
                                სსიპ                                                                            

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 

                             ბრძანება 

 

               13.10.2017  № 3500/05 

 

                          თბილისი 

 სტუდენტთა შემადგენლობის შესახებ 

 

”უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სტუ-ის 

დოქტორანტურის დებულების, სტუ-ის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 27 ივლისის 

№2537, 26 სექტემბრის №2565, 11 ოქტომბრის №2580 და №2581 დადგენილებების,  სტუ-ის 

რექტორის 2017 წლის 23 აგვისტოს № 161 და 4 ოქტომბრის  №185 ბრძანებების, სტუ-ის 

საფაკულტეტო დროებითი კომისიების გადაწყვეტილება/რეკომენდაციის, სტუ-ის 

საფაკულტეტო დროებითი კომისიების თავმჯდომარეების წარდგინების  საფუძველზე    

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 

1. 2017/2018 სასწავლო წლის პირველი სემესტრიდან საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტის ფაკულტეტების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე 

ჩარიცხულად ჩაითვალონ შემდეგი დოქტორანტობის კანდიდატები: 

 

 

I. სამშენებლო ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: მშენებლობა 

1. რევაზ სიხარულიძე  - პირადი ნომერი 01023007929 

2. მერაბი თავაძე  - პირადი ნომერი 35001100500   

3. გიორგი მამარდაშვილი  - პირადი ნომერი 01008050185   

4. ზურაბი ბეკურიშვილი  - პირადი ნომერი 35001103624    

5. ნათია ფოფხაძე  - პირადი ნომერი 01025019348 

6. თორნიკე მორალიშვილი  - პირადი ნომერი 21001038677    

7. რამაზ მუსერიძე - პირადი ნომერი 01024016504 

8. ნუგზარ სვიანაძე - პირადი ნომერი 18001009343 

9.ლაშა ნარდაია - პირადი ნომერი 62005030920      

10.ირაკლი ურუშაძე  - პირადი ნომერი 01011020576 

11.ბექა მათითაიშვილი - პირადი ნომერი 26001037483  

12.გიორგი დემეტრაშვილი - პირადი ნომერი 35001121492     

13.დავითი  თავაძე - პირადი ნომერი 35001100700   



 2 

14. მამუკა ხარებაშვილი - პირადი ნომერი  59001112793           

15. გიორგი მჭედლიშვილი - პირადი ნომერი  57001059289            

16. ზურაბ მაქარაშვილი - პირადი ნომერი  01027062995         

17. შალვა დემეტრაშვილი - პირადი ნომერი 35001115324   

18. ვახტანგ არჩვაძე - პირადი ნომერი 62001005662                    

19. მარიამ გიორგაძე - პირადი ნომერი 01024065253 

20. არჩილი ფიროსმანიშვილი - პირადი ნომერი 01017021721               

21. გურამ ლატარია  - პირადი ნომერი  01024079877              

22. ზურაბ კავლელაშვილი - პირადი ნომერი  43001039675                

 

სადოქტორო პროგრამა: ჰიდროინჟინერია 

1. დავით აბაშიძე  - პირადი ნომერი 01008025947 

2. ნოდარი კანდელაკი - პირადი ნომერი 01011081189      

3. ოთარ საჯაია - პირადი ნომერი 01008054997   

4.  ბექა  ნარიმანიძე - პირადი ნომერი 35001125167    

5.   დავით გოგოხია - პირადი ნომერი  62001025094 

6.  ბადრი ქურდაძე - პირადი ნომერი 57001055433  

7.  ალექსანდრე ბაბუნაშვილი - პირადი ნომერი 660001146726               

8.  ანდრო ბრეგვაძე - პირადი ნომერი 01026008603  

9. მიხეილი ჭოლიკაური - პირადი ნომერი  01019058712 

 

სადოქტორო პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურა და მიწისქვეშა ხელოვნური ნაგებობები      

1. აკაკი დევდარიანი  - პირადი ნომერი  01019069324             

2. თორნიკე ფანჩვიძე - პირადი ნომერი 60001132620            

3. ავთანდილ ჯამბურია - პირადი ნომერი  62003012505 

4. ლევან   წიკლაური - პირადი ნომერი  23001002535      

5. ილია შინჯიკაშვილი - პირადი ნომერი  13001063323                   

 

სადოქტორო პროგრამა: სამხედრო ინჟინერია 

1.  ზეზვა ნავერიანი - პირადი ნომერი 30001000079    

 

სადოქტორო პროგრამა: წყლის ინჟინერია  (ქართ.) 

1. მანანა ნანიტაშვილი  - პირადი ნომერი 01005012056 
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2.თეიმურაზ მაჩაიძე - პირადი ნომერი 01020001939  

 

II. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის  ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ტელეკომუნიკაცია 

1. დავით აკობია - პირადი ნომერი  19001092955    

2. შალვა შალამბერიძე - პირადი ნომერი  01008048559          

3. დავით ხაინდრავა - პირადი ნომერი 62005028954 

4. სერგო გოგოხია - პირადი ნომერი 33001015468 

 

სადოქტორო პროგრამა: ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია 

1. მარიამ მაჭავარიანი - პირადი ნომერი 01008047514 

2. ლევან მოსახლიშვილი - პირადი ნომერი  01023004767 

3. მურმანი გელავა - პირადი ნომერი  35001110887   

4. ზურაბ ლეონიძე - პირადი ნომერი  01008063348    

5. ედიშერ ხორავა - პირადი ნომერი  48001003533 

6. გიორგი თედოზაშვილი - პირადი ნომერი 57001055525               

7. ბექა ნემსაძე - პირადი ნომერი  01024069030 

8. ნიკა ვადაჭკორია - პირადი ნომერი  01005037597   

9. ალექსანდრე  ჭიჭინაძე - პირადი ნომერი  01008054658 

10. საბა კახიანი - პირადი ნომერი  01019069301              

11. ბაქარ ნარიმანიძე - პირადი ნომერი 35001116483  

 

სადოქტორო პროგრამა: ინოვაციებისა და ოპერაციათა მენეჯმენტი   

1. ნათია ამაღლობელი - პირადი ნომერი 01017006915   

2. დავით  გაბუნია - პირადი ნომერი  01013012584 

3. მიხეილ ბერძენიშვილი - პირადი ნომერი  01005036966              

4. ქართლოსი მუხიგულაშვილი - პირადი ნომერი  01019069426        

 

III. სამთო - გეოლოგიური  ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: გეოლოგია  

1. ონისე  ენუქიძე - პირადი ნომერი  01021005658  

2. თამარ  ბერიძე - პირადი ნომერი  01024057514 

3. მზექალა  ონოფრიშვილი - პირადი ნომერი  01017012451 
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4. ერმინე მაღრაძე - პირადი ნომერი  59001006353           

5. ალექსანდრე რაზმაძე - პირადი ნომერი  01009017433 

6. ბაჩანა ცერცვაძე - პირადი ნომერი  01017031720 

7. მალხაზ  ნაცვლიშვილი - პირადი ნომერი  01025000091 

 

სადოქტორო პროგრამა: ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები  

1. თამარ რაზმაძე-ბროკიშვილი - პირადი ნომერი   01006012720 

 

სადოქტორო პროგრამა: უსაფრთხოების ინჟინერია და რისკების შეფასება  

1. ოთარ ჯაფარიძე - პირადი ნომერი 01008053020            

 

სადოქტორო პროგრამა: სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტი  

1. გოჩა ნანიტაშვილი - პირადი ნომერი 54001001936   

 

სადოქტორო პროგრამა: სამთო ტექნოლოგიები 

1. გოჩა აბუთიძე - პირადი ნომერი 01026005959 

2. დავით რობაქიძე - პირადი ნომერი 41001008560 

3. ირმა სამხარაძე - პირადი ნომერი  01006009690 

 

სადოქტორო პროგრამა: საინჟინრო გეოდეზია 

1. ეკატერინე ხოხიაშვილი - პირადი ნომერი  01010006622 

2. ბექა ჭიღლაძე  - პირადი ნომერი  54001060478                

 

IV. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ქიმია  

1.თამარი დარაბეგიშვილი - პირადი ნომერი  01017045155 

2. ეკატერინე ნიკურაძე - პირადი ნომერი  01006013868      

3. ეკატერინე ბოკუჩავა  - პირადი ნომერი  62006028670 

4. ნატალია ფრანგიშვილი - პირადი ნომერი  01024026661 

5. მარეხი ღიბრაძე - პირადი ნომერი 18001022403 

6. მარი ოშაყმაშვილო - პირადი ნომერი  01027076132 

7. მელანო აბესაძე - პირადი ნომერი  54001052554  
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სადოქტორო პროგრამა: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია  

1.  თეონა იასაღაშვილი  - პირადი ნომერი 15001025742    

2. თამარ ნიკურაძე - პირადი ნომერი  01008016235 

3. გვანცა გვრიტიშვილი - პირადი ნომერი 20001021973 

4. თამთა ბიბიაშვილი - პირადი ნომერი 54001026589 

5. მედეა ნებიერიძე - პირადი ნომერი 18001033168 

6. ვასილ ნატრიაშვილი - პირადი ნომერი 09001019373 

7. ხატია კოშაძე - პირადი ნომერი  62001041134 

8. ნინო მანველიძე - პირადი ნომერი  61006060149 

 

V. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: მანქანათმცოდნეობა, მანქანათმშენებლობა და საწარმოო                

                                             ტექნოლოგიური პროცესები 

1.ზურაბ ნემსაძე - პირადი ნომერი  01026006379 

2. სოფიო ბუჩუკური-სოლოღაშვილი - პირადი ნომერი  01024005883 

 

სადოქტორო პროგრამა: ტრანსპორტი  

1. გიორგი ცეცხლაძე - პირადი ნომერი  61003002235 

2. თინათინ გეგენავა - პირადი ნომერი  61001034583   

3. ლევან ჩიჩუა - პირადი ნომერი  26001002284 

4. ბელა დედანაშვილი - პირადი ნომერი  62007013848         

5. ალექსი ნიკოლაიშვილი - პირადი ნომერი  01030019044    

 

სადოქტორო პროგრამა: ტრანსპორტისა და მრეწველობის მენეჯმენტი          

1. დავით რაზმაძე - პირადი ნომერი  01008050567 

2. სალომე დავითულიანი - პირადი ნომერი  01017036347  

3. ნინო ტარუაშვილი - პირადი ნომერი  01031004103            

4. ლაშა როხვაძე - პირადი ნომერი 60001105565            

5. გიორგი მეიშვილი - პირადი ნომერი  01024091388    

6. ირაკლი გოდუაძე - პირადი ნომერი 01027016075   

 

სადოქტორო პროგრამა: საგზაო ინჟინერია  

1. გუგა კაკაბაძე - პირადი ნომერი  01005019788 
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2. ვლადიმერ ვაშაკიძე - პირადი ნომერი  37001018654    

3. ბექა აღნიაშვილი - პირადი ნომერი  01008053400            

4. აკაკი დევდარიანი - პირადი ნომერი  01019069324      

                  

VI. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: არქიტექტურა   

1. გიორგი ხეცურიანი - პირადი ნომერი  01019072034 

2. ლიანა ქესანაშვილი - პირადი ნომერი  01005003920 

3. თამაზ აბაშიძე - პირადი ნომერი  01013013021 

4. ლუკა ცხადაია - პირადი ნომერი  01008051165  

5. იაგო აფციაური - პირადი ნომერი 16001030429           

6. შორენა წილოსანი - პირადი ნომერი  01015006822 

7. ირაკლი  ზუკაკიშვილი - პირადი ნომერი  01030045343       

8. ნიკოლოზ ლეკვეიშვილი - პირადი ნომერი  01015018064    

9. გიგა კენჭაძე - პირადი ნომერი  61001072587           

10. ნანა ლეკვეიშვილი - პირადი ნომერი  01017043665 

11. გიორგი ლოთიშვილი - პირადი ნომერი  04001000787    

12. ანდრია ციციშვილი - პირადი ნომერი 01008050939 

13. ნათია ვარდიაშვილი - პირადი ნომერი 35001054726 

14. ლევანი ლაცაბიძე - პირადი ნომერი 35001003198 

15. ეკატერინე ცეცხლაძე - პირადი ნომერი 01014007326 

16. იონა სხირტლაძე - პირადი ნომერი 35001116792          

17. ივანე ჩლაიძე - პირადი ნომერი 50001001744 

18. ვახტანგ არჩვაძე - პირადი ნომერი  62001005662       

19. დავით უგრეხელიძე - პირადი ნომერი  01019060124    

 

სადოქტორო პროგრამა: არქიტექტურათმცოდნეობა  

1. მარიამი წერეთელი - პირადი ნომერი  01002009084 

2. ნინო ჩიჩილაძე - პირადი ნომერი  35001056647 

3. ნათია კვაჭაძე - პირადი ნომერი  61003007541 

4. დიანა გრატიაშვილი - პირადი ნომერი  01030051667 

5. თამარ ონიანი - პირადი ნომერი 55001005125 
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VII. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა:  საერთაშორისო ურთიერთობები 

1. გიორგი მათიაშვილი - პირადი ნომერი 01029005225 

2. თეა ძოწენიძე - პირადი ნომერი 01011036228 

3. გიორგი  მაისურაძე - პირადი ნომერი 59002003036    

4. ზაზა ჩხაიძე - პირადი ნომერი  01030019381 

5. კობა გოგიბერიძე - პირადი ნომერი  01030006243 

6. შავლეგო ტაბატაძე - პირადი ნომერი  38001006997 

7. მარინა გლოველი - პირადი ნომერი  01020005654 

8. თორნიკე არევაძე - პირადი ნომერი  01011092686     

9. პავლიკა ყაველაშვილი - პირადი ნომერი 01001080707                        

10. ნიკოლოზი გურეშიძე - პირადი ნომერი 53001040388                

11. თორნიკე  ქართლელიშვილი - პირადი ნომერი 01001029705              

12. ლერი სარაიდაროვი - პირადი ნომერი  01015015234 

13. ვახტანგ გვიშიანი - პირადი ნომერი  01005023295 

14. თამარ ჩიკვილაძე - პირადი ნომერი 01007015864 

15. ნათია პაპინაშვილი - პირადი ნომერი 01002012128 

16. ლაშა ჯღარკავა - პირადი ნომერი  01023009542 

17. შორენა ღუდუშაური - პირადი ნომერი 01005010456   

18. ლია შენგელია - პირადი ნომერი  48001005138 

19. ნიკოლოზ დგებუაძე - პირადი ნომერი 01005000781 

20. მანანა უგულავა - პირადი ნომერი  01017020638    

 

VIII.ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: ინფორმატიკა 

1. გიორგი ხალიჩავა - პირადი ნომერი 55001026623  

2. ეკატერინე დადიანი - პირადი ნომერი  62001040780    

3. დავითი გოგშელიძე - პირადი ნომერი 01019071474       

4. გიორგი იაშვილი - პირადი ნომერი 01005029624      

5. გოგა პატარკაციშვილი  - პირადი ნომერი  01019067438   

6. მარიამ ნებიერიძე  - პირადი ნომერი  01027057894        

7. ნინო კახურაშვილი   - პირადი ნომერი  01019013036 

8. ნატალი სიდამონიძე  - პირადი ნომერი  31001005640 
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9. სალომე ონიანი  - პირადი ნომერი  49001014756       

10. თეიმურაზ ნაყოფია  - პირადი ნომერი  62001036871   

11. ლუკა შონია  - პირადი ნომერი  01008036449 

12. ბექა ღვაბერიძე  - პირადი ნომერი  01008050763       

13. ბექა კილაბერია  - პირადი ნომერი  01019070818     

14. თამაზი ვეკუა  - პირადი ნომერი  62001042834    

15. ირაკლი ჯაბუა  - პირადი ნომერი 19001099650           

16. ნინო ლომიძე  - პირადი ნომერი   01019072329 

17. გიორგი ბარკავა  - პირადი ნომერი  01019072117    

18. ნოდარ ხვედელიძე - პირადი ნომერი  01024091209    

19. გიორგი კოხრეიძე - პირადი ნომერი  01019018467    

20. ხატია კუპრაძე - პირადი ნომერი  42001037307   

21. დავით ვარამაშვილი - პირადი ნომერი  01008056731                 

22. მაია დოლიძე - პირადი ნომერი  01006013750 

23. გიორგი თევდორაშვილი - პირადი ნომერი  01023009134 

24. გურამი აჭარაძე - პირადი ნომერი  01019071603    

25. ირინე გულბათაშვილი - პირადი ნომერი  16001009900 

26. ბესარიონ ციხელაშვილი - პირადი ნომერი  01019049407 

27. კონსტანტინე დემურჩევი - პირადი ნომერი  01019041368               

28. სოსო ქაფიანიძე - პირადი ნომერი  01017055972  

29. გიორგი მინდიაშვილი - პირადი ნომერი  01001098059 

30. თენგიზი ნიკოლაშვილი - პირადი ნომერი  36001053200        

31. გიგა გრიგალაშვილი - პირადი ნომერი 57001058028    

32. ლელა ჩიქოვანი - პირადი ნომერი  01010009070 

33. ლადო ხუნდაძე - პირადი ნომერი  01017038690  

34. დავით ბიწაძე - პირადი ნომერი  01001087580   

35. სოფიო სტომადოვა - პირადი ნომერი  31001044893             

36. გივი ნადირაძე - პირადი ნომერი  35001033446 

37. ივანე ნარიმანიძე - პირადი ნომერი  01001067952    

38. დავითი გურგენიძე - პირადი ნომერი 36001049379 

39. ნოდარი დარჩიაშვილი - პირადი ნომერი  01011087584         
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სადოქტორო პროგრამა: მათემატიკა  

1. ზურაბ აღდგომელაშვილი - პირადი ნომერი  01013029539 

2. მარიამ ამბროლაძე - პირადი ნომერი  01008046470 

3. სალომე ბიწაძე  - პირადი ნომერი   01019032132 

4. თინათინ კაპანაძე  - პირადი ნომერი  18001022132 

5.  ვაჟა გორგაძე - პირადი ნომერი 56001022819 

6. სვეტა გორგიშვილი - პირადი ნომერი  59001046296 

7. ვალერი ბერიკაშვილი - პირადი ნომერი  01001080258        

 

სადოქტორო პროგრამა: საინჟინრო ფიზიკა  

1. მიხეილ კელენჯერიძე - პირადი ნომერი  18001063820 

2. მაია მეტონიძე  - პირადი ნომერი  01033004285 

3. ვახტანგ ცერცვაძე - პირადი ნომერი  60001078837 

4. ქეთევან ტატიშვილი  - პირადი ნომერი  01024002559 

5. გიორგი მუმლაძე - პირადი ნომერი  01009001473 

6. მარიამ წიკლაური - პირადი ნომერი  01001083485       

7.  ნიკოლოზი  წვერავა - პირადი ნომერი 01030033116 

8. ნიკოლოზ დუდუჩავა - პირადი ნომერი 01008028692   

 

სადოქტორო პროგრამა: მართვის  სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი  

1.ბეჟან ბენდელიანი  - პირადი ნომერი  62001003357 

2. გივი ჯანაშვილი - პირადი ნომერი  01015006996 

3. მარიამ ცერცვაძე - პირადი ნომერი  01005016973 

4. დავით ყიფშიძე - პირადი ნომერი  01019048645 

5. ლაშა თევზაძე - პირადი ნომერი  01008050426   

6. ნათია სანთელაძე - პირადი ნომერი  01019055032    

7. სალომე მოსულიშვილი - პირადი ნომერი  35001116072 

8. ვერა შალიკიანი - პირადი ნომერი 60001126724    

9. არჩილი ჯავახიშვილი - პირადი ნომერი 36001053367      

10. ცოტნე ქორჩილავა - პირადი ნომერი  01024082979      
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IX. აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის 

ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: სასურსათო ტექნოლოგია  

1. გოჩა ჭუმბურიძე - პირადი ნომერი 12001042371 

2. დავით კაპანაძე - პირადი ნომერი  01011085379         

3. ნინო ძირკველიშვილი - პირადი ნომერი  36001039082    

 

სადოქტორო პროგრამა: აგრარული ტექნოლოგიები 

1. თათია ხოსიტაშვილი  - პირადი ნომერი 31001048316 

2. ნინო შაპოვალოვა - პირადი ნომერი 01008036862    

 

სადოქტორო პროგრამა: მეცხოველეობა  

1. ნათია ოსიაშვილი - პირადი ნომერი  01027036010 

სადოქტორო პროგრამა: სატყეო  საქმე 

1.მალხაზი სამადაშვილი - პირადი ნომერი  20001006755 

 

სადოქტორო პროგრამა: აგრარული ეკონომიკა 

1. ზვიად  ქურდაძე - პირადი ნომერი 01010000500            

2. დავით მამუკელაშვილი - პირადი ნომერი 01015010653 

3. ლევან დადიანი - პირადი ნომერი  01001000520 

 

X.საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა 

ფაკულტეტი 

სადოქტორო პროგრამა: მასობრივი კომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა 

1. ვეფხვია  თავდგირიძე - პირადი ნომერი  14001026086      

2. მაია გოზალიშვილი - პირადი ნომერი  25001037822 

3. ლიკა მუკბანიანი - პირადი ნომერი  60001151482      

4. ანა თათულაშვილი - პირადი ნომერი  01006018829 

5. ნინო კობიაშვილი - პირადი ნომერი 20001064568       

6. თამთა ჯინჯოლავა - პირადი ნომერი 19001091199     

7. თეონა ყოჩიაშვილი - პირადი ნომერი  01027001705 

8. დიანა სალაყაია - პირადი ნომერი  58001004137 

9. მამუკა მარღიშვილი - პირადი ნომერი 43001009061   
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10. თეკლე ჯანელიძე - პირადი ნომერი  62001040564 

11. რუსუდან ქობულია - პირადი ნომერი  01011020115 

12. ლაშა პატაშური - პირადი ნომერი 01001098677 

13. გვანცა ფირიაშვილი - პირადი ნომერი  01024066962   

14. გიორგი ფუტკარაძე - პირადი ნომერი  01019078735   

15. თამარ ტაბატაძე - პირადი ნომერი  01008028292       

16. ვაჟა დანელია - პირადი ნომერი  01026010324 

17. სოფიკო ლომთათიძე - პირადი ნომერი  01011068960      

18. ქეთევან გოგოძე - პირადი ნომერი  01024061272 

19. თეონა ფანქველაშვილი - პირადი ნომერი  59001025289   

20. ნაზი გოგოლაძე - პირადი ნომერი  11001030903     

21. თეონა არველაძე - პირადი ნომერი  19001100191               

22. დიანა ლიპარტელიანი - პირადი ნომერი  55001012531 

23. ნათია ახალაია - პირადი ნომერი  58001030074       

24. ნატა ხორავა - პირადი ნომერი  19001106455  

25. ეკა ვეფხვაძე - პირადი ნომერი 01013017520 

26. თამარი გვაზავა - პირადი ნომერი 01013026224 

27. ინა ეგიევი - პირადი ნომერი  01011079573     

28. მარიამ მარგიანი - პირადი ნომერი 01005022217 

29. ხათუნა საგინაშვილი - პირადი ნომერი 01011057728 

 

სადოქტორო პროგრამა: არქეოლოგია  

1. მზია წიკლაური - პირადი ნომერი  01026014925   

2. ირაკლი შიხიაშვილი - პირადი ნომერი 01029007089    

 

სადოქტორო პროგრამა: ეკონომიკა  

1. მარიამ ძებისაშვილი - პირადი ნომერი 01005025601 

2. რეზი თუშიშვილი - პირადი ნომერი 01008044078    

3. ნანა სულაძე - პირადი ნომერი 01001024099 

4. მირიანი ლომინაშვილი - პირადი ნომერი 60002018203 

5. ანა გიორგაშვილი - პირადი ნომერი 24001049987       

6. თამარი მამულაშვილი - პირადი ნომერი 01019066580 

7. ირმა ჭანტურიძე - პირადი ნომერი 01004009803 
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8. ბელა კუტიბაშვილი  - პირადი ნომერი 40001004815 

9.  ვახტანგი მესხიშვილი - პირადი ნომერი 36001044325    

10.  ნინო ქარაზანაშვილი  - პირადი ნომერი  60013000461  

11.  თამარ გრძელიშვილი  - პირადი ნომერი  01001066506  

12.  ომარ ჭიღლაძე - პირადი ნომერი  59001035420 

13.  დათა ხუხუა - პირადი ნომერი 29001002325 

14.  ჯემალი ხაჩიძე - პირადი ნომერი 60001147458 

15.  ვალერი მგალობლიშვილი - პირადი ნომერი  01011085405 

16.  სალომე მაღლაკელიძე - პირადი ნომერი  01001077128 

17.  ანა დვალი - პირადი ნომერი  01005027876         

18.  გივი ახალაია - პირადი ნომერი  01024074050 

19.  ირაკლი სამხარაძე - პირადი ნომერი  01019079565            

20.  მალხაზ წულაია - პირადი ნომერი  51001028668            

21.  ვლადიმერ ღუდუშაური - პირადი ნომერი  01003011788              

22.  სალომე ქავთარაძე - პირადი ნომერი  01005036648               

23. ბექარ კილასონია - პირადი ნომერი  29001039883    

24. გენადი პერანაძე - პირადი ნომერი 01020001168   

25. აკაკი  პერანაძე - პირადი ნომერი 01020014810       

26. ირმა ტაბატაძე - პირადი ნომერი 01017008123    

27. თედო ჟორდანია - პირადი ნომერი 01009014652                 

28. ანი ხაჩიძე - პირადი ნომერი 01024074159  

29.თეონა მეხრიშვილი - პირადი ნომერი 14001024665  

30. ქეთევან ხორავა - პირადი ნომერი 01017048042     

31. თეიმურაზ ბასილაია - პირადი ნომერი 62001037559    

32. სალომე მაშვნიაშვილი - პირადი ნომერი 35001109203           

33. გივი ჩუბინიძე - პირადი ნომერი 18001063944 

34. ნინო ბერიშვილი - პირადი ნომერი 01006016465 

35. სანდრო ხუციშვილი - პირადი ნომერი 01008045179             

36. ქეთევან გიორგიძე - პირადი ნომერი 01001084993         

37. ლევან გოგოძე - პირადი ნომერი 33001007756    

38. ეკატერინე  გიგოლაშვილი   - პირადი ნომერი 25001001193 

39. ავთანდილ ჭანკვეტაძე   - პირადი ნომერი 18001067096    

40. გიორგი შენგელია   - პირადი ნომერი 01001021040   
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სადოქტორო პროგრამა: თეოლოგია  

1. გიორგი კიკვაძე - პირადი ნომერი   01018003857   

2. გიორგი გელუტაშვილი - პირადი ნომერი 01017027695   

3. ნათია რევაზიშვილი - პირადი ნომერი  01020014476              

4. დავით მაისურაძე - პირადი ნომერი  35001113063    

5.  მამუკა ცუხიშვილი - პირადი ნომერი 01008018137  

6. მანანა ნანეიშვილი - პირადი ნომერი 01008032203         

7. ჯემალ სადაღაშვილი   - პირადი ნომერი 01019006515 

 

სადოქტორო პროგრამა:  სოციალური მეცნიერებები 

1. ბექა ბაციკაძე  - პირადი ნომერი 01005027566   

2. თამარ ზაქარიაძე   - პირადი ნომერი 01009005093    

3. ნინო სეფაშვილი   - პირადი ნომერი 01001052703 

4. ელენე კაკაბაძე   - პირადი ნომერი 01030018500    

5. ვიქტორია ბონარევა   - პირადი ნომერი 65008000523   

6. რამაზ ჩიჩუა   - პირადი ნომერი 01024021738 

7. ჯილდა ხუბულია   - პირადი ნომერი 51001009152 

8. მაია ავლოხაშვილი   - პირადი ნომერი 60001036955   

9. დავით მაღლაფერიძე   - პირადი ნომერი 01020005019        

10. ალექსანდრა ლატარია   - პირადი ნომერი 62004024966 

11. რუსუდანი ჭელიძე   - პირადი ნომერი 01017021948 

12. ნანა კობახიძე   - პირადი ნომერი 01021006520 

13. მარიამ პაპიაშვილი   - პირადი ნომერი 01001080134         

14. იოსებ შურღაია   - პირადი ნომერი 01019016885 

15. ზვიად გიორგაძე   - პირადი ნომერი 01031004578  

16. მარიამ გვილავა   - პირადი ნომერი 51001007160  

 

 

2.პირები, რომლებიც ბრძანების გამოცემიდან ორი თვის ვადაში არ წარმოადგენენ 

ჩარიცხვისათვის საჭირო დოკუმენტებს (ნაცვლად ცნობისა ან სხვა) ბრძანება მათი ჩარიცხვის 

ნაწილში ძალადაკარგულად ჩაითვლება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე; 
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3. ბრძანება გამოიკრას ფაკულტეტებზე თვალსაჩინო ადგილას და განთავსდეს სტუ-

ის  ვებგვერდზე; 

 

4.  ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 

 

 

                     რექტორი                                                                ა. ფრანგიშვილი 

 

       ვიზები:    

 

ვიცე-რექტორი 

ლ. კლიმიაშვილი 

 

სწავლების დეპარტამენტის  

უფროსი  ი. ლომიძე 

 

             სამართლებრივი უზრუნველყოფის 

      დეპარტამენტის უფროსი   ბ. მაისურაძე 

 

 

 


