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  სამაგისტრო პროგრამებზეჩარიცხული სტუდენტების სპეციალიზაციების და

კონცენტრაციების მიხედვით აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ
 
„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სტუ-ის 2021 წლის 8
ოქტომბრის №1059144 ბრძანების, სტუდენტთა განცხადებებისა და ფაკულტეტების დეკანების
მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე

 
ვბრძანებ:

2021/2022 სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტები განაწილდნენ
სპეციალიზაციების და კონცენტრაციების მიხედვით აკადემიურ ჯგუფებში

 
   I.    სამშენებლო ფაკულტეტი

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო   პროგრამა - მშენებლობა
კონცენტრაცია - 1, ჯგუფი N122120
  № გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 თოდრაძე ლაშა 105851935
2 იჩქიტიძე გიორგი 109916977
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3 თავაძე ზურაბი 108995476
4 უსუფაშვილი მარიამი 105973154
5 ძებნიაური ბექა 108299894
6 ბოჭორიშვილი გიორგი 110714903
7 ჩხიკვიშვილი ვანო 107020231
8 გვარლიანი ბერდია 110537164
9 გიორგაძე თორნიკე 105708705
10 გობეჯიშვილი თორნიკე 110134947
11 ენუქიძე თორნიკე 104122168
12 ტაბატაძე ლექსო 101100690
13 გუგუციძე თორნიკე 106138216
14 აბესაძე მიხეილი 108832149
15 ჭაფოძე არჩილი 102197912
16 ქოქაშვილი გიორგი 108514864
17 გელაშვილი ლუკა 109587942
18 ქავთარაძე გიორგი 109028660
19 ჯიბლაძე საბა 109618311
20 ჯიქია ალექსანდრე 109829191
21 ბერულავა დავით 109780825
22 დოლიაშვილი გიორგი 104659218
23 სააკიან მარინე 105711508
24 ბერულავა ლუკა 110472716
25 ანანიძე გიორგი 110948905
26 მენთეშაშვილი გურამ 110658453
27 წულაია დავით 104135072
28 ჩიხლაძე არჩილ 105793814
29 მღებრიშვილი ზვიადი 105565846
30 კიკნაძე ოთარ 108815609
31 ხოზრევანიძე რაულ 110148953
32 ხატელაშვილი ანა 106436050

 
ჯგუფი N122131
 

№
 გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 დვალაშვილი დავით 108218016
2 გელაშვილი სოფიო 100452497
3 ჩირგაძე გიორგი 107748973
4 გრიგოლაშვილი მორის 107749173
5 შეყილაძე ანა 108324230
6 კობახიძე გიორგი 108022474
7 სიჭინავა თათია 106111782
8 მაკასარაშვილი კონსტანტინე 105187177
9 კოპლატაძე ვახტანგი 106021575
10 ჩხიტუნიძე თენგიზი 109838756
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11 ცუცქირიძე მიხეილ 100406562
12 ჯმუხაძე ჯანო 109406702
13 გელაშვილი ნიკა 101913604
14 ბლიაძე ვალერი 101685377
15 კობალაძე ლაშა 103686406
16 დვალი ვანო 100727619
17 ბაცანაძე ბექა 100645530

 

ჯგუფი N  122132

№
 გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 მეძველია ომარი 107271173
2 ვეშაპიძე შოთიკო 100312471
3 აბაშიძე გიორგი 109300971
4 მახარაძე თალიკო 110435923
5 ჯავახიშვილი ირაკლი 103767371
6 ჯიჯიშვილი გიორგი 109461019
7 ალიაიძე ლილე 101094645

ჯგუფი N  122161

№
გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ტვილიდიანი ბესიკი 108687123
2 ლოლაძე ბექა 109936421
3 უგრეხელიძე დავითი 107462135
4 ლალიაშვილი ლევან 110781715
5 ზაზაძე ლაშა 104199607
6 ბარბაქაძე თორნიკე 102515632
7 ჭინჭარაული ლევან 100190146
8 ჩემია მათე 100385365

კონცენტრაცია - 2, ჯგუფი N  122111

№
 გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ვაშაძე ლალი 111264118
2 ჩხარტიშვილი ქრისტინე 108352963
3 ქარქაშაძე გიგა 109409089
4 ნადირაძე ზაზა 111204342
5 გოგოლაური ილია 103379840

 
 კონცენტრაცია - 3, ჯგუფი N122141

№
 გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ხუციშვილი ჯემალ 109391309
2 ქადარია გიორგი 106972729
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№
 გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ლევიძე გიორგი 111063975
2 კერესელიძე ლუკა 104085166
3 კოპალიანი კახაბერ 101442300
4 გელაშვილი ჯონი 101678723
5 გურული მირიან 100541384
6 ანდიაშვილი ლევან 103473533
7 კორკოტაძე გიორგი 101462975
8 გრიგალაშვილი გია 110256564
9 შიოლაშვილი მერაბ 101481630
10 გოგალაძე ვაჟა 107636197
11 ოთხოზორია ზურაბ 101738958
12 ურუშაძე თორნიკე 110709233
13 სუხიაშვილი ნიკოლოზ 108097972

№
 გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 მუმლაძე მურმან 107371673
2 კაციტაძე ბუკა 109574681
3 კვარაცხელია ბექა 104721850
4 ბელქანია გიორგი 108469845
5 ჭიღლაძე რევაზი 108131131

3 კვაჭაძე გრიგოლი 105767559
4 კაკაჩიშვილი დავით 109879640
5 გუბელაძე როინი 110460437
6 ბეშკენაშვილი ვანიკო 103003116

  კონცენტრაცია - 4, ჯგუფი N  122183

 
 
 
 
 
 
 

 
კონცენტრაცია - 5, ჯგუფი N122182

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კონცენტრაცია - 6, ჯგუფი N122151

№
 გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 სურმავა სერგი 110667132
2 ჭანიშვილი ალექსანდრე 110456271
3 ლაზვიაშვილი თენგიზ 106619226
4 ჩხუბიანი დავით 109137111
5 ბერულავა ილია 109782376
6 გიორგაძე თენგიზ 105491693
7 ყაველაშვილი ლაშა 110459954

კონცენტრაცია - 7,  N  ჯგუფი 122156

№
 გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 გიორგაძე ზურაბი 100605240
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2 ჩალაბოვი რომან 100897854
3 თავხელიძე ავთანდილ 108136014
4 გოგოლაძე გიორგი 106242523
5 ზარქუა ლევან 106915118
6 კაჭიური ზურაბი 110867563
7 ყალიჩავა ჯანიკო 102361973

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობის მენეჯმენტი

ჯგუფი N122171

№
 

გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო კო

დი
1 ხვადაძე გიორგი 104534507
2 თოთაძე გიორგი 100990694
3 ჯაფარიძე დავით 110978111
4 ქარელი თეონა 110939744
5 ჭკადუა ერეკლე 106692670
6 გოდერძიშვილი ლადო 107420953
7 წურწუმია გიორგი 103310606
8 ნოზაძე გიორგი 102416670
9 ფირცხალაიშვილი პაპუნა 108518229
10 ფიცხელაური ჯაბა 106269721
11 ენუქიძე დავით 109425192
12 კოზმანაშვილი საბა 108903140
13 ჯორთმენაძე ბექა 100426760
14 გორდეზიანი გივი 106220472
15 ჯარიაშვლი ლევანი 106578853
16 ჩაჩანიძე გივი 111294703
17 ჯავახაძე ქეთევანი 109855641
18 ვარშანიძე იოსებ 110030129
19 კეკელიძე მარიამ 110951863
20 თოლორაია ლევანი 107157484
21 ჯანიაშვილი ლევანი 109940607
22 ჭუმბურიძე გრიგოლი 111235804
23 ხორგუაშვილი ლევან 104623127
24 გულაშვილი თორნიკეი 110866696
25 ტყებუჩავა აკაკი 106432246

 
   II. ენერგეტიკის ფაკულტეტი

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
კონცენტრაცია -1, ჯგუფი N 221233

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 გუგუშვილი ირაკლი 103438678
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2 ხელაძე გიორგი 107050310
3 ტარყაშვილი იოსები 109681249
4 ხმელიძე გიორგი 105423743

 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

კონცენტრაცია -2, ჯგუფი N 221222

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 შეყილაძე ირაკლი 100941208
2 ბერუაშვილი ბერდია 106769974
3 ბარბაქაძე ნოდარი 100315580
4 კეკელაშვილი ვალტერი 100449442
5 ძარია გიორგი 104593562
6 არჩვაძე გიორგი 108585126
7 მაჭარაშვილი დიანა 102374469
8 ჯოხაძე ნიკა 102170557
9 ზარნაძე დავით 108864952
10 დადუნაშვილი გიორგი 111406691
11 გოზალიშვილი იაკობი 105490640
12 ჩიღვინაძე ირაკლი 101278665
13 ბაბუნაშვილი ბაქარი 100287618
14 სვინტრაძე გიორგი 110625385
15 ჩხაიძე გიორგი 108496781
16 ხატიაშვილი საბა 104236063
17 კაკაჩიშვილი ბექა 106838853
18 იობიძე არჩილი 110886788
19 იგნატევი დავით 108835067

 
 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

კონცენტრაცია -2, ჯგუფი N 221222-1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 მუჯირიშვილი ომარ 108535195
2 ლომია ირაკლი 104707473
3 სახოკია თედო 100975861
4 ოდიშარია ავთანდილ 100750449
5 გოგალაძე ლაშა 109330894
6 ზაალიშვილი ლაშა 110550481
7 ესებუა ირაკლი 109885458
8 ქურციკაშვილი ზურაბ 101285970
9 ნატრაძე გიგა 101680159
10 ქიმუცაძე არჩილი 105371882



7

11 ჩაჩანიძე რევაზი 104338558
12 ხიდეშელი შალვა 108392552
13 ბიწკინაშვილი ალექსანდრე 101912570
14 ბილანიშვილი ნიკა 107114273
15 ბაშარული მიხეილი 109753660
16 დავრაშელიძე თორნიკე 101756858
17 სესიკაშვილი ნუგზარი 102202423

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
კონცენტრაცია - 3, ჯგუფი N 221226

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ქობულაშვილი თორნიკე 111296524
2 მოხევიშვილი ლევანი 104393569
3 კინწურაშვილი ირაკლი 108052356
4 ხაჩიძე ოთარ 105656547

 
 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

კონცენტრაცია - 4, ჯგუფი N 221221

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ცუხიშვილი სანდრო 100077470
2 ხარტონიშვილი ზურა 106503284

 
 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

კონცენტრაცია - 5, ჯგუფი N 221223

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ჭარელი გიორგი 106907577
2 პავლიაშვილი გიორგი 101258975
3 ქობალია ლუკა 109927552
4 ანთიძე დიმიტრი 109707836
5 გამრეკელაშვილი კობა 104817554
6 მიქელაძე ლაშა 109815894
7 ედიშერაშვილი ლევან 109582492
8 ქსოვრელი გიორგი 108038143
9 გორდაძე გიორგი 105356753
10 გიგაური გიგა 110398482
11 გაბიდაური გიორგი 107634002
12 ცუხიშვილი გიორგი 106665644
13 აკოფაშვილი გიგა 108133197
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14 ლილუაშვილი თორნიკე 108595444
15 ქუთათელაძე ჯაბა 105779909

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
კონცენტრაცია - 6, ჯგუფი N 221231

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ამბოკაძე ნინო 111246332
2 კორშია ნიკა 108341203
3 კურცხალია გიგი 107504041
4 სარალიძე დიანა 104444957
5 დუნდუა რამინი 100370699
6 დოლაკიძე იაგო 109314711
7 კურტანიძე გიორგი 109546476
8 სილაგაძე ვალერიან 105067952
9 გოცირიძე ლუკა 101947428
10 თეთრაძე გიორგი 102599882
11 ტატალაშვილი ვიტალი 104680824

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია
კონცენტრაცია - 7, ჯგუფი N 221225

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ჯოჯუა ჯონი 108602101
2 კასრაძე ომარი 107671506
3 გუგუნაშვილი ანზორი 101376054
4 ხურცილავა საბა 101614758
5 ჯუგაშვილი შოთა 106714535
6 ჯღარკავა იოსებ 105012689
7 სამადალაშვილი დავით 107614293
8 ჯელაძე დავით 104319082
9 დევნოზაშვილი ზაქარია 107081479
10 რეხვიაშვილი გიორგი 107790322
11 იაკობიძე საბა 109672252

 
 

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
სამაგისტრო  პროგრამა - ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და

ინდუსტრიული პოლიტიკა
ჯგუფი N221235

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ბერძენიშვილი გიორგი 106464610
2 ზაქარეიშვილი თედო 110966586
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3 მაკალათია მალხაზი 102823760
4 მაცაბერიძე ზურაბი 104849082
5 გაბიძაშვილი თეონა 100544964
6 არაბული ავთანდილ 106159107
7 ქვარცხავა გოგა 109486259
8 ედილაშვილი გიორგი 110049444
9 ბუცხრიკიძე დიდიმ 100888678
10 გორდულაძე დათო 110820906

 
 III.         სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

 
მიმართულება - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (გარდა ფიზიკისა)

სამაგისტრო  პროგრამა -გეოლოგია
კონცენტრაცია - საბადოების გეოლოგია
ჯგუფი N0321.2-2ა

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ლომსაძე იოვანე 106345855
2 ბლუაშვილი ვახტანგ 105357932
3 ბესელაშვილი ბექა 106133144
4 ბაბელაშვილი გაბრიელი 101659258

 
კონცენტრაცია - სტრატიგრაფია და პალეონტოლოგია
ჯგუფი N0321.2-2ბ

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 კარატიელი გიორგი 104448594

 
კონცენტრაცია - გამოყენებითი მინერალოგია და პეტროგრაფია
ჯგუფი N0321.2-2გ

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ჩიკვაიძე დავით 105578558
2 ცარციძე მირიანი 109881492

 
კონცენტრაცია - ჰიდროგეოლოგია
ჯგუფი N0321.2-2დ

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 შენგელია გიორგი 102836569
2 ძაგანაშვილი თორნიკე 104602349
3 მარგველანი მარიამ 104323780

 
 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო  პროგრამა -საინჟინრო გეოდეზია

ჯგუფი N0321.2-1
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 სირაბიძე თამაზი 103169044
2 კვარაცხელია დალი 111170231
3 შუბაშიშვილი ნინო 110875516
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4 ქირია ლევანი 103685556
5 რევია მიხეილ 106094619

 
 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო  პროგრამა -ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები

ჯგუფი N0321.2-3
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ქემაშვილი გიორგი 100182481
2 წიკლაური გიორგი 110251976
3 კუპატაძე ოთარ 109739397
4 რაზმაძე ივა 102475318
5 არუშანოვი არტემ 100184662
6 ზარნაძე ჯონი 105180691
7 კაცაძე სალომე 110154625
8 დოლიშვილი ცოტნე 107948123

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო  პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია
კონცენტრაცია - წიაღისეულის მოპოვება
ჯგუფი N0321.2-5ა

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 მამულაშვილი ლაშა 100645665
2 ალუღიშვილი თენგიზ 102217215
3 ცხადაძე მინდია 105743221
4 იასაღაშვილი გიგა 105347488
5 ვაშაძე გიორგი 111264292
6 ბლუაშვილი ლაშა 101562510
7 მამულაშვილი ლაშა 108408717
8 ყაფლანიშვილი ლევან 111623109

 
კონცენტრაცია - სამთო ტექნოლოგიური პროცესები
ჯგუფი N0321.2-5ბ

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 დემურაშვილი ლაშა 110918444
2 ცაკაშვილი შოთა 100412234

 
კ  - წიაღისეულის შეფასებაონცენტრაცია
ჯგუფი N0321.2-5გ
 
 

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ცარციძე ლევანი 102471245
2 ძინძიბაძე მამუკა 106393343
3 მენაბდე რევაზ 101003724
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მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო  პროგრამა - პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა
ჯგუფი N0321.2-4

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 გიორგაძე ბესარიონ 108831773
2 ჯიჭონაია ნინო 102629414
3 წიქორიძე გიორგი 102229838
4 კახიძე ლუკა 108858337
5 ღუღუნიშვილი თამარ 107850015

 
IV. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო   პროგრამა - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია
 
სპეციალიზაცია - ქიმიური ტექნოლოგია
სამაგისტრო თემატიკა - არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგია
ჯგუფი №42137ა  

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 მარგიევი დავით 100943878
2 სიხარულიძე ნინო 106654593
3 გაბოძე ელენე 109921413

 
სამაგისტრო თემატიკა - ქიმიური და კვების მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა
ჯგუფი № 42137  

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ჭყონია გიორგი 108337191
2 ზაზაძე სამსონ 111278261
3 ზედელაშვილი ნინო 110212537
4 შენგელია ფატიმა 104466202
5 არქანია ანდრეა 109310671
6 ბაბუნაშვილი თინათინი 101055895
7 ადუაშვილი ქეთევანი 107574554
8 ცხადაძე ლუკა 103529344

 
სამაგისტრო თემატიკა - ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია
             ჯგუფი  № 42166  

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 შამუგია ანა 103477544
2 დავითაშვილი ელენე 100224624
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სამაგისტრო თემატიკა - პარფიუმერული და კოსმეტიკური პროდუქციის წარმოების ინჟინერია
ჯგუფი  № 42134  

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ნარიმანიშვილი გვანცა 107975417
2 ანთაძე გვანცა 108068052

 
მიმართულება - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (გარდა ფიზიკისა)

სამაგისტრო პროგრამა -  ქიმია
 
კონცენტრაცია  - არაორგანული ქიმია
ჯგუფი № 42108  

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ტაბატაძე დალი 107986702
2 ჭანკვეტაძე გიგა 102119773
3 ასლამაზიშვილი ნინო 106280089
4 ღამბარაშვილი ხათუნა 107486180
5 ბუზალაძე გიორგი 108959979
6 ჯოხაძე ელენე 104074588
7 კოდელაშვილი სალომე 102788335
8 კოტორაშვილი გიორგი 105722524

 
კონცენტრაცია - ორგანული ქიმია
ჯგუფი № 42133  

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ბერულავა როინი 104920120
2 გურგენიძე სალომე 105808774

 
კონცენტრაცია  - ფიზიკური ქიმია
ჯგუფი №  42134   

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ჭოხონელიძე ნონა 110223135
2 ტაბატაძე მიხეილ 105846301
3 ჯიქიძე ქეთი 107865918

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო   პროგრამა - გარემოს დაცვითი ინჟინერია
ჯგუფი № 42159             

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ბარათელი მარიამ 108792761
2 რეხვიაშვილი დავით 110647279
3 ხუბაშვილი ამირანი 100463195
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მიმართულება - ჯანდაცვა
სამაგისტრო პროგრამა - ფარმაცია

კონცენტრაცია  - სამრეწველო ფარმაცია
ჯგუფი № 42187 ა      

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 სოხაძე ლუკა 109020817
 
კონცენტრაცია - ფარმაცევტული ანალიზი
ჯგუფი № 42187    

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ცინცაძე თამარ 106872570
2 ვაშალომიძე მარიტა 109271350
3 ცუხიშვილი თამარი 101782955
4 მოისწრაფიშვილი თამილა 101816225
5 სარაჯიშვილი პელა 109836440
6 უტიაშვილი ნინო 108617616

 
კონცენტრაცია - ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია დაპარფიუმერია
ჯგუფი № 42187 ბ  

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 გელაშვილი ანა 107836358

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო პროგრამა - მეტალურგია
ჯგუფი № 42150            

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 კვინიკაძე კობა 108229114
2 კალანდაძე რომანი 109512562
3 როსტიაშვილი მორის 101714808

 
 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო პროგრამა - მასალათმცოდნეობა

ჯგუფი № 42112             

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 შამუგია მამუკა 110361487
2 თევდორაშვილი დოდონა 110232568
3 გულუა გიორგი 105722524
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V.   სატრანსპორტოსისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი
 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო   პროგრამა - ტრანსპორტი

ჯგუფი N252146
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 სახვაძე სანდრო 110714618
2 ურუშაძე ლევან 110141703
3 ლაბაძე ვაჟა 100560921
4 შონია ვლადიმერი 106107071
5 მორჩილაძე გიორგი 104752343
6 მიროტაძე გიორგი 110585645

 
ჯგუფი N252158

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ჩიტუაშვილი მერაბი 102435879
2 დოლიძე თენგიზ 105896819
3 ნაჭყებია მამია 108703003
4 ჭაღალიძე თორნიკე 109414086
5 ხაჩიძე გაგი 111150446

 
მიმართულება -ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო  - პროგრამა ლოგისტიკა
ჯგუფი N252104

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 მამალაშვილი ომარი 100645170
2 ნიკოლაიშვილი ლუკა 108077185
3 მეგრელიშვილი ნატო 102294311
4 ყიფიანი ერეკლე 111163900
5 მირიანაშვილი შოთა 105360325
6 ვასაძე დავით 109939470
7 ამირაჯიბი გიორგი 108726811
8 თანდილაშვილი ირაკლი 107732812
9 დობორჯგინიძე   ლევან 110260588
10 გელაშვილი თენგიზ 101503693
11 ქუთათელაძე ნიკოლოზი 108037077
12 ცინცაძე ლაშა 110985913
13 სუმბაძე ლუკა 108582747
14 ლობჟანიძე გიორგი 110154360
15 კაპანაძე ნატო 101738093
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მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო  - პროგრამა ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა
ჯგუფი N2521112

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ფირფირაშვილი გვანცა 103838382
2 კირაკოსიან არევიკ 103393865
3 ამაღლობელი არჩილ 110983956
4 ძმანაშვილი სალომე 101365195
5 ჭაღალიძე მამუკა 109416314
6 ვეფხვაძე თამარ 101164905
7 ხაბულიანი ჭიჭიკო 105071667
8 ვეკუა გიორგი 105343261
9 ცისკაძე რევაზ 104585643
10 დოლაბერიძე გიორგი 109333415
11 გორდელაძე ზურაბი 105432748
12 სამუშია ცოტნე 105570742
13 გეგელია გენადი 106794520
14 ხვადაგიანი ვიტალი 106839172
15 ჯაბუა ლადო 108224467
16 ხიზამბარელი შამილი 100152462

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო პროგრამა - საგზაო ინჟნერია
ჯგუფი N252104

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 მეიფარიანი ტარიელი 100300849
2 ღონღაძე ნიკა 108289513
3 შათირიშვილი ბექა 106146171
4 სანიკიანი ივანე 105490139
5 ჩირგაძე ალექსანდრე 110579148
6 წოწოლაშვილი   ბექა 110173623
7 მშვენიერაძე გიორგი 109932606
8 კალანდაძე ლუკა 110404963
9 ბუჩაიძე ლევანი 108325507
10 ყანჩაველი ალექსანდრე 106229638

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო პროგრამა -  მექანიკის  ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები
ჯგუფი N252120

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 გადელია დავით 106312501
2 კირთაძე ვახტანგი 104989749
3 დოდაშვილი ელენე 104738440
4 ბლიაძე სალომე 108777261
5 იორდანიშვილი თინათინი 108588937
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6 ხარაზიშვილი დიანა 108350555
 
 

VI.  არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურა

სპეციალიზაცია - შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა და ურბანული დაგეგმარება
სამაგისტრო თემატიკა - ,,შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა’’
ჯგუფი №2021.1.1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ზაქარაშვილი ბაქარი 107414024
2 პავლიაშვილი გიორგი 105546271
3 შუბლაძე გიორგი 102250002
4 თევდორაშვილი თათია 107927843
5 ადამაშვილი ნიკა 101713795
6 კვირკვია მათე 108232329
7 ამაშუკელი ლია 106201737
8 ჯომარჯიძე ნინო 103303697
9 მანთიძე ბარბარე 110030683
10 იობაშვილი შოთა 100511271
11 შონია გიორგი 103949430
12 ახალკაციშვილი გიორგი 109140476
12 მაკარიძე ლიკა 104746080
14 ნიკოლაიშვილი ანა 108183151
15 თხლაშიძე რატი 110494378
16 მჭედლიანი ლევანი 110653610

 
სპეციალიზაცია - შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა და ურბანული დაგეგმარება
სამაგისტრო თემატიკა - ,,შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა’’
ჯგუფი №2021.1.2

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 სახელაშვილი ალექსანდრე 107675273
2 მათიაშვილი იოსებ 100084014
3 მაჭარაშვილი ქეთევან 102857701
4 გაბუნია თეიმურაზ 100084623
5 ხარჩილავა თედო 109360231
6 შვანგირძე მარიამი 108187955
7 აფციაური რომან 101959048
8 კორკოტაძე თინათინ 102768539
9 მიხაილიდუ ანასტასია 103090088
10 გულიევი ზაური 108598267
11 მათითაიშვილი სალომე 101978825
12 დუნდუა თორნიკე 106191610
13 ჭილაშვილი ბექა 101399118
14 დოხნაძე თორნიკე 102078399
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15 კალანდარიშვილი ნიკა 100767636
16  დათუაშვილი ნათელა 109393378
17  მეგრელიშვილი გოგიტა 101910447
18 კაპანაძე მარიამ 108083483

 
სპეციალიზაცია - შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა და ურბანული დაგეგმარება
სამაგისტრო თემატიკა - ,,შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა’’
ჯგუფი №2021.1.3

№ გვარი, სახელი
1 თაღიაშვილი გიორგი 109785193
2 ღვინჯილია აკაკი 106250626
3 აბაშიძე თამარი 111206170
4 ტაბატაძე ოთარი 109622908
5 გარაბაგლი რუსლან 109294192
6 ლოლაშვილი დავითი 107251093
7 ნემსაძე ნოდარი 109602546
8 ბზიშვილი მარიამ 109737780
9 შაიაშვილი ბარბარა 110207340
10 სერგიენკო ელენე 106685532
11 მოსეშვილი დავით 107312509
12 გუმბერიძე თორნიკე 102356031
12 ბერუაშვილი მარიამ 103647240
14 აამარ აფიფი 108234969
15 მეტრეველი თათია ცირა 101518249

 
    სპეციალიზაცია - შენობა-ნაგებობათა არქიტექტურა და ურბანული დაგეგმარება
    სამაგისტრო თემატიკა - ,,ურბანული დაგეგმარება’’
     ჯგუფი №2021.2

№ გვარი, სახელი
1 აბაშიძე გიორგი 109450185
2 გეგეშიძე თეო 100909979
3 ფიფია გიგი 108071748
4 ჯანიაშვილი თინიკო 100767488

 
     სპეციალიზაცია - ლანდშაფტური არქიტექტურა
     ჯგუფი №2021.3

№ გვარი, სახელი
1 ჭყონია ნატო 107655138
2 ტატიშვილი ქეთევან 108072472

    
     სპეციალიზაცია - ,,გარემოს დიზაინი’’
      ჯგუფი №2021.4

№ გვარი, სახელი
1 გელაძე მარიამ 101393565
2 ლაბუჩიძე თორნიკე 107315025
3 მეფარიშვილი ანა 106478662

საიდენთიფიკაციო კოდი

საიდენთიფიკაციო კოდი

საიდენთიფიკაციო კოდი

საიდენთიფიკაციო კოდი
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4 ჭიღლაძე ანა 105386313
5 მარიამიძე ოთარ 111570557

 
    მიმართულება -ჰუმანიტარული

სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურათმცოდნეობა
     ჯგუფი №2021.6

№ გვარი, სახელი
კოდი

1 ზაზაშვილი გვანცა 107272753
 

 
VII. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

 
მიმართულება - სამართალი

სამაგისტროპრო გრამა -სამართალი
მიმართულება -კერძო სამართალი
ჯგუფი N707150B

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 წაქაძე ელენე 106491572
2 დოლიძე ნინო 106268669
3 ჭონქაძე გიორგი 109362441
4 წულაძე თამარ 106656989
5 ზაქარიაძე მიხეილ 106101536
6 ახვლედიანი თამარ 107735681
7 ცუხიშვილი გიორგი 108496160
8 ქურასბედიანი იაგო 108962446
9 კვარაცხელია გიორგი 100654514
10 მაისურაძე თამთა 100560618
11 ბლუაშვილი ნათია 107441681
12 საბაძე მარიამ 106281679
13 ბორაშვილი ნინო 106674857
14 გორდულაძე ანნა 111654096
15 ყორშია ლელა 110082162
16 თოდუა მარიამ 110785136
17 გრძელიშვილი გოდერძი 103267605
18 ასკაროვა ჯეირან 111307331

 
 
ჯგუფი N707150B1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ჩუბინიძე ზვიად 100713070
2 ქურცაძე მარი 100949891
3 ღვინიაშვილი სანდრო 104204919
4 დავითაშვილი ხათუნა 107166367
5 მუსერიძე ანა 109585330
6 ხაჩიძე ეკატერინე 108451330

საიდენთიფიკაციო



19

7 აფციაური სალომე 101706973
8 საღირაშვილი ნათია 102740046
9 დათუნაშვილი ირინა 111074750
10 ბიგანაშვილი ელენე 105387880
11 ბაქრაძე ნინო 105577843
12 ტაკაშვილი მერაბი 106029509
13 ასპანიძე ნათია 101435259
14 აბესაძე სოფო 102037874
15 გაბიძაშვილი გიორგი 109276477
16 ბეიტრიშვილი თამარ 108812578
17 გაფრინდაშვილი გიორგი 108561772
18 მახარაშვილი ლევან 105196810

 
ჯგუფი N707150B2

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 პარკაული გიგა 102652678
2 ჯულაყიძე მიხეილ 108897354
3 კაკოსიანი სუსანა 102317359
4 ხაჩიძე გიორგი 104922449
5 ერისთავი თამარ 110588555
6 ტურიაშვილი გიორგი 108911837
7 გოძიაშვილი სანდრო 103842750
8 სალაძე სოფიკო 110460825
9 გედელიანი რეფსიმე 105118777
10 ხიდაშელი ანა 109182150
11 ჯანაძე ნიკა 108108835
12 საჯაია ანა 102996408
13 ერიაშვილი დავითი 110963471
14 ქერდიკაშვილი ანა 106319715
15 შენგელია ანა 108629768
16 ჭკადუა თამარი 102542650
17 კვიტატიანი ანა 111105235
18 მოდებაძე ნინო 108714618
19 ნიბლიაშვილი ვაჟა 110151130

 
მიმართულება -სისხლის სამართალი
ჯგუფი N707150A

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ჭანია დავითი 106019744
2 ქვათაძე დავით 108558109
3 ბეგაშვილი ბექა 105644104
4 აგურაშვილი არჩილი 104911492
5 ხარატიძე ქეთევანი 102694921
6 ნადირაძე ალექსანდრე 109201337
7 ბასილაშვილი თეონა 106529885
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8 ბასილაძე ბერდია 106284462
9 კუჭუხიძე ანა 103055688
10 ქამხაძე თორნიკე 108098730
11 პოსოშვილი მარიამი 107691171
12 კოზმანიძე ნინო 111468254
13 მამედოვი ჰეგანა 103104667
14 ხაჩირაშვილი სალომე 107873895
15 სულამანიძე ლანა 108028762
16 კეშელავა ნინო 107072886

 
ჯგუფი N707150A1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ბერუაშვილი საბა 111387754
2 ხაჭაპურიძე ცირა 101544220
3 ხარძიანი გვანცა 103180671
4 ღონღაძე ნატო 107351706
5 ასამბაძე გიორგი 107920293
6 კორკოტაშვილი ვახტანგი 106490131
7 მარკოიძე როლანდი 105808840
8 მახარაძე მიხეილ 102328344
9 ნასარაია გიგა 108889204
10 კოკუაშვილი თეონა 105736584
11 ხაბულიანი სალომე 110736455
12 ლეკიაშვილი ლევანი 102320724
13 ბურდული მარიამ 108514223
14 კირვალიძე ანა 102112763
15 ნადიბაიძე ბექა 108210142
16 ჯიქიძე სალომე 107867338
17 ხერხაძე ლაშა 107381318

 
მიმართულება -საჯარო სამართალი
ჯგუფი N707150C

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 მიშველიძე ბაჩანა 100356941
2 შენგელია მაკა 110197556
3 ბუაჩიძე ელენე 103451802
4 დუდუჩავა სალომე 109756195
5 კაპანაძე ნოდარ 108848419
6 ქამხაძე გიორგი 108077607
7 ქამხაძე მალხაზ 102139307
8 საქუაშვილი შაქრო 102854855
9 ნარინდოშვილი შორენა 107611034
10 კურცხალია ბექა 109633989
11 ფოცხვერაშვილი ეკა 103240934
12 ცაგარეიშვილი ლევან 110981553
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13 მხეიძე კონსტანტინე 102616363
14 ლილუაშვილი სოლომონ 103386942
15 მოდებაძე ვანო 108789919
16 ქადაგიძე ერეკლე 108507985
17 ოშხერელი მიხეილ 109461906
18 ჭულუხაძე ქეთევანი 103575308
19 ქართველიშვილი დავით 104627171

 
მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

სამაგისტრო    პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები
ჯგუფი N707185

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ცნობილაძე მარიამ 109176283
2 ორჯონიკიძე ნინო 110761327
3 ქოროღლიშვილი ვახტანგი 108750627
4 ნუცუბიძე აკაკი 106100027
5 ოქრიაშვილი მარია 109726949
6 ცინცაძე ვახტანგი 106170565
7 ბუაძე საბა 107987601
8 გასანოვი ქამრანბეგ 102702598
9 კვარაცხელია ზურაბ 110729535
10 ბეჟაშვილი ირაკლი 106643530
11 ჭანუყვაძე თეონა 105603743
12 ჯანიბეგაშვილი გივი 106125152
13 გიგაური გურამი 107049515
14 ქოქაშვილი ლაშა 110725317
15 ჭაჭიაშვილი მარიამ 104996709
16 ბურჯანიძე ანა 106046426

 
ჯგუფი N707186

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ქოჩქიანი გიორგი 111000504
2 კორთხონჯია მონიკა 106956692
3 მაისურაძე მამუკა 105833411
4 კევლიშვილი ლაშა 106879588
5 ამირიძე გიორგი 107813512
6 ლორთქიფანიძე ომარ 102720406
7 თედიაშვილი მარიამ 109509815
8 წილოსანი გივი 106478367
9 კვანტალიანი გივი 103750981
10 ზურაბიშვილი კონსტანტინე 109203899
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VIII.  ინფორმატიკისა და მართვისსისტემების ფაკულტეტი

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო   პროგრამა -მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი
ჯგუფი N8171

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ვარდიშვილი ვასილი 110009867
2 კანდელაკი ირაკლი 104763092
3 კუზანაშვილი ამირანი 105071360
4 ლორთქიფანიძე ივა 109453264
5 მეტრეველი ალექსანდრე 109113124
6 ყალიჩავა ლაშა 106693134
7 ჩიჩუა დიმიტრი 105165370

 
ჯგუფი N8186

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ქუხილავა ნათია 110232048
2 ხუროშვილი ბექა 100510316
3 ჯანელიძე დაჩი 109874159

 
მიმართულება - ინფორმაციული ტექნოლოგიები

სამაგისტრო   პროგრამა - ინფორმატიკა
ჯგუფი N8194-1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ახვლედიანი ირაკლი 108780023
2 ბაკიძე დავით 102574620
3 ბალახაშვილი ვალიკო 110974982
4 ბასილაია ლუკა 107310729
5 გორგიშვილი   თემური 108428613
6 ილურიძე   არჩილ 111564566
7 კისკეიძე ნიკა 100844923
8 კობახიძე საბა 108477014
9 მამაცაშვილი რატი 108357124
10 მატიაშვილი იოსებ 108583507
11 პოსტოიანი გიორგი 104089522
12 რობაქიძე ნიკოლოზ 110330398
13 სიმონოვი სერგეი 100039661
14 ტაბატაძე თორნიკე 104737029
15 ურუშაძე დავითი 103648660
16 ურუშაძე ზვიად 106237608
17 ქოპილაშვილი ნიკა 104861709
18 შონია დავით 110316314
19 ხვთისიაშვილი ლუკა 105393656

 
 



23

 
 ჯგუფი N8194

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ალექსიძე ლექსო 104073520
2 არველაძე ქეთევან 100561355
3 გედევანიშვილი ლევან 100503311
4 გიგაშვილი თამარი 104223195
5 იაკობაძე ლაშა 103037794
6 კუპრაძე ვაჟა 103988045
7 ლანჩავა ბექა 105257048
8 მიქუჩაძე ნანა 110794080
9 მიქუჩაძე ამირან 110379743
10 ჟღენტი ჯონი 106379952
11 სეფისკვერაძე გიორგი 102145361
12 ღოლიჯაშვილი ლადო 100639708
13 შავერდაშვილი ბექა 105326808
14 ჩიკვილაძე ილია 106468643
15 წერედიანი ნინო 108861955
16 ჭკადუა ვახტანგ 103417648

 
ჯგუფი N8176

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 აბლოთია გიორგი 101657512
2 ბერიანიძე ბექა 108505777
3 გალავაშვილი ლერი 109319058
4 გაფრინდაშვილი ნინო 109225056
5 გელაშვილი   გიორგი 105083181
6 გოგალაძე ბექა 109358477
7 დავითინიძე თემურ 108071510
8 დიდებულიძე   გიორგი 107960650
9 კალანდაძე რაფაელ 108607850
10 კილასონია ლუკა 107613253
11 მიდელაშვილი შოთა 105254132
12 საკანდელიძე ნიკოლოზ 102988826
13 ქველაძე ნოდარ 103070251
14 ღარიბიანი დავით 110315889
15 ღლონტი თორნიკე 110852061
16 ჭკუასელი ირაკლი 103748686

 
ჯგუფი N81104

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ალავიძე გელა 100224723
2 ალექსანდრია ალექსი 109584256
3 ბერიძე გივი 103500525
4 ბეჭვაია ცოტნე 107343924
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5 გამყრელიძე მევლუდი 108419492
6 დემურია   გიორგი 105353496
7 კოშკაძე გიორგი 101552461
8 ლომია ლევან 100266508
9 მამნიაშვილი გუგა 102437892
10 მაღლაფერიძე ავთანდილ 106800402
11 ნადირაძე დავით 109146606
12 სოხაძე ქეთევან 110687635
13 ტლაშაძე გიორგი 105309451
14 ფიფია მარიამ 111051810
15 ჯიქია ნიკიტა 106773650

 
ჯგუფი N8196

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ანდრიაძე გიორგი 100704765
2 ბეგიაშვილი მიხეილ 104296922
3 ბეროზაშვილი გიორგი 100220295
4 გაგოშიძე თორნიკე 102834020
5 გოგოლიძე   გოგიტა 100339823
6 გრიგორიან ნინო 108763315
7 გულუა ანზორ 109142019
8 დაბრუნდაშვილი ბექა 103887193
9 კალანდაძე იაკობი 109803826
10 მესტვირიშვილი ბიჭიკო 101073046
11 მუმლაძე ირაკლი 100744187
12 ნარუშვილი ნიკა 108764786
13 პავლიაშვილი ცოტნე 107639114
14 ჟვანია თეონა 104613744
15 ჟორჟოლიანი გუგა 105480314
16 სალბიშვილი ალექსანდრე 109806490

 
ჯგუფი N8196-1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ბერიძე გივი 103500525
2 დოლინსკი   ვლადიმერ 101410504
3 სუდაძე ზურაბი 107822202
4 ფირუზაშვილი ვასილი 103060518
5 ქევხიშვილი ლუკა 107194826
6 ქოჩიაშვილი მარიამი 111247713
7 შახმურადიანი ვარუჟან 100213981
8 შუბითიძე გიორგი 109459626
9 ჩოკორაია გოგა 105416663
10 ჭელიძე დავითი 107648778
11 ხიდეშელი მედეა 111442051
12 ხუციშვილი ზურაბი 108051946
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13 ხუხუნაიშვილი დემეტრე 106857199
14 ხატიაშვილი გიორგი 101370359
15 ჯაში ლუკა 105103540
16 ჯაჯანიძე თორნიკე 109139687

 
ჯგუფი N8141-1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 აბრამოვი ელა 101088523
2 ადამია ანდრო 104320832
3 აკოფაშვილი ზურაბ 106651776
4 ბეგლარიშვილი დავითი 101679060
5 ბელაშვილი ზურაბი 111142005
6 გაგელიძე სანდრო 109102923
7 გძელიშვილი   ნოდარი 110662640
8 კიკნაძე გაგა 107872590
9 კუპატაძე   დავით 104988269
10 მკალავიშვილი ლუკა 100961340
11 საბაშვილი გიორგი 108565777
12 ქადაგიშვილი ტრისტანი 109953901
13 ქურციკიძე ვახტანგი 107658414
14 შუბითიძე დიმიტრი 100379945
15 ცერცვაძე ბექა 108793948
16 ჭეჭელაშვილი დავით 100823312

 
 

მიმართულება - მათემატიკა და ფიზიკა
სამაგისტრო  პროგრამა -მათემატიკა

ჯგუფი N8199
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 აბაიაძე ნათია 107554271
2 ბედინაშვილი ქეთევანი 110670685
3 ვარდოსანიძე ნუცა 107282702
4 კანკია მარიკა 110089781
5 კარიაული გიორგი 104836463
6 ლაცოშვილი ირინე 110095816
7 მეტრეველი მაია 106007227
8 მორალიშვილი ნიკა 103094228
9 ნათელაშვილი ლაზარე 107906898
10 პაპავა მარიამ 105133965
11 რუსია გიორგი 102400115
12 სარუხანიან სედრაკ 102348331
13 სახურია მარიკა 107050502
14 ჩიხლაძე ზურაბი 110591547
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მიმართულება - მათემატიკა და ფიზიკა

სამაგისტრო  პროგრამა -საინჟინრო ფიზიკა
ჯგუფი N8105

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 გახუტელაშვილი მარიამ 111622436
2 კვიჟინაძე მარიამ 102959919
3 მურმანიშვილი ოთარი 100245326
4 ტაბატაძე ტარიელი 108282669
5 ფალავანდიშვილი ანა 104301892
6 ჯანიკაშვილი გიორგი 110602728
7 ჯვარიშვილი მარიამი 110334923

 
მიმართულება - მათემატიკა და ფიზიკა

სამაგისტრო   პროგრამა - სამედიცინო ფიზიკა
ჯგუფი N8106

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ბასილიძე   ლია 103272716
2 ბიბილაშვილი   თამარი 109390472
3 რაზმაძე   თენგიზ 102738078
4 სხირტლაძე   თათია 106548684
5 ღვალაძე მარიამ 107708523
6 ჭეიშვილი ზურაბი 111047999

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო პროგრამა   (ინგლისურენოვანი)- ბიოსამედიცინო ინჟინერია
ჯგუფი N8184-1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ადუაშვილი გიორგი 103891988
2 ესვანჯია რამაზი 107606946
3 კანკავა ირაკლი 110157438
4 კახეთელიძე თორნიკე 107262738

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა
ჯგუფი N8184

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 გაგნიძე გიორგი 102602337
2 გოგუაძე გიორგი 100183396
3 მიქაძე სერგო 104289062
4 სარიშვილი გიორგი 106450440
5 სარიშვილი ლევანი 111363608
6 ცერცვაძე რაჟდენ 100777753
7 წმინდაშვილი თათია 108609670
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მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო პროგრამა -ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
ჯგუფი N8195

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 გოგოლაშვილი ანა 102208261
2 სიჭინავა ილია 109978922
3 სხირტლაძე დავით 108516462
4 ტურაშვილი ნინო 100848049
5 ფანჩულიძე იოსებ 104134356
6 ჯანელიძე მარიამი 101465867

 
IX. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

 
მიმართულება - ხელოვნება

სამაგისტრო პროგრამა -  (ინგლისურენოვანი)დიზაინი
     ჯგუფი N9211

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 გელიაშვილი თამარ 102282528
2 ლომაია ლანა 108681112
3 ქავთარაძე მარიამ 110724639
4 ჭადაშვილი დავით 110701214
5 მანჯგალაძე ნათია 107043457

 
X. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

 
მიმართულება - აგრარული

სამაგისტრო პროგრამა  - სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია
ჯგუფი N1101223

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 შენგელაია ლევანი 100126411
2 გოგოლიძე ნუგზარ 103063429
3 მოსიაშვილი გურამ 102680797
4 ომანაძე ანა 109306261
5 გაბრიელიძე თორნიკე 100746547

 
 

მიმართულება - აგრარული
სამაგისტრო პროგრამა  - აგრარული ტექნოლოგიები

ჯგუფი N1101212

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ღამბაშიძე ალექსანდრე 104961749
2 ყუფუნია რიტა 105137364
3 კაპანაძე გიორგი 109902483
4 კობალაძე ცისია 102553100
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5 ბერიაშვილი ალექსანდრე 102866096
6 ციკოლია ნინო 109212236
7 ახობაძე ნიკა 108557093

 
 

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სამაგისტრო პროგრამა  - სასურსათო ტექნოლოგია

ჯგუფი N1101215

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ჯოჯუა ვახტანგი 104444595
2 ხუბულური ვასილ 100831509
3 ანზორ გელაშვილი 106304880
4 სიჭინავა მარიამ 100399928
5 მიროტაძე გვანცა 103797051
6 კუკავა გიორგი 102311676
7 მეფარიშვილი ნიკოლოზი 100692009
8 ასპანიძე დავითი 103873283
9 პაპავა ლიკა 104514780
10 ღამბარაშვილი ელენე 100365675
11 ბოკუჩავა ნიკოლოზი 103579149
12 ჯავახიშვილი ელენე 103305015
13 რევია მარიამ 106089447
14 შეთეკაური თამარი 106313803
15 იაკობიშვილი ლაშა 108550879
16 ქართველიშვილი ნიკოლოზ 100036855
17 შალამბერიძე დეა 100219911
18 დვალიძე გიორგი 108109283
19 გარსევნიშვილი გიორგი 107350763
20 მამაცაშვილი კესო 106437185
21 ვახტანგაძე ანთისა 100690205
22 ლომიძე გიგა 100391810
23 ივანიაძე დავით 102670265
24 აბესაძე თამუნა 107015440
25 თეთრაული თინათინი 108626735
26 ხერგიანი გიორგი 109434649
27 ლოლიშვილი თორნიკე 107408779
28 გოცირიძე არჩილ 109563311
29 გიორგაძე მარიამი 108470354
30 ღვინიაშვილი დიანა 110893775

 
მიმართულება - აგრარული

სამაგისტრო პროგრამა -მეცხოველეობა
ჯგუფი N1101200

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი
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1 ლაფერიშვილი გიორგი 107026514
2 დარბაისელი თამარი 104789467

 
მიმართულება - აგრარული

სამაგისტრო პროგრამა  - სატყეო საქმე
ჯგუფი N1101219

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 გულიაშვილი ანი 100749224
2 ბოლქვაძე ბესიკი 107128638
3 ხიზანიშვილი ლაშა 103929563
4 მარსაგიშვილი ნიკა 100979125
5 კასრაძე ალექსანდრე 107824306

 
მიმართულება - აგრარული

სამაგისტრო პროგრამა-მევენახეობა და მეღვინეობა
ჯგუფი N1101230

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ბროლაშვილი მარიამ 104597342
2 წივწივაძე გიორგი 108831073
3 მუხაძე ალბერტ 107405627
4 ტაბატაძე ანა 101704418
5 ახვლედიანი ლუკა 109658607
6 ნავერიანი თინათინი 107959017
7 ბეგიაშვილი თადო 108619180

 
მიმართულება - აგრარული

სამაგისტრო პროგრამა   (ინგლისურენოვანი)- მევენახეობა და ენოლოგია
ჯგუფი N1101231

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 კვიციანი ანა 108643306
2 ძინძიბაძე ლანა 102503288
3 მჭედლიშვილი ლერი 102535874
4 ვეფხვაძე ნიკოლოზ 107043117
5 ადეიშვილი ანდრია 102165911
6 გამგონეიშვილი ლუკა 107618610
7 მზარეულიშვილი საბა 109861987
8 გიორგაძე ვახუშტი 105492745
9 ხუციძე ირაკლი 109827698
10 ხაზარაძე ლაშა 104818320

 
 
 
 
 



30

 
XI.  ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი

 
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო    (ინგლისურენოვანი)პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება
ჯგუფი N711101

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 შენგელია ანზორ 107916773
2 ლორთქიფანიძე ლევან 110258068
3 შაუთიძე ქეთევან 109170677
4 ბერიძე სოფიო 107599614
5 ასათიანი გვანცა 106381024
6 კოდიაშვილი ნიკა 107345625
7 წიწუაშვილი ლია 109011481
8 დურგლიშვილი მერი 102194851
9 ყუფარაძე ნათია 108199567
10 მჭედლიშვილი ლუკა 105235548
11 მეგრელიშვილი გიორგი 111424651

 
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო   პროგრამა - ბიზნესის ადმინისტრირება
ჯგუფი N711175A1

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 ჩალაძე პავლე 107396731
2 ტოკლიკიშვილი გიორგი 109013151
3 დარჩიანი გოგელია გიორგი 110463899
4 ალხანაშვილი ანზორ 110496690
5 ჭელიძე ლიზი 104002894
6 წიკლაური საბა 109094905
7 ნადირაძე დავით 107117404
7 ჯანიაშვილი გიგა 111428178
8 ტუღუში გიგა 107363475
9 კაკაბაძე დაჩი 101732975
10 დუგლაძე ანდრო 107373771
11 მირიანაშვილი პაპუნა 110519278
12 დვალიშვილი ლენა 101697596
13 ერბოწონაშვილი გიორგი 105175085
14 ჯანჯღავა ლინდა 105121488

 
ჯგუფი N711175A2

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 მარტიაშვილი ლუკა 105480271
2 რურუა ლუკა 106068544
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3 დარჩია ირინე 106382774
4 ფიფია იზა 109198439
5 ბარბაქაძე ნათია 105694215
6 სონღულაშვილი სანდრო 111393012
7 ზურაბიშვილი ბექა 106217876
8 ბაღაშვილი თორნიკე 110417655
9 კობიაშვილი მერაბი 105168597
10 პაქსაძე ელზა 110632560
11 რურუა ოთარი 106062463
12 ორაგველიძე გვანცა 105601812
13 ტაბატაძე ლერი 101667867
14 ბარბაქაძე გიორგი 109022465
15 გორგაძე დავით 107934282
16 ბენაშვილი ვალერი 101784350

 
ჯგუფი N711175A3

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 წურწუმია ოთარ 111662164
2 ბოდოკია დავით 110126917
3 ბუჩუკური ცოტნე 105085345
4 ბუჩუკური გიორგი 105096385
5 ჩუბინიძე ლალი 107947539
6 კობერიძე საბა 108933536
7 უგრეხელიძე ზურაბ 111146344
8 ხაჩიძე ნოე 109042642
9 ღერკენაშვილი ნიკა 103917096
10 მახარაძე ხათუნა 109462592
11 ნოზაძე ანა 108813921
12 დევიძე ლევანი 109373760
13 დევდარიანი გიორგი 111032647
14 ზაბახიძე გიორგი 109677186

 
ჯგუფი 711175B

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 მანდარია ეკატერინე 107055127
2 დარჩია დავით 111011022
3 ბედიანიძე ნიკა 101331575
4 მარგიანი ნათია 103183339
5 შიოლაშვილი მიხეილ 108696949
6 ბედიანიძე დავით 105081839
7 არევაძე გურამ 111588627
8 ახვლედიანი გიორგი 111074397
9 ოსაძე საბა 101788950
10 გონაძე ერეკლე 109163375
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11 ხაჩატუროვი მიხეილი 106261956
12 გუსეინოვი ნოვრუზ 111410548
13 კიკვაძე ალექსანდრე 103486235
14 წიკლაური ლაშა 107042561
15 შამოევი ეთერ 100911356
16 მღებრიშვილი მარიამი 111252007

 
ჯგუფი N 711175H

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 კალანდაძე ლუკა 110322492
2 მაზმიშვილი არჩილ 101509734
3 ჯოლოხავა ლუკა 107526360
4 ცაბაშვილი მიხეილი 108284100
5 კაჭარავა მარიამ 102751420
6 ბაბუნაშვილი გიორგი 106047845

 
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო  პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა
ჯგუფი N711155

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
1 მაისურაძე სალომე 109361836
2 გაბრიაძე გიორგი 100367814
3 რომანაძე ემა 106971721
4 გელაშვილი თორნიკე 103630845
5 სამუნაშვილი თეა 104712616
6 კუხალეიშვილი თორნიკე 100609393
7 კვარაცხელია მარიამ 106771355
8 გაგოშიძე ნათია 108530805
9 კალანდია ლევანი 108754483
10 ბარამიძე მათე 110428123
11 ბუთხაშვილი თორნიკე 109062756
12 ნოზაძე ნიკა 108774433
13 ახსაბაძე სალომე 101466211
14 ფცქიალაძე გიორგი 108372391
15 ლეკიშვილი ნაირა 106750106
16 მჟავანაძე ალინა 107941570
17 დარბაიძე დავით 106244765

 
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო   პროგრამა -სასტუმრო მომსახურების მართვა
ჯგუფი N711115

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 ბარნოვი თამარ 109302800
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2 კომახიძე ლოლა 107893581
3 ანთიძე თორნიკე 109302356
4 რევია ნინო 109892489
5 მელაშვილი გიორგი 100268818
6 მამულაშვილი რომან 107052772
7 ჩამაგუა ომარ 105329782
8 ჟვანია ლევანი 100032214
9 ჯაჯანიძე გვანცა 110667594
10 რამიშვილი ლამარა 101816853
11 გამახარია ანა 108168309
12 რატიანი ნინო 106779045
13 აბრამიშვილი ნათია 101948076
14 კევლიშვილი ლონდა 108938321
15 შალამბერიძე დიმიტრი 106046914
16 ბარამიძე ოთარ 105744254
17 ბესელია გოგიტა 109579940
18 შუბითიძე საბა 109761939
19 ღვინიაშვილი ლევან 104678571

 
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო   პროგრამა - საჯარო მმართველობა
ჯგუფიN711104

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 მეგრელიძე დავით 103551390
2 კაპანაძე გუგა 106138510
3 ხუციშვილი თამარი 106907355
4 ლომიძე ხატია 109310853
5 არხოშაშვილი დიანა 102720559
6 ართმელაძე ნათია 100239380
7 კასრაძე პაპუნა 100462436
8 გამეზარდაშვილი მიშა 105593490
9 ცალუღელაშვილი ირაკლი 107606518
10 მაჭარაშვილი გიორგი 103926883
11 გელაშვილი აკაკი 108281533
12 შუბითიძე სოფიო 103474026
13 ფევაძე რაულ 105487125
14 ჭანია ნანა 108765459
15 კაპანაძე ზურაბ 111031146
16 კაპანაძე თამარი 102442772
17 დოლაბერიძე ანა 106125978
18 ბოჭოიძე ცოტნე 108896264
19 შინჯიაშვილი სოფიკო 103778922
20 მხეიძე გვანცა 103898704
21 გიორგაძე ვეფხვია 105552041
22 დოლაბერიძე თამარ 111238269
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23 ფარქოსაძე გიორგი 107336177
 
ჯგუფიN711105

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 მახარაძე მამუკა 108176606
2 ცინდელიანი ბეთქილ 102162702
3 ზანთარაია დავით 100490389
4 ჭანტურია ანასტასია 102880883
5 ლომიძე ნინო 111536941
6 ჩხიტუნიძე ლაშა 110750676
7 მაჩიტიძე ივანე 106676612
8 გოგოლაძე მარიამ 102790034
9 გელაშვილი ნიკოლოზ 102686949
10 გიორგაძე დავით 108084714
11 ჯაშიაშვილი ერეკლე 107076547
12 ღონღაძე ეკა 106904923
13 ნასიძე ომარი 104981725
14 კოპალიანი ალექსანდრე 107048760
15 ზარქუა ნათია 108867592
16 ნოზაძე გიორგი 103826164
17 დარჩიაშვილი თორნიკე 104101046
18 აშოთია გოგი 108630909
19 ჯალაღანია სალომე 110239812
20 გვასალია გიორგი 108588533

 
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო    (რუსულენოვანი)პროგრამა - საჯარო მმართველობა
ჯგუფი N711106

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

1 მგელაძე ლუკა 111357943
2 ვაცანაევი ალი 109952818

 
 
XII. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 
მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)

სამაგისტრო   პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა
ჯგუფი N712110

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 დეკანოსიძე ანი 108656504
2 მეგრელიშვილი მარიამ 106974508
3 ხურციძე გიო 105699692
4 ბარამიძე ლელა 104473580
5 სიხარულიძე მარიამი 109412145
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მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)
სამაგისტრო   პროგრამა - მასობრივიკომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

ჯგუფი N712125
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 ჩუტკერაშვილი ანა 108554767
2 ქიტიაშვილი ნუნუ 110300523
3 ჭელიძე ელეონორა 110879504
4 ბერიძე არჩილ 111607545
5 არნაუტ დიანა 105939607

 
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო    პროგრამა - საზოგადოებასთან ურთიერთობა
ჯგუფი N712160

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 კიკილაშვილი გიული 108376242
2 კობახიძე ქეთევან 104144694
3 სამსონიძე მარიამ 102973982
4 კვიკვინია მაია 106867613
5 კოჭლამაზაშვილი ნინო 110651921
6 კიკაბიძე ანა 107849056
7 ფანჩულიძე ვეფხია 105355087
8 ღლონტი ანა 106011393
9 წულაია ქეთევან 105866493
10 მუშკუდიანი მარი 106939321
11 ხვედიაშვილი მარიამი 104233235
12 ფარმანიან არუსიაკ 107543365
13 მაისურაძე თათია 109820883
14 მაისურაძე რუსუდან 109441939
15 ზურაბიშვილი ანა 110660985
16 ჯალიაშვილი მაკა 109762259
17 ზურაბიანი სოფიკო 100092319

 
ჯგუფი N712161

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 კურდღელია მირანდა 108273431
2 პეტრიაშვილი გვანცა 109770487
3 ძურძუკი ბექა 101853530
4 გოგია ნოდარი 103909254
5 ადუაშვილი თამარ 111320554
6 ჩაჩუა თეონა 100329755
7 ვარდოსანიძე ნათია 108258636
8 შაქარიშვილი სალომე 109987612
9 ბასილაძე ნათია 100987929
10 ესვანჯია ქეთევან 107609552
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11 ბურდული ნიკა 109969967
12 კაპანაძე ანა 108851551
13 ყურაშვილი ნინო 111343594
14 წაქაძე ელენე 102499590
15 გოგოლაძე ერეკლე 110820472
16 ფიცხელაური მარიამ 110817199

 
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

სამაგისტრო   პროგრამა - ეკონომიკა
ჯგუფი N712140

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 მიროტაძე ზაზა 101597448
2 შეყილაძე ნიკა 100120243
3 სურმავა ზაურ 104973719
4 ქემაშვილი ლია 108493338
5 პასიკაშვილი დავით 110591871
6 მაჭარაშვილი თორნიკე 100909626
7 რეხვიაშვილი კონსტანტინე 103850194
8 ბალასანიან ლოლია 107782079
9 გარაჯაევა სევდა 106015219
10 ამბოკაძე ხატია 100547938
11 ბრეგვაძე გოგა 103460625
12 ინასარიძე ოთარ 105411430
13 კანკია თათია 105711217
14 ბურდულაძე გიორგი 107634854
15 სააკიან კრისტინა 107781155
16 ღურწკაია ნანა 107656223

 
ჯგუფი N712141

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 მეფარიშვილი გიორგი 105980796
2 ერაძე მარიამი 104263068
3 მელიქიან სრბუი 108963529
4 ურუმაშვილი ირაკლი 105774294
5 ვასაძე ალექსანდრე 108479047
6 ხელაძე ემზარ 110523090
7 მჭედლიშვილი ნინო 105310511
8 მესხია გუბაზ 110265769
9 დავოიანი მარიანა 110652465
10 სოლომონია ბორის 100652763
11 ფიროსმანიშვილი ავთანდილი 111090600
12 გელაშვილი თეონა 101068678
13 გედენიძე სალომე 111573872
14 ურუშაძე გიორგი 108246766
15 დარბაიძე ეკატერინე 104937911
16 ნიქაცაძე ნინო 109844600
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მიმართულება - ჰუმანიტარული
სამაგისტრო   პროგრამა - არქეოლოგია

ჯგუფი N712135
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი
1 სანაია თამაზი 111077095
2 ბრაგვაძე ია 108883254

 
II. პირი, რომელიც ბრძანების გამოცემიდან ერთი თვის ვადაში არ წარმოადგენს
ჩარიცხვისათვის საჭირო დოკუმენტებს (ნაცვლად ცნობისა ან სხვა) ბრძანება მისი ჩარიცხვის
შესახებ ძალადაკარგულად ჩაითვლება წინასწარი გაფრთხილების გარეშე;
 
III.  კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს ვიცე-რექტორს ლ. კლიმიაშვილს;
ბრძანება განთავსდეს სტუ-ის ვებგვერდზე და მისი გაცნობა დაინტერესებული პირებისათვის
უზრუნველყოს საქმის წარმოების დეპარტამენტმა;
 
IV. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე;
 
V. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მდებარე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. N64)
 
 
 
 

ვიცე–რექტორი
კლიმიაშვილი ლევან
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