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სამაგისტრო   პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების სპეციალიზაციების და
კონცენტრაციების მიხედვით აკადემიურ ჯგუფებში განაწილების შესახებ

 
„უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, სტუ-ის 2022 წლის 29
სექტემბრის №1189070 ბრძანების, სტუდენტთა განცხადებებისა და ფაკულტეტების დეკანების
მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე

 
ვბრძანებ:

2022/2023 სასწავლო წელს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ფაკულტეტების
სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტები განაწილდნენ
სპეციალიზაციების და კონცენტრაციების მიხედვით აკადემიურ ჯგუფებში

 
   I. სამშენებლო ფაკულტეტი

 
სამაგისტრო   პროგრამა - მშენებლობა

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
კონცენტრაცია - 1, ჯგუფი N122220- სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა
N  გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
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1 ქათამაძე გიგა 200961894
2 დავითური გიორგი 203351267
3 კობლიაშვილი გიგა 203625366
4 მარღია სალომე 202346165
5 არსენიშვილი დავით 201130905
6 ბაკურიძე ლაშა 204001324
7 გურგენიძე დავითი 206270401
8 კომლაძე მიშიკო 203238304
9 ციცქიშვილი ანა 205407824
10 ქებაძე ივანე 208579952
11 ჭოლაძე ნიკო 206983298
12 კოდუა მიხეილი 208013933
13 ბუაძე ტარიელ 205797706
14 გოგოლიძე თორნიკე 204970729
15 ცხაკაია დავით 205551991
16 ფალელაშვილი ლევან 203628676
17 დევნოსაძე დევი 206282875
18 ვერულაშვილი ბაქარი 202610552
19 მჭედლიძე აკაკი 201361947
20 ყაჭიური ირინე 203399050
21 მიქაუტაძე ანა 208724661

 
ჯგუფი N122231- მშენებლობის ტექნოლოგია და საშენი მასალები

N
 

გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ჯოჯუა ვახტანგ 202136243
2 იველაშვილი თინა 208420163
3 აბიაშვილი ირაკლი 206312077
4 ლომთაძე საბა 208401768
5 ჭელიძე გიორგი 208351701
6 კაპანაძე მარიამი 206776829
7 ლეფსვერიძე გუგა 205085084
8 ინასარიძე თევდორე 205526493
9 მამალაძე ლაშა 204779332
10 მეფარიძე ზურაბ 207269744
11 შენგელია შალვა 207737846
12 ბაციკაძე გიორგი 205315475
13 კახაძე გიორგი 201479550
 
ჯგუფი   N122261 - კომპიუტერული პროექტირება

N გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 გაბედავა ლევან 201595046
2 ლობჟანიძე ლაშა 205818221
3 ურჯუმელაშვილი გიორგი 202757363
4 გელაშვილი ლუკა 205327486
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N გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადინომერი
1 ფოფორაძე ნიკო 203868021
2 ჯოხაძე საბა 200703355
3 ფოჩხუა ლუკა 202827395
4 ჭიკაიძე ნიკოლოზ 203821104
5 მჭედლიშვილი ლიკა 209401746
6 ფოფხაძე კონსტანტინე 201151343

N გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადინომერი
1 ბერიძე თემურ 204305829
2 იანქოშვილი კახა 208314698
3 აბაშიძე ვლადიმერ 209752496
4 ჭიჭინაძე გიორგი 207826201
5 ბეინაშვილი გიგა 208583372
6 გალოგრე გიორგი 208543744
7 ბეგლარიშვილი ნიკა 203127857
8 ტაბატაძე ივანე 201855161

5 მაზმიშვილი გიორგი 206294114
6 ნიქაბაძე ალექსანდრე 209297250
7 მერებაშვილი გიორგი 205620104

 
კონცენტრაცია - 2, ჯგუფი N122211-შენობა-ნაგებობების გაძლიერება-რეკონსტრუქცია

N გვარი, სახელი        საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ბიბილაშვილი მაია 205007519
2 კუპატაძე გიგა 202452977
3 კვარიანთაშვილი მარიამ 205007187
4 გოგოხია ირაკლი 207162282
5 სამუშია გიორგი 205834271
6 სარსანია დავით 201876402
7 კილაძე ქრისტინე 206347082
8 გოგილაშვილი გიორგი 204286118
9 კალანდაძე შმაგი 205165505
10 ძერია ვახტანგ 205793713
11 მშვიდობაძე გიორგი 208989418

 
 კონცენტრაცია - 3, ჯგუფი N122241-ჰიდროტექნიკური მშენებლობა

N გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 სულიაური ლუკა 203052889
2 კუპატაძე გიორგი 209035006
3 თებიძე მარი 205404567
4 ბუკია აკაკი 207871844
5 შაპოვალოვი ალექსანდრე 208628966

 
  კონცენტრაცია - 4, ჯგუფი N122283-საგზაო მშენებლობა

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
კონცენტრაცია - 5, ჯგუფი N122282- ხიდებისა და სატრანსპორტო გვირაბების მშენებლობა
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კონცენტრაცია - 6, ჯგუფი N122251-წყლის სისტემების მშენებლობა

N გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ნადირაძე დავით 208032793
2 წიკლაური გიორგი 206807255
3 ფუტკარაძე მათე 206225539
4 დავითაძე თამაზ 205877952
5 გილიგაშვილი სანდრო 208034389
6 ნადარეიშვილი კონსტანტინე 208423618

 
კონცენტრაცია - 7, ჯგუფი N122256 - თბოაირმომარაგებისა და ვენტილაციოის სიტემების
მშენებლობა და მონტაჟი
ჯგუფი N122256

N გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 პაპუაშვილი დავით 201798783
2 პავლაძე თამაზ 200826108
3 ლელუაშვილი გიორგი 207823373
4 მათიაშვილი ავთანდილ 201543447
5 ინასარიძე ვლადიმერი 207254428
6 კორძაია ვახტანგი 206742159

 
სამაგისტრო პროგრამა - მშენებლობის მენეჯმენტი

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
ჯგუფი N122271
N გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 ნებიერიძე ლუკა 205645647
2 კლიმიაშვილი ერეკლე 204151519
3 სოიტაშვილი ალექსანდრე 207952789
4 ყურაშვილი ზვიადი 209137255
5 სიჭინავა მარიამი 208885935
6 ზარიძე თორნიკე 209048948
7 წაქაძე საბა 201614799
8 ძოწენიძე ამირან 209501719
9 გირგვლიანი გიორგი 201020181
10 ბერიძე დავით 201216482
11 ბერაია ნიკო 208939289
12 მახარაძე ნიკა 206615782
13 ციცქიშვილი ბორის 205904132
14 ვახტანგიშვილი ლელა 202529115
15 მერაბიშვილი შოთა 208434681
16 მაზმიშვილი გიორგი 200467785
17 სებისკვერაძე ნინო 200898136
18 რევაზაშვილი ირაკლი 203192455
19 კაპატაძე ლუკა 208696051
20 ჯერენაშვილი გიორგი 208321695
21 შველიძე ნოდარი 208888586
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22 ოსაძე შოთა 207620466
23 ჩხეიძე ზაალ 205699863
24 სეფიაშვილი ავთანდილ 208738638

 
   (ინგლისურენოვანი)სამაგისტრო პროგრამა - წყლის ინჟინერია

 
ჯგუფი N122253
N გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 ბარბაქაძე ნიკოლოზ 200715442
2 მეტრეველი შოთა 206501115

 
II.   ენერგეტიკის ფაკულტეტი

 
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N 222222

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 გოგიძე ვახტანგი 208656247
2 ფირფილაშვილი ვათა 202450105
3 ტაბატაძე გიგა 205968036
4 ქარსელაძე აკაკი 205419636
5 ქათამაძე ნოდარი 208981807
6 საგინაშვილი გიორგი 201568282
7 ხითარიშვილი ალექსანდრე 203103807
8 პაპაშვილი გუგა 203601509
9 ჭაღიაშვილი კონსტანტინე 208552354
10 გოგია გიორგი 203698595
11 პალიან აზატ 201579291
12 მაქაძე ლაშა 201126627
13 ტყეშელაშვილი დავით 202600914
14 ჩიხრაძე თორნიკე 204432982
15 სულაქველიძე გიორგი 201979208
16 გაჩეჩილაძე გურამი 206991908
17 გასიტაშვილი ინგა 203264660
18 ქრისტესაშვილი გოგი 206303583
19 წიქარიშვილი გიორგი 205094480
20 ძებნიაური აჩიკო 205436520
21 დოღონაძე დავითი 202553292
22 ტორაძე ბაქარი 207965066
23 გორგაძე მინდია 205517159

 
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N 222223

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
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1 ჭუნაშვილი მახარე 203465855
2 სურაილოვი დიმიტრი 200815120
3 ქამხაძე გიორგი 206648720
4 ენუქიძე ლუკა 200531663
5 ტიტვინიძე ვახტანგ 204094805
6 კაპანაძე ცოტნე 204890227
7 ბერუაშვილი ტარიელ 202524742
8 ბერუაშვილი გიორგი 202005618
9 რუსიშვილი ლევან 208893689
10 ლაკვეხელიანი ბაჩანა 201962862
11 ნადირაშვილი ნიკა 209059651

 
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N 222221

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ჭიხორია დავითი 201470920
2 ანთაძე გურამ 206890065

 
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N 222226

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ცინდელიანი რომეო 209537328

 
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N 222225

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ბაღაშვილი ელიკო 208357517
2 აკოლაშვილი გიორგი 208039313

 
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N 222231

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ჩაჩხიანი ვახტანგ 203215993
2 კიკნაძე ილია 207985249
3 მახარაძე გიორგი 209416551
4 ყოლბაია აკაკი 207718517
5 სამხარაძე ირაკლი 203298084
6 ცაბაძე ანა 208792518

 
სამაგისტრო  პროგრამა -ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N 222233

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
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1 წიკლაური ბექა 200742234
2 გოგრიჭიანი თორნიკე 206704654
3 ტივაძე გიორგი 203946356
4 ყვავიაშვილი თემური 205436431
5 ნებიერიძე გიორგი 203593011
6 მოსიაშვილი დავითი 209760972
7 ჩხაიძე ნიკა 203475196
8 ბერიძე გოჩა 207858350

 
სამაგისტრო  პროგრამა - ტექნოლოგიური პროექტების მენეჯმენტი და

ინდუსტრიული პოლიტიკა
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა

ჯგუფი N222235
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ქობულია გიორგი 202090369
2 ასათიანი ანასტასია 209390547
3 ჯანაშია გვანცა 209679475
4 გაჩეჩილაძე გიორგი 207987739
5 გოგოლაძე ნიკოლოზ 209447207

 
III.  სამთო-გეოლოგიურიფაკულტეტი

 
სამაგისტრო  პროგრამა -გეოლოგია

მიმართულება - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (გარდა ფიზიკისა)
კონცენტრაცია - საბადოების გეოლოგია
ჯგუფი N0322.2-2ა

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ფანგანი პეტრე 206731458
2 ჯოხაძე ცოტნე 208920771

 
კონცენტრაცია - გამოყენებითი მინერალოგია და პეტროგრაფია
ჯგუფი N0322.2-2გ

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ქაჯაია გიორგი 208420871

 
სამაგისტრო  პროგრამა -საინჟინრო გეოდეზია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N0322.2-1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 თათეშვილი ოთარი 207360398
2 გაგოშიძე გოგა 208879186
3 სტურუა ლუკა 207362129
4 სტურუა მიხეილ 207366719
5 ჩანგელია მარგარიტა 203471087

 
სამაგისტრო  პროგრამა -ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
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ჯგუფი N0322.2-3
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ცხადაძე ზურაბ 207748978
2 ონიაშვილი სანდრო 201802428
3 ზუკაკიშვილი ოთიკო 208861719
4 ენუქიძე საბა 209275196
5 გელაშვილი გრიგოლ 207579922
6 ჭულუხაძე უჩა 208767729
7 ვერძაძე მარიამ 208119559

 
სამაგისტრო   (რუსულენოვანი)პროგრამა -ნავთობისა და გაზის ტექნოლოგიები

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N0322.2-3 (P)

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 გიგინეიშვილი გიორგი 207299523

 
სამაგისტრო  პროგრამა - პროფესიული უსაფრთხოება და ჯანმრთელობა
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

ჯგუფი N0322.2-4
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 გულიაშვილი ირმა 207762087
2 ენუქიძე დავით 201195737
3 თედიაშვილი ბუბა 200573122
4 ბადრიძე რომან 201650639
5 ჭანკვეტაძე თამაზი 209770216
6 ირემაშვილი კოკა 208066111
7 თოფურია ბაია 208978092

 
სამაგისტრო  პროგრამა - სამთო და გეოინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N0322.2-ა, კონცენტრაცია - წიაღისეულის მოპოვება

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ჯავახიშვილი გიორგი 209568959
2 მოსეშვილი ნიკა 207995343
3 ურუმაშვილი ლევან 203791748
4 ჭანკვეტაძე ბექარი 206775004
5 გაჩეჩილაძე ირაკლი 205507128

 
ჯგუფი N0322.2-5ბ,კონცენტრაცია - სამთო-ტექნოლოგიური პროცესები

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ბეკოშვილი მარიამ 206559613
2 ჭინჭარაული თათია 206564094
3 ფურცელაძე დავით 203421986
4 ბაძგარაძე გია 203544674
5 ჯანჯალაშვილი გიორგი 207991563
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ჯგუფი N0322.2-5გ, კ  - ონცენტრაცია წიაღისეულის შეფასება
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 კუსრაშვილი გოჩა 200449432
2 თავდორაძე ლაშა 208470347
3 მექუდიშვილი ნათია 207577654
4 რატიანი დავით 207889673
5 ბეკურაშვილი მარიამ 206311115
6 ხევცურიანი თორნიკე 207019796
7 ბიწაძე დავით 200853478

 
IV. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

 
სამაგისტრო   პროგრამა - ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
სპეციალიზაცია - ქიმიური ტექნოლოგია
ჯგუფი   სამაგისტრო თემატიკა - არაორგანულ ნივთიერებათა ტექნოლოგიაN42237ა -

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

პირადი ნომერი

1 არმეგონაშვილი რომანი 207000741
 
ჯგუფი   სამაგისტრო თემატიკა - ქიმიური და კვების მრეწველობის პროდუქციისN 42237 -  
ექსპერტიზა

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

პირადი ნომერი

1 ადამია მარიამ 205785590
2 ბერიშვილი გვანცა 208162241
3 ღვინიაშვილი მეგი 208675640
4 ღოღელიშვილი თათია 204538592

 
               სამაგისტრო თემატიკა - ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოებისჯგუფი  N 42266,  
ტექნოლოგია
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 გურეშიძე მარიამ 208373510
 
ჯგუფი  # 422109,  სამაგისტრო თემატიკა - ბიოლოგიური ტექნოლოგია
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 ცუხიშვილი ნინო 200930857
 
ჯგუფი 42266,სამაგისტრო თემატიკა - ფარმაცევტული პროდუქციის წარმოების ტექნოლოგია

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 მჭედლიძე თორნიკე 208488150
 
ჯგუფი N42234 ა სამაგისტრო თემატიკა - პარფიუმერული და კოსმეტიკური პროდუქციის
წარმოების ინჟინერია

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ფუტკარაძე ინგა 200798604
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სამაგისტრო პროგრამა -  ქიმია
მიმართულება - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი (გარდა ფიზიკისა)

ჯგუფი ,   -  N 42208 კონცენტრაცია არაორგანული ქიმია
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 დავითაშვილი ნინო 203095617
2 ცერცვაძე მარიამ 205938339
3 გვანცელაძე ანა 207301219
4 დევნოსაძე თამუნა 209371666
5 ადამია გიორგი 202026854
6 გვაზავა ნუცა 206411531

 
ჯგუფი   - N 42233, კონცენტრაცია ორგანული ქიმია
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 ბასილიძე სოფიკო 202230148
 
ჯგუფი   N 42234, კონცენტრაცია -ფიზიკური ქიმია
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 გოგიჩაშვილი ლუკა 201618339
 

სამაგისტრო პროგრამა - ფარმაცია
მიმართულება - ჯანდაცვა

ჯგუფი  - N42287 ა,კონცენტრაცია სამრეწველო ფარმაცია
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 თაკვარელია გივი 200988113
2 კორკოტაშვილი მარიამი 208288370
3 პაპუაშვილი ნატო 205355551
4 მარაქველიძე ლევან 207930674

 
ჯგუფი  N 42287,  კონცენტრაცია - ფარმაცევტული ანალიზი
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 ლურსმანაშვილი მარიამი 203350773
 
ჯგუფი   - N 42287 ბ, კონცენტრაცია ფარმაცევტული კოსმეტოლოგია დაპარფიუმერია
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 შაფათავა ნინო 205529958
2 ნიკურაძე ნინო 205121218
3 ხუსკივაძე თათია 208524739
4 კაპანაძე ანა 205530153
5 სოლოღაშვილი ლელა 205604803

 
სამაგისტრო   პროგრამა - გარემოს დაცვითი ინჟინერია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N42259             
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი

1 შელია ემა 201682697
2 ზოიძე რეზო 208852005
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3 ხმალაძე ნინო 203472796
4 ლაზარაშვილი გიორგი 206440859

 
V.სატრანსპორტო   სისტემებისა და მექანიკის ინჟინერიის ფაკულტეტი

 
სამაგისტრო   პროგრამა - ტრანსპორტი

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N252246

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 კვირიკაშვილი თორნიკე 206150227
2 გოლოშვილი ლევანი 207290406
3 კიკვაძე გიორგი 209764614

 
ჯგუფი N252258

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ცხომელიძე გიორგი 200602965

 
სამაგისტრო  - პროგრამა ლოგისტიკა

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N252204

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 კრასნორუცკაია ელიზავეტა 205002493
2 ოქროპირიძე შალვა 205361093
3 ხიჯაკაძე ეკატერინე 200528045
4 გულიაშვილი ოთარი 205690899
5 სიხარულიძე მამუკა 207506454
6 ბერძნიშვილი თორნიკე 206813482
7 კვირიკაშვილი იოსები 207026851

 
სამაგისტრო  - პროგრამა ბიზნესის ორგანიზაცია და მართვა

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
ჯგუფი N2522112

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ჭუმბურიძეგიორგი 209407291
2 გოგოლაძე თამარი 208277330
3 ლაფერიშვილი გიორგი 208992871
4 პაპიძე მარი 208902269
5 გაჩეჩილაძე ირაკლი 209395005
6 ესაკია ლუკა 206323567
7 მოდებაძე იური 207836066

 
სამაგისტრო პროგრამა -  მექანიკის  ინჟინერია და სამრეწველო ტექნოლოგიები

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N252220

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ნადოევი ნიკოლოზი 203476926
2 ყაფლანიშვილი თორნიკე 208654415
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3 ნანსყანი ნოდარი 209395721
4 ტეტუნაშვილი თორნიკე 204053953
5 გელაშვილი ნიკე 209310444
6 ბარბაქაძე მარიამ 205158502

 
VI.არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

 
სამაგისტრო პროგრამა - არქიტექტურა

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი №2022.1
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 პატარკაციშვილი ნინო 208756465
2 ბიწაძე ნიკოლოზ 208756526
3 გიგაური ნინო 206220726
4 გრიგალაშვილი სალომე 204817937
5 მგელაძე გურამ 207955570
6 ხარაძე გურამ 204820402
7 ახვლედიანი მურმანი 205730975
8 ჯავახიშვილი სოფო 205554780
9 იოსიპოვი სიმონ 206916697
10 გერანტია ნიკა 209214196
11 ლონდარიძე ნინო 200843373
12 ჩხიტუნიძე მარი 201554805
13 ხეთაგური გიგა 205301250
14 იოსელიანი იოსებ 201162657
15 გოგიჩაიშვილი ნინო 205978211
16 კაციაშვილი ლუკა 205300685
17 ხელაძე გიორგი 207851038
 
ჯგუფი №2022.2
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ვეფხვაძე თათია 207202591
2 კილავა ბაკურ 201280093
3 გვალია თინათინ 202153377
4 მესტიაშვილი მარიამ 207866214
5 ვაშაკიძე თორნიკე 208236854
6 ზურაშვილი ირაკლი 200604153
7 გვაზავა ნინო 202458640
8 სალდაძე ანა 209393625
9 მარსაგიშვილი ნიკო 209444393
10 ლომიძე მათე 207492184
11 მხეიძე ვეფხვია 209416675
12 ბეგლარაშვილი გურამ 207298162
13 გაბოძე გიორგი 204252225
14 ბოლქვაძე სულხან 205336075
15 ქამუშაძე პაატა 207578433
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16 მახარაძე ლიკა 208012668
 
ჯგუფი №2022.3
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ხაჭვანი ამირანი 206482749
2 ბუწაშვილი დაჩი 204108786
3 შელია ნიკა 207523991
4 ბერიძე თამარი 207984365
5 უთიაშვილი ეკატერინე 202467411
6 ქემერტელიძე მარიამ 204287561
7 ნერგაძე ანა 206860774
8 ავალიანი თამაზი 209570235
9 მელაძე ჯონდო 204707384
10 ბასლანძე ირაკლი 208162449
11 იუნუსოვა ლამან 206867229
12 ნიშნიანიძე მარიამი 202042121
12 სარალიძე მარიამ 202843632
14 წილოსანი ნიკოლოზ 201808461
15 გაგელიძე არჩილ 203620622
16 ჯავახიშვილი გიორგი 207564080
17 ცხოიძე გიორგი 209156940

 
VII. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 

სამაგისტრო   პროგრამა - სამართალი
მიმართულება - სამართალი

 
მიმართულება -კერძო სამართალი
ჯგუფი N707250 ბ

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ჩიჩოელი ელენე 200870574
2 ვაშაკიძე ნანი 209123473
3 კაცაძე სალომე 207768138
4 ბაკაშვილი მარეხი 209108410
5 კუპრაშვილი ვაკო 206904279
6 შავრეშიანი თამარი 208624710
7 სოფრომაძე ლანა 206561451
8 ბურსულაია სალომე 203490183
9 ყიფშიძე აკაკი 207561601
10 ოდოშაშვილი ქეთევან 209377679
11 ჯანანაშვილი ანი 205471758
12 გოგინავა ვასილ 202739463
13 კახიძე ანი 205864544
14 ხუბულავა დავითი 201689027
15 ამბროლაძე ნინო 207888888
16 გეწაძე ანა 209445973
17 ცერცვაძე თამარ 208504522
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18 ნადირაძე გურამ 205080406
19 მანია ანა 205582322

 
ჯგუფი N707250 ბ1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 წყარუაშვილი გიგა 209037346
2 კაკაჩია მარიამ 206146114
3 ღაღანიძე ბუთხუზი 203139219
4 სულხანიშვილი სალომე 206059973
5 კინტრაია თამარ 200946422
6 ხვინგია ლუკა 205764269
7 შავლაყაძე თამუნა 207028370
8 ხუციშვილი მარიამ 205742227
9 კალანდაძე ანა 204155236
10 ქოჩიაშვილი თორნიკე 200688749
11 გოგია დავით 208544321
12 კასრაძე ნანა 203814604
13 ჯლანტიაშვილი ნინო 202559292
14 დათაშვილი ქეთევან 208961676
15 ცელაძე ნინო 201063020
16 ქლიბაძე ივანე 206312651
17 ხუბაშვილი ქრისტინა 208678838
18 გოგოლიძე მარიამი 204972835
19 ბახტურიძე თემური 206728577

 
მიმართულება -სისხლის სამართალი
ჯგუფი N707250ა

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 გურგენიძე მარიამ 208057680
2 თამაზაშვილი არჩილი 202603956
3 იობიძე სოფიო 203639782
4 ოთიაშვილი დავით 208263676
5 შაინიძე ნიკა 203951336
6 ჭიკაიძე მარიამ 206191981
7 დადიანი ეკატერინე 209065072
8 ქარუმაშვილი თეიმურაზ 207612601
9 სოლომნიშვილი ნიკა 201536089
10 ჯაბადრიშვილი გიორგი 207987685
11 ბადაგაძე ბექა 200838460
12 ყურბანოვი ხათუნა 201793595
13 თანდილაშვილი მარიამი 205900544
14 ბერაძე რევაზ 206927754
15 ბროლაძე მარიამი 206053902
16 კურდღელია ზაზა 209197993
17 ხასტიევი ირზა 204891204
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18 ნოზაძე თამარ 207100325
19 წიკლაური ნინო 207815645
20 ბიწკინაშვილი რუსუდან 203347485

 
ჯგუფი N707250 ა1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 მიქაბერიძე დავითი 205180847
2 ყაველაშვილი ნინო 206248635
3 ხაბულიანი თორნიკე 208775291
4 შამათავა ვახტანგ 205679835
5 გახოკიძე გიორგი 200720269
6 სოხაშვილი სპარტაკი 206568287
7 ჯიბლაძე სოსო 207431174
8 ბაღაშვილი ნიკა 202604626
9 დანელია ირაკლი 204974529
10 დედაბრიშვილი ილია 208458580
11 ბალახაშვილი ღვთისავარი 205714789
12 არაბაშვილი ბექა 201628102
13 გობაძე რამაზი 208769387
14 მიქაუტაძე დავით 200730241
15 ლაპიაშვილი ანასტასია 207377626
16 ხუხია ირაკლი 201640076
17 ვარსიმაშვილი თეიმურაზ 207936921
18 დვალაშვილი ნინო 209443558

 
მიმართულება -საჯარო სამართალი
ჯგუფი N707250ც

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 აბაშიძე ანუკი 208084780
2 გოცაძე ლუკა 209030737
3 ზარნაძე დავითი 207507212
4 წიკლაშვილი მარიამი 206618527
5 გარდაფხაძე ოთარ 206854642
6 მამალაძე ნანა 204644593
7 ფეიქრიშვილი ნინო 207864253
8 ეჯიბია ალექსანდრე 205816367
9 პაპიძე ნინო 208412820
10 გერმანოზაშვილი ალექსანდრე 209108563
11 გოგოლაძე საბა 204314464
12 ჯაფარიძე ნინო 206171284
13 გელაშვილი აკაკი 209413434
14 მურვანიძე ირაკლი 209690180
15 ჭოტაშვილი გვანცა 213158006
16 ბერაძე ასმათ 205845043
17 ენუქიძე ელენე 209737089
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18 ზარიძე მარიამი 207086482
19 თხინვალელი დათო 201031782

 
სამაგისტრო    პროგრამა - საერთაშორისო ურთიერთობები

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა) 
ჯგუფი N707285

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 როსეფაშვილი ნესტანი 209654334
2 კუკანია ირაკლი 209489884
3 ლორია ლაშა 202018441
4 საჩალელი ნატა 207386011
5 ჯგუნჯგია მადონა 207679735
6 ორველაშვილი ნინა 204955575
7 შარიაშვილი თემური 205538145
8 ვაჩეიშვილი ანა 208334804
9 ონიანი მარიამ 203688735
10 გოგიშვილი სალომე 209779441
11 ბერია ლაშა 209253561
12 პიტიურიშვილი გიორგი 208988726
13 ღიბრაძე ზურაბი 201104103
14 თევზაძე მაია 207779850

 
VIII.  ინფორმატიკისა და მართვისსისტემების ფაკულტეტი

 
სამაგისტრო   პროგრამა -მართვის სისტემები, ავტომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა) 
ჯგუფი N8271

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ქიტესაშვილი ლაშა 204302469

 
ჯგუფი N8286

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ალექსაშვილი ნოდარი 208911179
2 ფალქოსაძე აკაკი 208196731

 
სამაგისტრო   პროგრამა - ინფორმატიკა

მიმართულება - ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ჯგუფიN8276

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 გოგაძე ჟიული 206356370
2 გოგოლაძე ნინო 206673103
3 ხუციშვილი ლაშა 207945298
4 იაკობაშვილი ბასილ 200823308
5 გერგაია ზურაბ 205781296
6 ქველაძე ნოდარ 202564990
7 ნიბლაძე აკაკი 207394854
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8 შარაშენიძე არჩილ 200555446
9 ახალაია ლევან 203142242
10 სარდალაშვილი ლევანი 200709414
11 მესხური ცოტნე 201232860
12 ახალაია თამაზი 205711265

 
ჯგუფიN8294

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ძინძიბაძე მარიამ 204220779
2 ბადალოვი ავრაამი 208782841
3 საათაშვილი ნუკრი 209117871
4 შონია ბექა 202858874
5 მაცაბერიძე გიორგი 200996750
6 ალიხანოვი ალექსანდრე 205273277
7 ნასიბოვი მაგამედ 202004434
8 ენუქიძე გიორგი 200462803
9 არძენაძე თემურ 209569892
10 ქოროიან გრიგორ 200825834
11 ცაავა ბექა 208141266
12 კოლოსოვი ანდრეი 204173012

 
ჯგუფიN8296

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 სიჭინავა ანა 200453336
2 გერმანიძე ნიკო 208715841
3 ცალუღელაშვილი ლაშა 207441991
4 წულუკიძე ირაკლი 207584512
5 მეტრეველი ლუკა 200841825
6 კაპანაძე ირაკლი 200951340
7 ხუცურაული ნიკა 207769628
8 მუმლაძე გიორგი 208706487
9 ხვადაგიანი თორნიკე 209580005
10 ონიანი ლაშა 208587273
11 მანელიშვილი მარიამ 204536711
12 კერესელიძე ბექა 201168865

 
ჯგუფიN82104

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 პოპოვა დიანა 209294195
2 მუხიგული მიხეილი 204157781
3 სხირტლაძე დავით 207564441
4 დოღაძე გიორგი 204790486
5 ბერულავა ანა 209392290
6 მეშველაშვილი რეზო 207621694
7 კუპატაძე ლაშა 209750220
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8 უროტაძე მიხეილ 207777377
 
ჯგუფი N8241-1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ყიფშიძე ზურაბ 207274114
2 კალანდაძე ნიკოლოზი 201887671
3 გოგორიშვილი ლაშა 209266865
4 კოხოძე ბაკური 206181993
5 ტაბუცაძე დავით 201711669
6 ხანდოლიშვილი ალექსანდრე 206681720
7 გურგენიძე აკაკი 201883419
8 თანდილაშვილი გიორგი 202576838
9 შედანია გიორგი 203585778
10 მალანია მიქაელ 209072149
11 დათიაშვილი ბაქარი 206190844
12 ესიაშვილი ლევან 206636364
13 სტეფანიშვილი დავით 208857973
14 ბარჯაძე უჩა 208147605

 
ჯგუფიN8294-1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ჭვინაშვილი თეონა 208358571
2 ჩიტაია ზურაბ 204241172
3 ყაშუაშვილი სერგო 208283348
4 რაზმაძე ნიკოლოზ 202503189
5 ხაჩიძე გიორგი 209557191
6 კალანდაძე ნიკოლოზი 201887671
7 თოფურია ნოდარ 208264027
8 სარალიძე ვალერიან 206346059
9 ანთიძე სანდრო 206156063
10 გელაშვილი დიმიტრი 209299507
11 სახვაძე კახი 209018610

 
ჯგუფიN8296-1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 გელაშვილი გიორგი 201590313
2 ჯიქიძე იური 200635569
3 სისველაშვილი შოთა 202915257
4 ნაგერვაძე ნიკო 209227186
5 ფანცულაია ლუკა 207440220
6 გურგენიძე ბექა 207159542
7 აბრამიშილი გოგა 202169985
8 ბლუიშვილი ზურა 206489572
9 ზახარიანი ედუარდ 200467989
10 ნებულიშვილი ამირან 204465775
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11 უღრელიძე ვახტანგი 204475468
 

სამაგისტრო   პროგრამა - მათემატიკა
მიმართულება - მათემატიკა და ფიზიკა

ჯგუფი N8299-1
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ჭავჭავაძე დაჩი 201832349
2 ჯანგველაძე დავით 209696652
3 ელიაშვილი ანი 206628401
4 ნაიბოვა მალეიქა 200821779
5 ორუჯოვა სანამ 208502027
6 რეხვიაშვილი ვალერიან 201605581
7 დავითაშვილი შალვა 201265667
8 გახარია მათე 209316751
9 კეჭაყმაძე ამირან 201235752
10 აბულაძე გიორგი 208923680
11 დეკანოიძე რუსუდან 209561571
12 სადღობელაშვილი მარადი 209554490

 
სამაგისტრო   პროგრამა - საინჟინრო ფიზიკა

მიმართულება - მათემატიკა და ფიზიკა
ჯგუფი N8205

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 კაპანაძე გიორგი 202325559
2 კაპანაძე ინგა 203146617
3 ოდიშვილი თორნიკე 208141709
4 დავითაშვილი ნიკა 209142801

 
სამაგისტრო   პროგრამა - სამედიცინო ფიზიკა

მიმართულება - მათემატიკა და ფიზიკა
ჯგუფი N8206

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ტორუა ვაჟა 204222453
2 ლაშხი ლაშა 200868520
3 კაპანაძე სერგი 203645054
4 მარჩილაშვილი ვაკო 205779773
5 მირცხულავა მარიამი 201684996
6 ღუდუშაური ნატო 205815817
7 ოდიშვილი ლუკა 205297146
8 ჭაჭიაშვილი ბაქარი 203359038
9 კვიჟინაძე მარიამ 206535196
10 მჭედლიძე ვასილი 208259456

 
მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

სამაგისტრო პროგრამა   (ინგლისურენოვანი)- ბიოსამედიცინო ინჟინერია
ჯგუფი N8284-1
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№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 მგელაძე რევაზ 209775541
2 გამყრელიძე ნუგზარი 201653017
3 გურაბანიძე ნიკა 206508961
4 შავგულიძე დავითი 201365007
5 ჩიხლაძე გურამი 208219280

 
სამაგისტრო პროგრამა - ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N8284

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ნეფარიძე ნიკოლოზ 208302048
2 კალანდია ელენე 205941552
3 გაჩეჩილაძე ავთანდილ 203353818
4 ძირკველიშვილი მარიამ 208023481
5 კეკენაძე ლევან 208980621
6 გუგუშვილი ნიკა 208434806
7 დორეული გიორგი 207065909
8 ფანჩულიძე გიორგი 203507598

  9 ამილახვარი გიორგი 203090921
10 ხუციშვილი კარლო 207688105
 

სამაგისტრო პროგრამა  მიმართულება --ციფრული სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები
საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)

ჯგუფი N8295
№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ბერიძე მირიანი 200837985

 
სამაგისტრო პროგრამა -კომპიუტერული სისტემები და ქსელური ტექნოლოგიები

მიმართულება - ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ჯგუფი N8251

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ნამაზოვი ქამალ 207951606
2 ყურაშვილი ნიკოლოზ 209181297
3 ქარსელაძე მარიამი 202902648
4 ვაჩეიშვილი რატი 207710940
5 მუშკუდიანი გიორგი 203054169
6 თევდორაშვილი ოთარი 208104888
7 მამაცაშვილი თორნიკე 208956048
8 ბედოშვილი გიორგი 209551828
9 ბაბკო ლაშა 203018100
10 გაბისონია ნიკა 209623625
11 სარიშვილი რუსლანი 209305005
12 ქვლივიძე ნიკა 209252702
13 მონადირიშვილი გუჯა 203668543
14 სეფაშვილი ავთანდილი 205027145
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IX. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა

 
სამაგისტრო პროგრამა -  (ინგლისურენოვანი)დიზაინი

     მიმართულება - ხელოვნება
    ჯგუფი N9221

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ბობღიაშვილი მარიამ 205876589
2 გალეგაშვილი ნია 202816798
3 კურდღელაშვილი ნიკოლოზ 204955454
4 ვაჩაძე ბაკურ 206363235
5 თოდრია რატი 206326609
6 მგელაძე თეონა 208240794
7 ღიბრაძე ანა 205258223
8 ძიძიშვილი ანი 208709007
9 წოწკოლაური გიორგი 206651796

 
X. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

 
სამაგისტრო პროგრამა  - სასოფლო-სამეურნეო ჰიდრომელიორაცია

მიმართულება - აგრარული
ჯგუფი N1102223

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ბოსიკაშვილი გიორგი 202139513
2 ლომოური გიორგი 205340086
3 ზაალიშვილი საბა 205376692
4 წილოსანი თამარი 208910071

 
სამაგისტრო პროგრამა  - აგრარული ტექნოლოგიები

მიმართულება - აგრარული
ჯგუფი N1102212

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ანდიაშვილი გიორგი 205421682
2 მოდებაძე თამუნა 205510725
3 წიქარიშვილი მედეა 202038538
4 სამსონია მზია 200561134
5 კიკუტაძე გურამ 208566981
6 შველიძე ანა 208498371
7 გოგიძე გიორგი 208012083
8 კოჭლამაზაშვილი ნანა 207868713
9 ბერუაშვილი ალექსანდრე 201925523
10 მაჭარაშვილი ნინო 208577188
11 მილორავა ზვიად 208986269
12 ჯანიაშვილი თიკა 207834738
13 სირბილაძე ქეთევან 207657318
14 გოგოლიძე გიორგი 204802563
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სამაგისტრო პროგრამა  - სასურსათო ტექნოლოგია

მიმართულება - საინჟინრო (გარდა ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა)
ჯგუფი N1102215

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ბოლოკაძე ვახტანგ 208237873
2 კვიჟინაძე თამუნა 200912394
3 დარციმელია მარიამ 209057492
4 ხაჩიძე ლედი 205830424
5 სიჭინავა თამარ 204235616
6 სამარინი ნუგზარ 207858105
7 მეტრეველი გურამი 201014683
8 ბეჟანიძე სოფიკო 208105249
9 ქამადაძე ზეინაბ 207319349
10 ვაჩეიშვილი მარიამ 200652621
11 ბარბაქაძე ნანა 207516375
12 ღუდუშაური გვანცა 209139822
13 ქარაზანაშვილი საბა 200705861
14 თოლორდავა დემნა 208633745
15 რუხაძე კახი 208741329
16 ბასიაშვილი ეთერი 209719386
17 ფოჩხიძე ქეთევანი 207556021
18 სახვაძე ქრისტინე 201642320
19 კუპრავა ნათია 205067431
20 კუპრავა გიორგი 205072387

 
სამაგისტრო პროგრამა -მეცხოველეობა

მიმართულება - აგრარული
ჯგუფი N1102200

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ხატიაშვილი ტელმანი 205200886
2 კახეთელიძე თემური 209388790

 
სამაგისტრო პროგრამა  - სატყეო საქმე

მიმართულება - აგრარული
ჯგუფი N1102219

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ავაგიანი მარიამი 207593876
2 კვიჟაშვილი ირაკლი 206235264
3 ბარბაქაძე დავითი 209168023
4 ტივაძე ზურაბ 208963824

 
სამაგისტრო პროგრამა -მევენახეობა და მეღვინეობა

მიმართულება - აგრარული
ჯგუფი N1102230

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
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1 კაპანაძე დავითი 204563111
2 ზვიადაძე ზეზვა 208624481
3 ჩიხრაძე ვახტანგ 204410746
4 ღარიბაშვილი ანა 201882897
5 ჩხარტიშვილი რეზი 207455959
6 ქურდაძე ალექსანდრე 206823379
7 სამადაშვილი ნიკა 206325395
8 სამიტაშვილი თამთა 201897627
9 კვიჟინაძე ლელა 209016427
10 ჯავახიშვილი ლევანი 206325670
11 რამაზაშვილი გიორგი 206106895

 
სამაგისტრო პროგრამა   (ინგლისურენოვანი)- მევენახეობა და ენოლოგია

მიმართულება - აგრარული
ჯგუფი N1102231

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 კირვალიძე ნიკოლოზი 204563037
2 ჭალელიშვილი ივანე 202263809
3 აქულაშვილი ოლღა 206300647
4 მამალაძე ნუგზარ 205966960
5 გულბანი მარიამი 206721547
6 ქუთათელი ირინა 205941748
7 ქორიძე გიორგი 206201210
8 სპარსიაშვილი ელენე 208403287
9 კახაბერი ელენე 204501630

 
სამაგისტრო პროგრამა  - სამკურნალო მცენარეების მოყვანის ტექნოლოგია

მიმართულება - აგრარული
ჯგუფი N1102226

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ქელდიშვილი ვალერი 209721118

 
XI. ბიზნესტექნოლოგიებისფაკულტეტი

 
სამაგისტროპროგრამა   (ინგლისურენოვანი)- ბიზნესის ადმინისტრირება

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
ჯგუფი N711201

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

პირადი ნომერი

1 ბობღიაშვილი მარიამ 205876589
2 გალეგაშვილი ნია 202816798
3 კურდღელაშვილი ნიკოლოზ 204955454
4 ვაჩაძე ბაკურ 206363235
5 თოდრია რატი 206326609
6 მგელაძე თეონა 208240794
7 ღიბრაძე ანა 205258223
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8 ძიძიშვილი ანი 208709007
9 წოწკოლაური გიორგი 206651796

 
სამაგისტროპროგრამა  - ბიზნესის ადმინისტრირება

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
ჯგუფი N711275A1

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 კალანდაძე მარიამ 208004083
2 ბარბაქაძე-პეტაშვილი ხათუნა   206219023
3 ონიანი შალვა 203800254
4 ცქიტიშვილი თინათინ 201554669
5 რამიშვილი ცოტნე   205475778
6 ბაკურიძე მუხრანი 200508921
7 დოლიძე ლუკა   205692467
8 კუპატაძე ქეთევან   201411334
9 კორძაია მარიამი   204668588
10 ნადირაშვილი დავით 203873544
11 ტოგონიძე თეონა   205534122
12 წიკლაური დავითი   207917473

 
ჯგუფი N711275A2

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
პირადი ნომერი

1 ბარბაქაძე ნიკა 207355181
2 კაპანაძე ნანა 209537622
3 ბერაია თათია 207681269
4 ჭინჭარაული თამარი 209344791
5 ჩოგოვაძე გიორგი 209032780
6 მერებაშვილი ბექა 205382086
7 გელაშვილი მარი 207280565
8 კვარაცხელია ლევან 201914347
9 ფუტკარაძე სანდრო 209639727
10 ქენქაძე ნინო 209295079
11 ცხელიშვილი ამირან 205778708

 
ჯგუფი N711275A3

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

პირადი ნომერი

1 გაფრინდაშვილი ირაკლი 200453974
2 გოხაძე გიორგი 209266534
3 ციქუბაძე ხატია 209638008
4 ვახტანგიშვილი ქეთი 208805806
5 მანჯგალაძე ირაკლი 200975082
6 ხარაბაძე გიორგი 201256526
7 ლეშკაშელი შოთა 206614858
8 ოზაშვილი ნიკა 203068265
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9 სიჭინავა სოფიკო 209394702
10 რომელაშვილი ნინო 205758701
11 ონეზაშვილი ლუკა 203730876

 
სამაგისტრო  პროგრამა - საბანკო პროცესების მართვა

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
ჯგუფი N711255

№ გვარი, სახელი
საიდენტიფიკაციო

კოდი
პირადი ნომერი

1 ლაზვიაშვილი ოთარ 208720806
2 ჯანქანიძე სალომე 204129299

 
სამაგისტრო   პროგრამა -სასტუმრო მომსახურების მართვა

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
ჯგუფი N711215

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

პირადი ნომერი

1 კალანდაძე გიორგი 205438848
2 ტატუნაშვილი ზვიადი 202796661
3 კალმახელიძე ლია 208470467
4 ქორიძე იგორი 204993588
5 გელოვანი გვანცა 205737753
6 შაკიაშვილი ანი 209465157
7 აბლოთია თინათინი 202455123
8 ყაჯრიშვილი მარიამი 208125304
9 მალიაშვილი ნატო 205716906
10 სუხიაშვილი ლუკა 201140889
11 ქვლივიძე ეთერი 203317282
12 ჩქარეული თეკლე 206495187

 
სამაგისტრო   პროგრამა - საჯარო მმართველობა

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
ჯგუფიN711204

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ბაიდარაშვილი ირაკლი 205846145
2 გაბრიელიძე ბექა 203811542
3 გულბიანი თეონა 202230729
4 დარბაიძე მარიამ 208921427
5 ელიოზაშვილი გიორგი 204413272
6 ზურაბიშვილი ბექა 202756395
7 იაგორაშვილი ნუცა 208433537
8 კუპატაძე ივეტა 200564937
9 მალაყმაძე თამარ 208253517
10 მაჭარაშვილი მარიამი 208393323
11 მურთაზაშვილ გიორგი 208621067
12 ჟიჟიაშვილი მარიამ 205777873
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13 სიჭინავა ალინა 202640498
14 ხაჩიძე გიორგი 206837787
15 ჯაფარიძე ანა 206511543
 
ჯგუფიN711205

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო
კოდი

პირადი ნომერი

1 გოგრიჭიანი გულიკო 209752137
2 შველიძე ანა 200711361
3 ქოჩორაშვილი გიორგი 207913570
4 არაყიშვილი ნიკა 208252455
5 თეთრაძე სოფიკო 205333989
6 ალიევა ლიანა 202815349
7 მაისურაძე დავითი 209756736
8 კაპანაძე რამაზი 208298210
9 რაზმაძე ნინო 208710622
10 ანანიანი მილენა 206698064
11 ქიქავა თეონა 204736257
12 ბექაური ლაშა 204578613
13 კაცაძე თეონა 206226349
14 აფციაური გიორგი 209278573

 
 XII.საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიების და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 
სამაგისტრო   პროგრამა - ევროპისმცოდნეობა

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)
ჯგუფიN712210

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 კახურაშვილი კახა 201372095
2 გიორგაძე ნინო 206382801

 
სამაგისტრო   პროგრამა - მასობრივიკომუნიკაცია/ჟურნალისტიკა

მიმართულება - სოციალური მეცნიერებები (გარდა ეკონომიკისა)
ჯგუფიN712225

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ირემაშვილი ავთანდილ 204738865
2 ვარდიაშვილი მალხაზ 200455139

 
სამაგისტრო    პროგრამა - საზოგადოებასთან ურთიერთობა

მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
ჯგუფიN712260

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 აბაშიძე თორნიკე 206426190
2 ბაღანაშვილი გიორგი 205792788
3 ბაღდავაძე მარიამ 203252341
4 გიგანი ფიქრია 206649222
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5 თედიაშვილი ნინო 208279432
6 თოდიძე ლელა 209223992
7 ერქვანია ეკატერინე 209525656
8 კენკაძე მარიამ 200719860
9 კილაძე თამარი 203139313
10 კვირიკაშვილი სანდრო 201414741
11 კუპატაძე ნათია 206812022
12 მარშანიშვილი ნინო 209137418
13 ფადარაშვილი გვანცა 206449669
14 წითლიძე ნესტორ 206864792
15 ტურაშვილი გიორგი 208117256
16 ტალახაძე ქეთევან 203012582
17 შანიძე ჯემალ 208074922
18 ხეცურიანი დავით 206638902
19 ცხომელიძე მარიამ 202122239
20 ჭიღიტაშვილი მარიამ 209147480
21 ჯოჯუა სოფიკო 202214489
22 შაოშვილი ნანა 204346591

სამაგისტრო   პროგრამა - ეკონომიკა
მიმართულება - ბიზნესი და ეკონომიკა
ჯგუფიN712240

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ახალმოსულიშვილი მანანა 209176377
2 აბრამიშვილი ვაჟა 204825641
3 ბარელაძე გიორგი 201084460
4 ბურნაძე საბა 208119624
5 გაბაიძე ქეთევან 208532622
6 მორჩილაძე ლაშა 209266695
7 ყაზახაშვილი დავით 205682549
8 ძნელაძე ნინო 201432681
9 ჯოლბორდი ანი 208244016
10 ბაგათელია გიორგი 207383594
11 ლაზარეშვილი დიმიტრი 207349411

 
სამაგისტრო   პროგრამა - არქეოლოგია

მიმართულება - ჰუმანიტარული
ჯგუფიN712235

№ გვარი, სახელი საიდენტიფიკაციო კოდი პირადი ნომერი
1 ნაჭყებია დიმიტრი 208307262
2 კვირკველია გიორგი 206223025
3 გელიაშვილი ანნა 207938290

 
 
2. ბრძანება განთავსდეს სტუ-ის ვებგვერდზე და მისი გაცნობა დაინტერესებული
პირებისათვის უზრუნველყოს საქმის წარმოების დეპარტამენტმა;
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3. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს გამოქვეყნებიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში თბილისის
საქალაქო სასამართლოში (მდებარე: თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. N64).
 
 

 
 
ვიცე-რექტორი
კლიმიაშვილი ლევან


		2022-10-07T11:58:39+0400
	LEPL Georgian Technical University d508362730ebeee1273a2946786254fb73b33aea


	



