
                                                                  დანართი #1 
 

დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2016 წლის 27 ივლისის 

                 #777/01-04 ბრძანებით 

 

N გვარი სახელი პირადი N ფაკულტეტი 

1.  ასაბაშვილი შორენა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

2.  ბექაური  ბექა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

3.  გირგვლიანი ნინო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

4.  გოგოლიძე ალექსანდრე 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

5.  გორგიაშვილი ლაშა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

6.  ივანაშვილი შორენა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

7.  კუტივაძე ირაკლი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

8.  მარგველაშვილი ვალიკო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

9.  მარუქაშვილი ნატა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

10.  მღებრიშვილი თამუნა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

11.  ოქრიაშვილი                     თამარ 

 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

12.  ფრუიძე რუსუდანი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

13.  ქარსელაძე მანუჩარ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

14.  ღლონტი თინათინი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

15.  ჩაკვეტაძე                      გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

16.  ჭამიაშვილი თამარ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

17.  ხარაბაძე ვახტანგ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

18.  ხარაზიშვილი ლექსო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

19.  ხარძიანი თინათინ 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

20.  ხუციშვილი                      ლილი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

21.  ჯანიაშვილი ანდრო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

22.  ჯღარკავა გიორგი 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

23.  კალავიშვილი  ნანა 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

24.  ხურცილავა ერიკო 
 

ეკონომიკისა და ბიზნესის 

25.  ალანია ბექა 
 

იურიდიული 

26.  იოსელიანი გიორგი 
 

იურიდიული 

27.  კეკელიძე ლამზირა 
 

იურიდიული 

28.  კიკვაძე თამარ 
 

იურიდიული 

29.  კორძაძე ნუგზარ 
 

იურიდიული 

30.  კოსტავა ირაკლი 
 

იურიდიული 

31.  მჭედლიშვილი ლაშა 
 

იურიდიული 

32.  რაზმაძე ლია 
 

იურიდიული 

33.  სარაჯიშვილი გიორგი 
 

იურიდიული 

34.  ტყემალაძე ივანე 
 

იურიდიული 

35.  ფაშალიშვილი ანა 
 

იურიდიული 

36.  ყანდაშვილი ივანე 
 

იურიდიული 

37.  შამუგია სოფიო 
 

იურიდიული 



38.  ჩაფიძე ქეთევან 
 

იურიდიული 

39.  ჯალიაშვილი ბექა 
 

იურიდიული 

40.  ჯორბენაძე ნინო 
 

იურიდიული 

41.  კევლიშვილი მაკა 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

42.  ლობჟანიძე ელენე 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

43.  მასხულია მათე 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

44.  ნაცარაშვილი ზაქარია 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

45.  ოგანოვი ალექსანდრე 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

46.  ტატუნაშვილი მაია 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

47.  ჭეიშვილი ნათია 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

48.  ხინიკაძე ნინო 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

49.  ჯაფარიძე  ტერეზა 
 

სოციალურ და პოლიტიკურ 

მეცნიერებათა 

50.  არახამია თამარ 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების მეცნიერებათა 

51.  ბერიშვილი ირაკლი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების მეცნიერებათა 

52.  ბეროშვილი მარიამი 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების მეცნიერებათა 

53.  კომლაძე ელენე 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების მეცნიერებათა 

54.  მაჩაიძე თეონა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების მეცნიერებათა 

55.  ფოფხაძე მარიამ 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების მეცნიერებათა 

56.  ჯმუხაძე ოლღა 
 

ფსიქოლოგიისა და 

განათლების მეცნიერებათა 

57.  გოგიჩაშვილი მაკა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

58.  დემეტრაშვილი ანი 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

59.  თავხელიძე ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

60.  კომახიძე თეონა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

61.  შაიშმელაშვილი ნინო 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

62.  ჩამგელიანი მადონა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 



63.  ჩუბინიძე ეკა 
 

ჰუმანიტარულ 

მეცნიერებათა 

 

 
  



 


