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სსიპ ასლი
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ბრძანება
#

თბილისი

სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ " საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლის და დეკანის მოადგილის წარდგინების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

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

მოდული–მოცულობითი არქიტექტურა
ჯგუფი №63113

ჯგუფი №63114

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 არჩვაძე შოთა 01008057784
2 ასანიძე თორნიკე 61006068480

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 აბსანძე ლილე 62007016207
2 ბეჭვაია ანნა 19001106322
3 გერმან ირაკლი 62001040802
4 გერმანაშვილი ლექსო 57001055558
5 კახაბრიშვილი გივი 01024065351
6 ლაზიშვილი თეიმურაზი 01805049410
7 ლიპარტელიანი გურამი 01019071431
8 მარუაშვილი თამარ 01005027529
9 ფიფია შოთა 62002003802
10 ღვინჯილია ილია 01005028207
11 შავგულიძე ლია 60001069573
12 ჯავახიშვილი ანა 01019053534
13 ჯავახიძე სალომე 01019081214
14 ჯანელიძე ოთარ 61001066085
15 ჯაფოშვილი თათული 01019081214
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№ გვარი, სახელი პირადი №
3 ბიგანიშვილი აკაკი 01027084624
4 გუჯეჯიანი თამაზ 01017049483
5 დათიაშვილი სერგო 31001044940
6 დოლიძე გიორგი 61001067724
7 დუღაშვილი სალომე 01017056434
8 ზირაქაშვილი გიორგი 01024083267
9 ლაზარიშვილი იოსებ 01008061337
10 ლაფერაშვილი იოსები 36001052016
11 მეტრეველი ანი 60001144740
12 ნაფეტვარიძე ლევანი 60001153008
13 ფანჩვიძე შოთა 25001046463
14 ცაავა კონსტანტინე 01008056355
15 წივწივაძე გიორგი 01008048859

ჯგუფი №63115

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 ბარნაველი ნინო 01001078806
2 დემეტრაშვილი თინათინ 01024089440
3 ვარდიძე ირაკლი 01019076604
4 ზარნაძე გიორგი 01908064648
5 ითაშვილი ნონა 01011097055
6 კეპულაძე გიორგი 60001121847
7 მძინარაშვილი ლუკა 01019080879
8 ნოსელიძე ლევან 01017056513
9 სამარგულიანი ლევანი 60001146741

10 შტააძე ანი 01008062737
11 ჭავჭანიძე ვახტანგი 42001039584
12 ჭავჭანიძე მარიამი 55001028764
13 ხაჩიძე ლევან 57001057386
14 ხუტუაშვილი ირაკლი 01008058356
15 ხუხუა ნათელა 39001028785

ჯგუფი №63116

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 არდემანაშვილი ილია 43001045392
2 გაგუა ლაშა 01005037524
3 ვეფხვაძე ნატალია 01017035853
4 კაპანაძე ირაკლი 01005026054
5 კობიაშილი ნიკოლოზი 01005032356
6 კორაშვილი ბექა 62001044626
7 ლომიძე სოფიკო 01011083881
8 ლორთქიფანიძე დავითი 01008044405
9 ნარიმანიძე ნუგზარ 01008063570
10 ჟვანია ანა 01024084972
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№ გვარი, სახელი პირადი №
11 რუხაძე ლევანი 55001026751
12 საცერაძე სალომე 18001068723
13 ფხალაძე სალომე 01008044236
14 ჩხეიძე ელენე 01017035367

მოდული–ქალაქთმშენებლობა (ურბანული განვითარება)
ჯგუფი №63212

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 გაფრინდაშვილი ნიკოლოზ 54501063609
2 გაჩეჩილაძე ალექსანდრე 01030049870
3 გვაზავა მარიამი 01008044667
4 გიგანი ანა 01011089150
5 ესაკია გურამი 60001127092
6 ვაშაყმაძე თეონა 61001068626
7 ზამბახიძე ირაკლი 01027077557
8 თოფურია გივი 01017056572
9 კობახიძე ანანო 01108066736
10 ლობჟანიძე მარიამი 01024074481
11 ქართველიშვილი ლევანი 01017053144
12 შაიშმელაშვილი მარიამ 01019052584
13 ჩიქოვანი ალექსანდრე 01005027741
14 ჯუგაშვილი თამთა 01019078640

ჯგუფი №63213

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 ახალაია მარიამ 01024071005
2 ბეგიაშილი ირაკლი 40001039335
3 ბერიშვილი გიორგი 42001037998
4 გამიაშვილი ვერა 01011087133
5 გორდულაძე გივი 01005044627
6 კვერნაძე თამარი 35001122963
7 მოდებაძე გიორგი 54001059292
8 მუჩიაშვილი ნინო 36001052319
9 ნოსელიძე ვახტანგი 60001138829
10 სვიანაძე სალომე 01019075333
11 ჩეხერია ბაჩანა 62006061660
12 წიქორიძე ანი 60001135080
13 ჭეიშვილი ნათელა 01008061845
14 ხუციშვილი შალვა 01005036512
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ჯგუფი №63214

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 ბიწაძე ირაკლი 35001116290
2 ბოლქვაძე ლევანი 61001076714
3 გვეტაძე ვლადიმერ 35001126903
4 გიორგაძე ლუკა 01011096202
5 ზარიძე ლაშა 01005037535
6 ლობჟანიძე ანა 21001042832
7 მარგიანი ნინო 53001055658
8 მაჩურიძე ივანე 36701054554
9 ომანაძე დათო 01001101139
10 სტურუა გიორგი 01024065252
11 ყულიჯანიშვილი შოთა 45001036025
12 შიოშვილი სოფიკო 01005044694
13 ხმალაძე გურამი 20001065166
14 ჯაყელი ცოტნე 10001053029

მოდული–ინტერიერი
ჯგუფი №63314

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 ბერძენიშვილი ნიკა 01001092827
2 ტურაბელიძე დავით 725925482
3 ფარზალიევა ნარგიზ 5391724
4 შენგელია ანნა AZE13296103
5 შენგელია კრისტინა AZE13296104
6 ძაგნიძე აბელი 60001151249
7 ჭალაგანიძე თამარი 01024070314
8 ხარაზოვი დავითი 01017053952
9 ხუციშვილი ლაშა 01008050769

ჯგუფი №63315

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 ბარსეგოვა ანა 01027075019
2 ბენაშვილი ნინო 01005039778
3 ბოკუჩავა თინათინ 01010016950
4 ბორჯოდაშვილი ლანა 28101120218
5 ბურძგლა ირაკლი 26001035899
6 ელიზბარაშვილი მარიამ 01024085597
7 ზაქარაშვილი ბაქარი 60001135250
8 თოიძე გიორგი 33001074291
9 სისვაძე ვაჟა 38001045987
10 ფანქველაშვილი მარიამ 56001024758
11 ჩიჩილაძე ნატა 01024065120
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№ გვარი, სახელი პირადი №
12 ცეცხლაძე მარიამ 61001077303
13 ხუტიაშვილი ნიკა 01005036756
14 ჯორთმენაძე ბექა 61006065157

ჯგუფი №63316

№ გვარი, სახელი პირადი №

1 ბუზალაძე ანა 25001047547
2 გეგუჩაძე ზვიად 01001075335
3 გოგოძე მარიამ 29001034055
4 თაკალანძე არჩილ 62009000754
5 კარამიან ვიქტორია 01011090670
6 კვარაცხელია ნინო 19001106259
7 მალანია დავითი 42001039187
8 მოსაშვილი მარიამ 01911103213
9 მხეიძე სალომე 19001105741
10 ოქრუაშვილი ნინო 01001099018
11 პეტროსიანი დონარა 01011061101
12 წულაია დარეჯანი 62001044070
13 ჭოლოკავა ლიკა 61001084769
14 ჭყონია ნატო 01017041880
15 ჯღარკავა კონსტანტინე 01024066219

ჯგუფი №63317

№ გვარი, სახელი პირადი №

1 ბებია თამარი 01030050207
2 ბერიძე თამაზი 61006071262
3 ბოკერია ნიკოლოზ 01005044074
4 გელაძე მარიამ 01024075677
5 გორგილაძე ნინო 01027085739
6 გურგენიძე ირაკლი 61001087216
7 კაკალაშვილი ლია 13001066107
8 კალანდაძე დავით 26001033602
9 ლოცულაშვილი ქეთევან 59001125639
10 მარშანია ერეკლე 01024061202
11 მშვილდაძე მარი 01005032098
12 რობაქიძე თორნიკე 01024088171
13 ჩიტიაშვილი ომარ 01001096808
14 ჩიხრაძე ირაკლი 01001098070
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№ გვარი, სახელი პირადი №

15 ხიდეშელი პაატა 62007015531

მოდული–გარემოს დიზაინი
ჯგუფი №63412

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 ალბუთაშვილი ქრისტინე 01024070586
2 არაბიძე დავით 01005035031
3 გერაძე ელისო 60001019396
4 გოგოსაშვილი ლია 40001039670
5 გურგენიძე ნიკოლოზ 01008057656
6 კიკნაძე მარიამ 01008043299
7 ლიპარტელიანი მამუკა 27001000124
8 ფოფხაძე პეტრე 01005035183
9 ქართველიშვილი მანანა 01024079898

ჯგუფი №63413

№ გვარი, სახელი პირადი №
1 არწივიძე გიორგი 35001118919
2 ბაქრაძე აკაკი 01027082386
3 თეთრაძე ბექა 01019077371
4 თომაძე თათია 01008063025
5 თურქაძე ლუკა 01124094823
6 კლდიაშვილი დავით 01224091902
7 მალასიძე თორნიკე 01024085648
8 მაღლაკელიძე ლევან 01011084776
9 მილდიანი თენგიზ 52701026486

რექტორი ა. ფრანგიშვილი

ვიზები:
ვიცე-რექტორი
ლ. კლიმიაშვილი

სწავლების დეპარტამენტის
უფროსი ი. ლომიძე

არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის
ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი გ. მიქიაშვილი

სამართლებრივი უზრუნველყოფის
დეპარტამენტის უფროსი ბ. მაისურაძე

სწორია:


