
 

 

 

                                                                                                                                             
danarTi 1  

  damtkicebulia  

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  

universitetis administraciis xelmZRvanelis 

                                            2010 wlis ,,  28. 12.  “ 

                                              # 471/02-04  brZanebiT 

 

 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

N სახელი გვარი სამაგისტრო პროგრამა დაფინანსება 

1 მარიანა ოვანესიანი საინფორმაციო სისტემები 1209,35 ლარი 

2 ვიოლეტა ასლანოვა საინფორმაციო სისტემები 1209,35 ლარი 

3 გიგა მაღლაკელიძე საინფორმაციო სისტემები 1406,25 ლარი 

4 რევაზ როსტაშვილი საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1406,25 ლარი 

5 შაქრო ცირეკიძე საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1406,25 ლარი  

6 დიმიტრი ივანაური კომპიუტერული მეცნიერებები 1406,25 ლარი 

7 ანა წიკლაური მათემატიკა 1209,35 ლარი 

8 არჩილ  კვინიკაძე მათემატიკა 1209,35 ლარი 

9 მამუკა კვინიკაძე მათემატიკა 1209,35 ლარი 

10 მურმან კინწურაშვილი მათემატიკა 1406,25 ლარი 

11 მარიამ წერეთელი 

გეომორფოლოგია, კარტოგრაფია და 

ლანდშაფტური დაგეგმარება 1406,25 ლარი 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 



 

 

   დანართი 2   

damtkicebulia 

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  

universitetis administraciis xelmZRvanelis  

                                            2010 wlis ,,  28. 12. “ 

                                                           # 471/02-04 brZanebiT 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

N სახელი გვარი სამაგისტრო პროგრამა დაფინანსება 

1 ია მეძმარიაშვილი ამერიკისმცოდნეობა 1125 ლარი 

2 ნინო ჩაბრავა არაბისტიკა 1406,25 ლარი 

3 სოფიკო ნოზაძე არაბისტიკა 421,87 ლარი 

4 ქრისტინე შავლაყაძე არქეოლოგია 984,37 ლარი 

5 ელისო ესაძე 

ახალი და უახლესი 

ისტორია 140,62 ლარი 

6 მარიამ  გურგენიძე 

ახალი და უახლესი 

ისტორია 1406,25 ლარი 

7 თეონა გელაშვილი 

ბერძნულ-რომაული 

ფილოლოგია 843,75 ლარი 

8 თამარ  კიკვაძე განათლების მეცნიერებები 492,19 ლარი 

9 ქეთევან ტაბატაძე განათლების მეცნიერებები 1406,25 ლარი 

10 ვერა მღებრიშვილი განათლების მეცნიერებები 492,19 ლარი 

11 თამთა ქვაჭრელიშვილი განათლების მეცნიერებები 1406,25 ლარი 

12 ნათია საღინაძე გერმანული ფილოლოგია 421,88 ლარი 

13 ციცინო პაპიაშვილი ეთნოლოგია 175,78 ლარი 

14 გიორგი მეურმიშვილი ეთნოლოგია 175,78 ლარი 

15 გიორგი ჭეიშვილი ეთნოლოგია 175,78 ლარი 

16 გიორგი ავთანდილაშვილი ეთნოლოგია 175,78 ლარი 

17 ჟანა კვარაცხელია ენა და ლექსიკოგრაფია 281,25 ლარი 

18 ნინო ხარაზიშვილი 

თარგმანის თეორია და 

პრაქტიკა 1406,25 ლარი 

19 ანი დემეტრაშვილი 

თარგმანის თეორია და 

პრაქტიკა 703,12 ლარი 

20 ქეთევან ბარამიძე თარგმანის ხელოვნება 984,37 ლარი 

21 
ნათია არაბული 

თეორიული და 

გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება 140,63 ლარი 

22 
ხატია ნამიჭეიშვილი ინგლისური ფილოლოგია 984,37 ლარი 

23 
ნათია კუნდუხაშვილი ირანისტიკა 562,5 ლარი 



24 
ალექსანდრე კვახაძე კავკასიოლოგია 281,25 ლარი 

25 
თეონა კომახიძე 

კულტურული 

მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 1265,62 ლარი 

26 
ანა ფეოდოროვი 

ლიტერატურის თეორია და 

შედარებითი 

ლიტერატურათმცოდნეობა 562,5 ლარი 

27 
თამარ გელიშვილი 

მასწავლებელთა 

განათლება 1406,25 ლარი 

28 
ნათია კიკნაძე 

მასწავლებელთა 

განათლება (მათემატიკა) 1406,25 ლარი 

29 
გიორგი წურწუმია მედიევისტიკა 281,25 ლარი 

30 
რადიონ გეგია რუსეთისმცოდნეობა 421,88 ლარი 

31 
ნათია თურაზაშვილი საქართველოს ისტორია 703,12 ლარი 

32 
ზურაბ თარგამაძე საქართველოს ისტორია 1406,25 ლარი 

33 
ნინო თავხელიძე ფილოსოფია 562,5 ლარი 

34 
სოფია შამუგია 

ქართველური 

ენათმეცნიერება 421,88 ლარი 

35 
ბესიკ პაპასკუა ქართული ლიტერატურა 843,75 ლარი 

36 
გაგა ქორიძე ქრისტიანობის ისტორია 421,88 ლარი 

37 დიანა ტერ-ბაღდასაროვი 

შუა საუკუნეების 

ქრისტიანული 

აღმოსავლეთის 

ფილოლოგია (სომხური 

ფილოლოგია)  140,63 ლარი 

38 ნანი ვარამაშვილი 

ძველი ენები და 

ცივილიზაციები 281,25  ლარი 

39 ალექსანდრე  მრევლიშვილი ხელოვნების მენეჯმენტი 562,5  ლარი 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 



 

დანართი 3   

                                                                                                                               
damtkicebulia  

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  

universitetis administraciis xelmZRvanelis  

                                                                                                                     2010 wlis ,,  28. 12.  “ 

                                                 # 471/02-04 brZanebiT 

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

N სახელი გვარი სამაგისტრო პროგრამა დაფინანსება 

1.  თამთა ნარიმანიშვილი 

გამოყენებითი სოციალური 

ფსიქოლოგია 1406,25 ლარი 

2.  ეკატერინე უფლისაშვილი 

განათლების ფსიქოლოგია 

და კვლევა 1406,25  ლარი 

3.  ჟანა მოსიაშვილი 

კლინიკური 

ნეიროფსიქოლოგია 1406,25 ლარი 

4.  ელენე ლობჟანიძე 

კონფლიქტების ანალიზი და 

მართვა 1406,25 ლარი 

5.  თამარ გელაშვილი 

მედია და ახალი 

ტექნოლოგიები 1406,25 ლარი 

6.  სალომე ცეცხლაძე 

მედიისა და კომუნიკაციის 

სოციოლოგია 1406,25 ლარი 

7.  ეკატერინე ოკუჯავა 

ნაციონალიზმი და 

ეთნიკურობის კვლევები 1406,25 ლარი 

8.  გიორგი ძაძამია პოლიტიკური თეორია 703,13 ლარი 

9.  ლაშა ხარაზი პოლიტიკური თეორია 703,12 ლარი 

10.  კალენიკე ბურძენიძე პოლიტიკური მეცნიერება 1406,25 ლარი 

11.  ანა ბუაძე 

შრომის ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 1406.25 ლარი 

12.  ერეკლე წიკლაური 

საერთაშორისო პოლიტიკა 

და დიპლომატია 1406.25 ლარი 

13.  მიხეილ ჭაბუკაშვილი 

საზოგადოებრივი 

გეოგრაფია 1406.25 ლარი 

14.  დავით რამაზაშვილი 

სახელმწიფო მართვა და 

საჯარო პოლიტიკა 1406,25 ლარი 

15.  რუსუდან ღუდუშაური 

სოციალურ მეცნიერებათა 

კვლევის მეთოდები 1406,25 ლარი 

16.  ნინო დემეტრაშვილი სოციალური მუშაობა 1406.25 ლარი 

17.  ია ელოშვილი 

სოციალური, პოლიტიკური 

და კულტურული 

ფსიქოლოგია 1406,25 ლარი 

18.  ზაქარია ნაცარაშვილი სოციოლოგია 1406,25 ლარი 

19.  ოლღა ჯმუხაძე 

ფსიქოლოგიური 

შეფასება/დიაგნოსტირება და 

კონსულტირება 1406,25 ლარი 

20.  თამთა ღლონტი–კეკელიძე 

ჟურნალიზმი და 

მასკომუნიკაცია 1406,25 ლარი 



 

დანართი 4  

  damtkicebulia  

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  

universitetis administraciis xelmZRvanelis  

                                            2010 wlis ,, 28. 12.  “ 

                                              # 471/02-04  brZanebiT 

 ეkonomikisa da biznesis fakulteti 

                                                                                                                                                       

 

 

N სახელი გვარი სამაგისტრო პროგრამა დაფინანსება 

1 გიორგი ლუკიანცევი ეკონომიკა 1406.25 ლარი 

2 თეონა მამსირაშვილი ეკონომიკა 1406.25 ლარი 

3 ეკა ღვინჯილია ეკონომიკა 1406.25 ლარი 

4 თამარ ჭამიაშვილი ეკონომიკა 1406,25 ლარი 

5 ქეთევან ადეიშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

6 ნინო ბოლქვაძე ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

7 თამარ გულბიანი ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

8 მარი როსტომაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

9 დიანა ცოტაძე ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

10 ქეთევან წკრიალაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

11 მერი თაყაძე ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

12 ნანო სამყურაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

13 სოფიო გოგოხია ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

14 მარიამ გიორგანაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

15 თინათინ ოდიშარია ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

16 გიორგი სამსონაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

17 ეკატერინე ჭაღარაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

18 ანდრო ჯანიაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

19 თამარ ჯელაძე ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

20 მიხეილ მურვანიძე ბიზნესის ადმინისტრირება 1406,25 ლარი 

21 გოჩა  აბუსელიძე ბიზნესის ადმინისტრირება 200,89 ლარი 

22 არჩილ გრძელიძე ბიზნესის ადმინისტრირება 200,89 ლარი 

23 ნაზი  მარმარაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 200,89 ლარი 

24 თამრიკო  როსტიაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 200,89 ლარი 

25 ბექა  ქაფიანიძე ბიზნესის ადმინისტრირება 200,89 ლარი 

26 გიგა ღლიღვაშვილი ბიზნესის ადმინისტრირება 200,89 ლარი 

27 ნინო შკუბულიანი ბიზნესის ადმინისტრირება 200,89 ლარი 

28 ნიკოლოზ დადიანი 

ტურიზმისა და 

მასპინძლობის მენეჯმენტის 

მიმართულება 281,25 ლარი 



 

დანართი 5   

  damtkicebulia  

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  

universitetis administraciis xelmZRvanelis  

                                                                                                                  2010 wlis ,, 28. 12.   “ 

                                                           # 471/02-04 brZanebiT 

 

იურიდიული  ფაკულტეტი 

N სახელი გვარი სამაგისტრო პროგრამა დაფინანსება 

1 სალომე კვირკველია სისხლის სამართალი 1406,25 ლარი 

2 ხატია ყანდიაშვილი სისხლის სამართალი 1406,25 ლარი 

3 ნინო აბაიშვილი სისხლის სამართალი 1406,25 ლარი 

4 ლევანი ზაკალაშვილი სისხლის სამართალი 1406,25 ლარი 

5 კარლო  ნიკოლეიშვილი სისხლის სამართალი 1406,25 ლარი 

6 თორნიკე რევიშვილი საჯარო სამართალი 1406,25 ლარი 

7 დიმიტრი გეგენავა საჯარო სამართალი 1406,25 ლარი 

8 ლიანა გიორგაძე საჯარო სამართალი 1406,25 ლარი 

9 გიორგი მაისურაძე კერძო სამართალი 1406,25 ლარი 

10 თამარ შუდრა კერძო სამართალი 1406,25 ლარი 

11 ქეთევან ლოთიშვილი კერძო სამართალი 1406,25 ლარი 

12 ნატო მამალაძე კერძო სამართალი 1406,25 ლარი 

13 მარეხი მერაბიშვილი კერძო სამართალი 1406,25 ლარი 

14 თამარ მურადაშვილი კერძო სამართალი 1406,25 ლარი 

15 ლია ყურაშვილი კერძო სამართალი 1406,25 ლარი 

16 გევორქ იაგუტოვი 

საერთაშორისო 

სამართალი 1406,25 ლარი 

17 თინათინ ჩანადირი 

საერთაშორისო 

სამართალი 1406,25 ლარი 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 



 

დანართი 6   

                                                                                                                             
damtkicebulia  

ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo  

universitetis administraciis xelmZRvanelis  

                                            2010 wlis ,,  28. 12   “ 

                                                           # 471/02-04 brZanebiT 

 

მედიცინის ფაკულტეტი 

N სახელი გვარი სამაგისტრო პროგრამა დაფინანსება 

1 გიორგი ჭოჭუა საზოგადოებრივი ჯანდაცვა 562.5 ლარი  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


