალექსი ბალავაძე 

020363
,,აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი"

აგროლოჯისტიკის 
ოპერატორი 

020363 5 11/02/2015 05/02/2016 გიორგი შველიძე 

რექტორი, პროფესორი                                                              აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
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