სსიპ
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
ბრძანება
#
თბილისი
სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ " საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

არქიტექტურის,
ურბანისტიკის
და
დიზაინის
ფაკულტეტის
საბაკალავრო
საგანმანათლებლო პროგრამა „არქიტექტურის“ ქვემოთ ჩამოთვლილი სტუდენტები
ჩაითვალონ სწავლების მეორე წლიდან მესამე წელზე გადაყვანილებად და განაწილდნენ
შემდეგ მოდულებზე 2016–2017 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან:

მოდული–მოცულობითი არქიტექტურა
ჯგუფი №64110
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

გვარი, სახელი
არჩვაძე ანასტასია
გოგნელაშვილი გიორგი
გოცაძე ბექა
თოდუა სოფიო
ივანიძე ნინა
კაკაბაძე სანდრო
კაცაძე გოგა
კახიძე თამარ
ლაცაბიძე ნათია
მაისურაძე გიორგი
საღინაძე თემურაზ
სახელაშვილი ალექსანდრე
ფირცხალაიშვილი ზურაბი
ღვინეფაძე ელენე
ჩიბურდანიძე დავით
ცაბაძე ნოდარ

1

პირადი №
01019072917
01008055984
01024081611
01024081874
01117058007
01008054898
60001146677
01008058583
57001056855
01027087213
01005038262
01024081417
01008026562
01024089620
01011089278
01019086403

ჯგუფი №64111
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

გვარი, სახელი
ბაგდაციანი კრისტინა
გვარამაძე ელენე
ზაზაძე სოფიკო
თევდორაშვილი ანა
კუტუბიძე თამარ
კუჭავა ნინო
მანასიანი ედგარ
მიქავა გელა
სვანიძე გიორგი
ტაბატაძე დავით
ფირანიშვილი ნინო
ღავთაძე ლევან
შენგელაია ნანა
შუბითიძე ზურაბ
წამალაიძე გიორგი
წერეთელი ნატო
ხუმარაშვილი მეგი

პირადი №
01011093699
01024089676
05601013290
35801129587
26001035102
29001039245
32001026358
62002002348
60001147939
01001092674
45001033437
01027051651
01008049199
01001083525
44001005363
38001043986
20001069026

ჯგუფი №64112
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

გვარი, სახელი
ასანიძე თემური
ბაინდურაშვილი მარიამი
ბახტაძე მარიამ
გურწიშვილი მარიამ
ემირიძე ირაკლი
ვოსკანიანი გიორგი
იაკობიძე თორნიკე
კილასონია პაატა
მამუჭაძე ლილე
მდივანი ქრისტინე
მურვანიძე ალექსანდრე
ოსეფაშვილი სანდრო
შევჩენკო გიორგი
ჩაგელიშვილი მარიამ
ჩიქოვანი გიორგი
ჩუტკერაშვილი ალექსანდრე

პირადი №
54001055548
01027090735
01324092122
59601132636
61001084225
01027082768
01019069496
62802011494
61801089035
01008045147
26001037995
31001052311
47001039869
01008043704
48001026502
11001028978

ჯგუფი №64113
№
1
2
3

გვარი, სახელი
ბურჯალიანი თამარ
გიორგაშვილი შალვა
გრიგოლია გიორგი

2

პირადი №
60001125915
01027068047
42001040113

№
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

გვარი, სახელი
ესებუა რუსუდან
კამკამიძე რუსუდან
ლომსაძე ნინო
მახარობლიშვილი გიორგი
სონიშვილი ანი
ფანცხავა ირაკლი
ქარდავა ნიკო
ქვრივიშვილი დავით
შერმაზანაშვილი საბა
ჭანტურია დავით
ხატრიშვილი გიორგი
ჯანელიძე ანა
ჯიქური ნუგზარ

პირადი №
19001107865
01117060900
59001119910
36001053684
01030053390
60001133658
51001028174
01008063443
01017055896
51001028176
01001079544
60001150165
01001089628

მოდული–ქალაქთმშენებლობა (ურბანული განვითარება)
ჯგუფი №64210
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

გვარი, სახელი
არაბული გაგა
კინწურაშვილი ირაკლი
კობერიძე კობა
მიქატაძე სულხანი
მუკბანიანი თორნიკე
ნასიბოვი იუსუბ
პეტრიაშვილი ანი
ჟორჟოლიანი ლუკა
რომელაშვილი გიორგი
სარსანია დავით
სიგუა გიორგი
ფურქან დემირ
შაჰინ ეშე
ჯიშკარიანი ირაკლი

პირადი №
01019081764
01024071838
01019077707
33001078828
60001150705
28801122320
01024057333
01005033893
01005032198
19001108368
29601040893
U 07660250
U 09387459
60001124665

ჯგუფი №64211
№
1
2
3
4
5
6
7
8

გვარი, სახელი
ბუჯიაშვილი დიმიტრი
გაბაშვილი ირაკლი
გარდავა ნინო
კიკნაძე ანეტა
ლომიძე ნინო
მელაძე სანდრო
მეძმარიაშვილი საბა
მჭედლიანი ლევან

3

პირადი №
01008048994
01005013781
19001108054
01024065682
01011083986
01008063684
37001059504
01008057979

№

გვარი, სახელი

პირადი №

9
10
11
12
13

ოსიყმაშვილი ანა-მარია
სტოინოვიჩი კახაბერ
უკლება თამარი
ფარულავა დავით

01011092182
01005042087
01033004695
62602008160

ჩოხადარი თამარი

45001030748

14

ცაგარეიშვილი ლაშა

01024087852

მოდული–ინტერიერი
ჯგუფი №64310
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

გვარი, სახელი
აბულაძე თინათინ
ბობღიაშვილი მარიამ
გეგეშიძე ანა
თავაძე თამარ
კაჭკაჭიშვილი გიორგი
კობახიძე ილია
კომახიძე თინათინ
კოპაძე ანა
ლალიაშვილი საბა
პეტროვი ანდრია
რუსია თამარ
ტაბატაძე სალომე
ფიჩხაძე ინა
ყუფარაძე ნიკოლოზი
ცუცქირიძე მილენა

პირადი №
01005038344
01008053393
01024091297
01005029281
60001125728
01017053521
01024066460
01024074032
01001089616
01017047183
01424094430
01011092254
01011080239
01005020767
01001090860

ჯგუფი №64311
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

გვარი, სახელი
ახვლედიანი ნინო
გეგეშიძე ელენე
გიორგაძე ომარი
გურამაძე მიხეილი
გურგენაძე მაქსიმე
იაზიჯი აილა
მაკალათია მარიკა
მაკარიძე გიგა
მინდიაშვილი ქრისტინე
ნადირაშვილი გიორგი
სოსელია გრიგოლ
ტოპეშაშვილი ნანა
უგულავა ლუკა
უხურგუნაშვილი ნინო
შენგელია ანნა
ხაჩიშვილი გია

4

პირადი №
01017041361
01024086569
60001128484
09001027008
42701041113
61001083132
62001045507
21001038612
35001122542
57001057221
19001099709
01617058318
01008058147
01005045016
61001085945
59001108568

ჯგუფი №64312
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

გვარი, სახელი
აბესაძე ელენე
აფაქიძე შმაგი
კილაძე ვახტანგი
მანუკიან დიანა
მარტიაშვილი ნათია
მიქელაძე ნინო
სონიძე ხატია
ტაბატაძე ოთარ
ფანცულაია ზურაბი
ფხალაძე თინათინ
ყურაშვილი დავით
შამუგია ნია
შაფაქიძე გიორგი
ჭკადუა ლუკა
ხაბელაშვილი სანდრო

პირადი №
01001090741
35001118998
38001041905
35001077851
01027070738
01024088971
36001053708
01008056678
35001118922
01008044237
01008056680
19001105054
33001080630
11001030687
01024090543

მოდული–გარემოს დიზაინი
ჯგუფი №64410
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

გვარი, სახელი
ამანათიდი თინათინ
ასანიძე გიორგი
ბითაძე მარიამ
დიაკონიძე გვანცა
ლომჯარია ლევან
მაჭარაშვილი ნანა
მოლაშვილი ლიკა
რუსაძე ბექა
სამადბეგიშვილი დიმიტრი
ქვარაია ლეონტი
ჭითანავა თეკლა

პირადი №
18001069458
54001057816
01705045856
01017050786
01811100107
01008050580
01019079469
60001125834
01008058460
62009007255
01008056145

ჯგუფი №64411
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

გვარი, სახელი
ბუსხრიკიძე მია
დუმბაძე თაზო
კურდღელია თათია
მახარაშვილი გიორგი
მსხილაძე ნატო
შათირიშვილი ქეთევანი
ცინცაძე გიორგი
ხუციშვილი თორნიკე
ჯაფარიძე ლაზარე

5

პირადი №
01001099651
01001085291
19001110899
01001089557
01005039845
01027085261
01024083174
35001120355
01008053737

№
10

გვარი, სახელი
ჯაჯანიძე ლაშა

რექტორი

ა. ფრანგიშვილი

ვიზები:
ვიცე-რექტორი
ლ. კლიმიაშვილი
სწავლების დეპარტამენტის
უფროსი ი. ლომიძე
არქიტექტურის, ურბანისტიკის და
დიზაინის ფაკულტეტის დეკანი გ. მიქიაშვილი
სამართლებრივი უზრუნველყოფის
დეპარტამენტის უფროსი ბ. მაისურაძე

6

პირადი №
25001047335

