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ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის სახელმწიფო სტიპენდიის დანიშვნის შესახებ 
 

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის, საქართველოს 
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 25 მაისის N486650 ბრძანების – 
„სახელმწიფო სტიპენდიები სტუდენტებს“ პროგრამის დამტკიცების შესახებ“, სტუ-ის 
აკადემიური საბჭოს 2021 წლის 4 ივნისის N 01-05-04/59 დადგენილების, სტუ-ის რექტორის 
2021 წლის 15 ივნისის ბრძანებისა MES 9 21 0000568705 და საფაკულტეტო საკონკურსო 
კომისიების თავმჯდომარეების მოხსენებითი ბარათების საფუძველზე 

 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ: 

 
1. სახელმწიფო სტიპენდია 2021 წლის პირველი მარტიდან 2021 წლის პირველ აგვისტომდე 
ხუთი კალენდარული თვის განმავლობაში თვეში 150 ლარის ოდენობით დაენიშნოთ 
ფაკულტეტების მიხედვით სტუ-ის ბაკალავრიატის წარჩინებულ სტუდენტებს: 

 
სამშენებლო ფაკულტეტი 

N გვარი, სახელი 
1 გომარელი ნანა 
2 ვაჩეიშვილი თინათინ 
3 ნებიერიძე გიორგი 
4 ჩიხრაძე მარიამ 
5 გიორგაძე ნინო 
6 ვაშაკიძე მარიამ 



7 ისკანდაროვა ნია 
8 კაჭარავა ნინო 
9 მაისურაძე ნატალი 
10 ქანთარია ანი 
11 ჩხარტიშვილი ნინო 
12 ჯანაშვილი ამირან 
13 ცეცაძე მედეა 
14 მიხანაშვილი ლუკა 
15 კუჭუხიძე დავით 
16 ვარდანიან მილენა 
17 თვალავაძე ირაკლი 
18 ქანთარია მარიამი 
19 მაჩხანელი ალექსანდრე 
20 გურჩიანი გიორგი 
21 ჯაბანიშვილი ოთარ 
22 მოლოდინი გიორგი 
23 თებიძე მარი 
24 ბადრიძე გიორგი 
25 ერქომაიშვილი ლუკა 
26 ცხოვრებაძე თამუნა 
27 შაპოვალოვი ალექსანდრე 
28 ნარდაია ლევან 
29 მამალაშვილი ომარი 
30 აბესაძე მიხეილი 
31 მალხასიან ანჟელა 
32 გაბედავა ლევან 
33 სააკიან მარინე 
34 ამბოკაძე ირაკლი 
35 გაბაიძე ზაურ 
36 სამხარაძე მარიამ 
37 ოდიშელიძე ნინო 
38 ვახტანგ ჩხეტია 
39 დოლიაშვილი გიორგი 
40 ბიჭიაშვილი ნიკოლოზ 
41 სტეპანოვი ლევ 
42 სუთიძე თამთა 
43 შარუხია მარიამი 
44 დავითური გიორგი 
45 გობეჯიშვილი თორნიკე 
46 ბიძინაშვილი ნიკა 
47 გელაშვილი ოთარი 
48 დათეშიძე ერეკლე 
49 ახალაძე მურად 
50 კაპანაძე დავითი 
51 ვაჭარაძე ლუკა 
  



52 სიბაშვილი ალეკო 
53 მუსაევი ალი 
54 ხვადაძე გიორგი 
55 შაინიძე ნიკა 
56 ნოზაძე მიხეილ 
57 ხუხუნაშვილი მარიამი 
58 ლაბარტყავა კონსტანტინე 
59 ასანიძე ნუკრი 
60 პავლიაშვილი ანნა 
61 აბულაძე შოთა 
62 დემეტრაშვილი ლაშა 
63 პაპინაშვილი ანანო 
64 ფალელაშვილი ლევან 
65 მურჯიკნელი კონსტანტინე 
66 ბეგლარიშვილი ნიკა 
67 ენუქიძე დავით 
68 მაჭარაძე სოფიო 
69 შონვაძე ანა 
70 ხარებაშვილი გიგა 
71 ჭელიძე საბა 
72 გობაძე გოგიტა 
73 ყალიჩავა ჯანიკო 
74 გოგოლიძე თორნიკე 
75 კინწურაშვილი გიორგი 
76 გურგენიძე დავითი 
77 გოდერძიშვილი ლადო 
78 ფუტკარაძე მათე 
79 წიქვაძე მარიამ 
80 შეყილაძე ანა 
81 ჯინჭველეიშვილი მარიამი 
82 ხაჩიძე თათია 
83 ხომასურიძე გიორგი 
84 ლაბარტყავა საბა 
85 პაპუაშვილი დავით 
86 ინასარიძე ვლადიმერი 
87 ესაკია შალვა 
88 დოლიძე სანდრო 
89 უსუფაშვილი მარიამი 

 
ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი 
N გვარი, სახელი 
1 გუგუნაშვილი ანზორი 

2 გოცირიძე ლუკა 
3 ბაგაური ნინო 
4 დუნდუა რამინი 
  



5 ქარჩავა ცოტნე 
6 გეთია დიანა 
7 თიგიშვილი თამაზ 
8 პალიან აზატ 
9 ძიძიგური ზურაბ 
10 ტყეშელაშვილი დავით 
11 მკალავიშვილი ლუკა 
12 ცუხიშვილი სანდრო 
13 ჩხაიძე ნიკა 
14 მეზურნიშვილი მარიამი 
15 ცუხიშვილი გიორგი 
16 ფირფილაშვილი ვათა 
17 ჩაჩხიანი ვახტანგ 
18 მელიქიძე რუსუდან 
19 გოგია გიორგი 
20 მოსიაშვილი დავითი 
21 ბარბაქაძე ქრისტინე 
22 ხითარიშვილი ალექსანდრე 
23 ერქომაიშვილი გიო 
24 ენუქიძე ლუკა 
25 ბურდული თამთა 
26 კოპაძე კობა 
27 მაჭარაშვილი დიანა 
28 ბაჩილავა გიორგი 
29 ასათიანი დავითი 
30 კაკალაშვილი ლუკა 
31 ჯინჯოლია თამარ 
32 ავალიშვილი ავთანდილ 
33 გამრეკელაშვილი თეა 
34 ალანია გოგა 
35 ჭაკუა ლიკა 
36 ქენქაძე ნათია 
37 კვაშილავა ლონდა 
38 ტორაძე ბაქარი 
39 ლომსაძე ნიკა 
40 ბახტაძე გიორგი 
41 ბეჟიტაშვილი მარიამი 
42 ჩხაიძე გიორგი 
43 ბურდიაშვილი თეონა 
44 ციცქიშვილი მერი 
45 ცხადაძე ლანა 
46 ჯოხაძე ნიკა 
47 შულგა ანდრეი 
48 კაკაჩიშვილი ბექა 
49 ლომია ირაკლი 
  



50 აიწურაძე ანა 
51 ჩარექოვი დავით 
52 ჩარკვიანი გიორგი 
53 ჭიღლაძე სალომე 
54 ყვავიაშვილი თემური 
55 ნინიკაშვილი ნიკოლოზი 
56 გაბიდაური გიორგი 
57 უგრეხელიძე მარიამ 
58 ბერძენაძე თამაზი 
59 ღარიბაშვილი ლუკა 
60 რჩეულიშვილი სანდრო 
61 გოგალაძე ლაშა 
62 სააკიანი მილანა 
63 გლუნჩაძე გიორგი 
64 კიკნაძე ილია 
65 ლაკვეხელიანი ბაჩანა 
66 სახოკია თედო 
67 გაგოშიძე ანზორი 
68 ბერუაშვილი ბერდია 

 
სამთო - გეოლოგიური ფაკულტეტი 
N გვარი, სახელი 
1 სერებრიაკოვი მიხეილ 

2 რატიანი დავით 
3 მამუკაშვილი არჩილ 
4 ტაბატაძე მარიამ 
5 კენჭიაშვილი გურამ 
6 სარქისიანი დავით 
7 ბერიანიძე თამარ 
8 ფერიაშვილი ეკატერინე 
9 ლიპარტელიანი მარიამ 
10 ბლუაშვილი ვახტანგ 
11 დემურაშვილი ნინო 
12 ლომსაძე იოვანე 
13 ბლუაშვილი ილია 
14 ბაბელაშვილი გაბრიელი 
15 შაკირზიანოვა ალინა 
16 სამყურაშვილი ირაკლი 
17 დარბაიძე ანი 
18 პაიჭაძე გიორგი 
19 ჩხაიძე თამარ 

 
ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი 
N გვარი, სახელი 
1 ბაქრაძე ნუცა 

  



2 ბერულავა როინი 
3 კრიხელი ლია 
4 პავლიაშვილი თამარი 
5 ჩხატარაშვილი ლანა 
6 თოფურია ანა 
7 მდინარაძე მარიამ 
8 ჯიბლაძე თამარ 
9 კარტოზია ნინო 
10 ჯოხაძე ელენე 
11 კერვალიშვილი ლიკა 
12 ტატიშვილი ქეთი 
13 რატიანი ლევანი 
14 ნადირაშვილი ანა 
15 სიხარულიძე ნინო 
16 ტალახაძე თამუნა 
17 ცერცვაძე მარიამ 
18 მარგიევი დავით 
19 შუბითიძე მარიამი 
20 გვარამია დიანა 
21 კუპრავა ნათია 
22 არმეგონაშვილი რომანი 
23 ფრიდონაშვილი ია 
24 ალმაზოვა სადაგათ 
25 კაპანაძე ნატა 
26 ჩიქობავა ნათელა 
27 კუპატაძე რუსუდან 
28 კორკოტაშვილი მარიამი 
29 ჯანიკაშვილი თათია 
30 ადუაშვილი ქეთევანი 
31 გელაშვილი ელენე 
32 თათევოსიანი ვიქტორია 
33 დვალიშვილი ლალი 
34 ტუხაშვილი მარიამი 
35 მინასიან არმინე 
36 მიტიჩაშვილი ანი 
37 შუბლაძე ლილე 
38 ღოღელიშვილი თათია 
39 რაზმაძე თამარ 
40 გელაშვილი მარიამ 
41 კუკულაძე სალომე 
42 ჟღენტი დავით 
43 ორაგველიძე თამარ 
44 რიჟამაძე გიორგი 
45 დავითაშვილი ნინო 
46 რეხვიაშვილი სალომე 
  



47 ბარათელი მარიამ 
48 სტეფნაძე ნინო 
49 სირბილაძე ქეთევან 
50 ღამბარაშვილი ხათუნა 
51 რუაძე მარიამი 
52 ბაგდასარიანი ანა 

 
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 
N გვარი, სახელი 
1 მაღლაკელიძე თეიმურაზ 

2 კირაკოსიან არევიკ 
3 გერგედავა ვიქტორია 
4 მელქონიანი ასია 
5 ქანთარია მანანა 
6 მაისურაძე ლილი 
7 კრასნორუცკაია ელიზავეტა 
8 დოდაშვილი ელენე 
9 ხარაზიშვილი დიანა 
10 ილიასოვა ელენა 
11 ფრუიძე სოფიკო 
12 ფირცხალაიშვილი გიორგი 
13 შენგელია მერი 
14 მესხიძე ცირა 
15 აბრამიძე მარიამი 
16 ქურიძე ნიკო 
17 შიოლაშვილი მერაბ 
18 სამუშია ცოტნე 
19 ჯუღელი გია 
20 იორდანიშვილი თინათინი 
21 გელაშვილი ირმა 
22 ჩაკვეტაძე ანა 
23 ბარბაქაძე მარიამ 
24 ონიანი ლაშა 
25 ჯილავდარი მარიამ 
26 ახალმოსულიშვილი გიორგი 
27 ხუბუა ჭაბუკა 
28 აკოფაშვილი ლევანი 
29 კოტრიკაძე ირაკლი 
30 ციცქიშვილი თორნიკე 
31 ხუმარაძე ლიკა 
32 კაკაშვილი გიორგი 
33 ჭაღალიძე თორნიკე 
34 ჯოლოხავა ცოტნე 
35 ელბაქიძე კონსტანტინე 



არქიტექტურის,ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი 
N გვარი, სახელი 
1 გოგოჩიშვილი მარიამი 

2 ნავროზაშვილი სანდრო 
3 მეგრელიშვილი გოგიტა 
4 დოხნაძე თორნიკე 
5 კენჭაძე ანასტასია 
6 მჭედელაძე ნატალი 
7 გაბუნია თეიმურაზ 
8 ფერცელიძე ანრი 
9 ბაცანაძე მარი 
10 გოგავა გიორგი 
11 შუკვანი მიხეილ 
12 მათიაშვილი იოსებ 
13 ხელაძე გიორგი 
14 ბაზი ირინა 
15 ბედოშვილი მარიამ 
16 ღიბრაძე ანა 
17 ცხადაძე გვანცა 
18 გივიშვილი სოფიო 
19 ნიაური მარიამ 
20 კუპრაძე თამთა 
21 ბეგიაშვილი ნინო 
22 დათეშიძე ელენე 
23 გაბედავა სალომე 
24 კესარელი თეონა 
25 კახეთელიძე ნინო 
26 კანდელაკი თეკლა 
27 დავითაშვილი ნინო 
28 ქოქაშვილი მეგი 
29 ბურდული ანი 
30 მაჭარაშვილი ქეთევან 
31 კაციაშვილი ლუკა 
32 კორკოტაძე თინათინ 
33 კუბლაშვილი ოთარ 
34 ჯავახიშვილი გიორგი 
35 გაბიცინაშვილი ლუკა 
36 კვირიკაშვილი ქეთი 
37 ლომიძე მარიამი 

 
სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი 
N გვარი, სახელი 
1 ტაკაშვილი მერაბი 

2 გოცაძე ლუკა 
3 აბაშიძე ანუკი 
  



4 ფერანი ანა 
5 ყუშიტაშვილი სალომე 
6 ჯანაძე ნიკა 
7 სტარნიჩენკო ვალერია 
8 ლორთქიფანიძე ომარ 
9 ოდოსაშვილი ანუკი 
10 ნიბლიაშვილი ვაჟა 
11 ვარდია სოფიკო 
12 საფარიანი სტელა 
13 გიორგაძე მიხეილ 
14 გუმბერიძე დავითი 
15 საათაშვილი ზურაბ 
16 აფციაური სალომე 
17 ჭელიძე ეკატერინე 
18 ჯიქია კარინა 
19 კოტორაშვილი ნელი 
20 ჯალალოვი ჯავიდ 
21 ჩიჩოელი ელენე 
22 დადიანი სალომე 
23 საღირაშვილი ნათია 
24 ყულოშვილი რამინი 
25 აბრამიშვილი ნათია 
26 კავთუაშვილი ლიკა 
27 ჭიპაშვილი ელენე 
28 ღვალაძე თეა 
29 ღურჯია მარიამი 
30 ნასარაია გიგა 
31 ქოქრაშვილი თინათინ 
32 მენაბდიშვილი გიორგი 
33 მარმარაშვილი ნანა 
34 ბაქრაძე ნინო 
35 ჯგუნჯგია მადონა 
36 ტაკაშვილი თამარი 
37 ჩუბინიძე თინათინი 
38 იასეშვილი მარიამ 
39 ცხვედაძე დემურ 
40 ყაველაშვილი ნინო 
41 ნოდია ნათია 
42 ადეიშვილი ანი 
43 ახმედოვა გიულჩინ 
44 ნიკოლაიშვილი ქეთევან 
45 ჩოხელი ილია 
46 ნემსაძე ირინე 
47 წულეისკირი სოფიკო 
48 ხუბულავა დავითი 
  



49 ჯიქია მარიკა 
50 ფერაძე რუსუდან 
51 ვაშაკიძე ნანი 
52 მოდებაძე ნინო 
53 დიასამიძე მირანდა 
54 ეჯიბია ალექსანდრე 
55 გოგუაძე სესილი 
56 ქერდიკაშვილი ანა 
57 საჩალელი ნატა 
58 მესხი თინათინ 
59 მამედოვი ჰეგანა 
60 ადუაშვილი სალი 
61 სუნჯაევი რუსლან 
62 ქადაგიძე ანა 
63 გოძიაშვილი სანდრო 
64 დვალიშვილი მარიამ 
65 მაისურაძე თამთა 
66 ოქრიაშვილი მარია 
67 თედიაშვილი მარიამ 
68 თედიაშვილი გიორგი 
69 ქარცივაძე ანი 
70 ღარიბაშვილი ნათია 
71 ჯგუშია ბექა 
72 გვარმიანი ანუკი 
73 ბიჭოლაშვილი ლევანი 
74 ჯლანტიაშვილი ნინო 
75 იობიძე სოფიო 
76 ფხალაძე ნინო 
77 კაპანაძე თეა 
78 ბაბილაშვილი დარეჯანი 
79 ვოსკანიან თამარა 
80 სიმონიძე გიორგი 
81 ნონიაშვილი თინათინ 
82 რურუა ოთარი 
83 ასლანიშვილი ანა 
84 ჩოჩია ლეილა 
85 ლომიძე ილია 
86 ბარბაქაძე გუგა 
87 რუსიტაშვილი როსტომ 
88 წეველიძე მარიამი 
89 დოროშენკო ანასტასია 
90 ბრეგვაძე ნინო 
91 ზარანდია მარიამ 

 
ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი 
   



N გვარი, სახელი 
1 ყაშუაშვილი სერგო 

2 ტურაბელიძე პაატა 
3 მირცხულავა მარიამი 
4 სულაძე ნინო 
5 ლაფერაშვილი მარიამ 
6 უღრელიძე ვახტანგი 
7 ქარსელაძე მარიამი 
8 ბერულავა ანა 
9 კაციტაძე გურამი 
10 ომანაძე გიორგი 
11 ჯინაშვილი მარიამ 
12 ატაშოვი როსტომი 
13 სარალიძე ბეჟან 
14 რუსია გიორგი 
15 ტივაძე მარიამ 
16 ჩიკვილაძე ელენე 
17 ფალავანდიშვილი ანა 
18 ლუკაშვილი ნესტანი 
19 მიქაუტაძე რუსუდან 
20 კაპანაძე ინგა 
21 ჯიქია გიორგი 
22 კაპანაძე გიორგი 
23 ყაჭიური ირინე 
24 სიჭინავა ლიკა 
25 პაპავა მარიამ 
26 ალიხანოვი ალექსანდრე 
27 კვირტია ლაზარე 
28 ჟღენტი ჯონი 
29 ნინუა ნიკა 
30 ძაგანია ანა 
31 მგალობლიშვილი გიორგი 
32 ელიაშვილი ანი 
33 წერეთელი გიორგი 
34 ნარუშვილი ბექა 
35 აფციაური დავით 
36 ღუდუშაური ნატო 
37 მურმანიშვილი ოთარი 
38 კოშკელიანი ედუარდ 
39 მეზვრიშვილი ნიკოლოზ 
40 ხოჯამიროვი თამარ 
41 ხინთიბიძე თამარი 
42 გაბისონია ლევან 
43 კუკავა მარიამ 
44 საჩალელი სალომე 
  



45 სხირტლაძე თათია 
46 გუმბერიძე დავით 
47 ნონოიანცი ანა 
48 ქოქოლაძე ნინო 
49 ენუქიძე გიორგი 
50 ალექსანდრია ანრი 
51 აბრამიშვილი გოგა 
52 მჭედლიშვილი ცოტნე 
53 კუპატაძე გოგიტა 
54 ჭყოიძე მარიამ 
55 შვანგირაძე ზაურ 
56 ხარაშვილი სოფიო 
57 კვერსელავა ცოტნე 
58 გაბისონია ნიკა 
59 ღვალაძე მარიამ 
60 მგალობლიშვილი ნიკოლოზ 
61 ხარშილაძე ნიკოლოზ 
62 მახათაძე ვალენა 
63 ზელნიკოვი სერგეი 
64 ცარციძე თამარი 
65 სულხანიშვილი სანდრო 
66 მაცაბერიძე გიორგი 
67 ჯანგიანი გიორგი 
68 ვერდიშ ალექს 
69 კუპატაძე გიორგი 
70 ბერძენიშვილი ლუკა 
71 მსხვილიძე ქეთევან 
72 ბარბაქაძე საბა 
73 მეხაშიშვილი ანი 
74 კანკია მარიკა 
75 ხორნაული თათია 
76 ცინაძე ვასილ 
77 შველიძე მარიამი 
78 ბასილაია ლუკა 
79 შიოშვილი ანა 
80 დოლინსკი ვლადიმერ 
81 გოდუნოვი ილია 
82 ტიხონოვი მიხეილი 
83 ტაბატაძე ტარიელი 
84 ქურდაძე ნიკა 
85 ლურსმანაშვილი მარიამ 
86 მესხური ცოტნე 
87 შარიქაძე ლაშა 
88 გოგუაძე გიორგი 
89 ნარიმანიშვილი ეთერი 
  



90 კირიაკოვი ანტონი 
91 ძირკვაძე ანა 
92 ცხადიაშვილი თორნიკე 
93 ბალიევი ივანე 
94 კაპანაძე ელენე 
95 ბიძინაშვილი მარიამ 
96 ჭოხონელიძე ლაშა 
97 მაჭარაშვილი ვალერიან 
98 არუთინიანი სტეფანე 
99 ახობაძე გიორგი 
100 მუზაშვილი გიორგი 

 
დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 
N გვარი, სახელი 
1 წოწკოლაური გიორგი 

2 ხუციშვილი ლიზი 
3 ახალშენიშვილი რატი 
4 სვიმონიშვილი სოფიო 

 
აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერნგის ფაკულტეტი 
N გვარი, სახელი 
1 დარბაისელი თამარი 
2 ნამგალაური თემური 
3 გოგოლაძე ნატო 
4 მეგენეიშვილი მარიამ 
5 ხმალაძე მარი 
6 ახალმოსულიშვილი მარიამი 
7 ბოსტოღანაშვილი მარიამი 
8 დოღონაძე ანა 
9 ელიზბარაშვილი ხატია 
10 კაკიაშვილი მარი 
11 თოლორდავა ნანო 
12 კორკოტაძე თამარ 
13 მანველიშვილი თამარი 
14 მედულაშვილი იოანე 
15 მირიანაშვილი მაია 
16 მუმლაძე თამარ 
17 ნავერიანი თინათინი 
18 რევაზაშვილი ნინო 
19 რუაძე ანი 
20 სარდანაშვილი თამარ 
21 ყველაშვილი თამარი 
22 ჩახვაშვილი ლიკა 
23 ძამაშვილი ანა 
24 ხარშილაძე გიორგი 
  



25 გოგოლაძე ნინო 
26 ნადარაია დაჩი 
27 ჯანგველაძე ჯონგიორგი 
28 მელქაძე ქეთი 
29 გოგიტიძე ხატია 
30 იაკუბოვი ლუკა 
31 მუმლაძე თამარ 
32 როსტიაშვილი მარიამ 
33 ულუმბელაშვილი მიხეილ 
34 შველიძე გიორგი 
35 ციკოლია ნინო 
36 ამირბეგოვი ვანო 
37 ლომიძე ნანა 
38 კარიბოვა რადმილა 
39 კილასონია დიმიტრი 
40 კორძაძე თამთა 
41 სახვაძე ქრისტინე 
42 ხარტონიშვილი ზურა 
43 კარელიძე ეკატერინე 
44 ჩქარეული ია 
45 ბერუაშვილი ალექსანდრე 
46 კუხალაშვილი გრიშა 
47 გულიაშვილი ანი 
48 სამსონია მზია 
49 შენგელაია ლევანი 
50 ცერცვაძე ანანო 
51 ანდიაშვილი გიორგი 
52 გადელია დიანა 
53 ბიბილაშვილი ანა 
54 წიქარიშვილი მედეა 
55 აძგარაძე მირანდა 
56 ბასილაშვილი მარიამ 
57 წურწუმია ნანო 
58 ბოლოკაძე ვახტანგ 
59 ცაცაბაშვილი დავით 
60 ტორონჯაძე ნიკოლოზ 
61 იანქოშვილი გიორგი 
62 კოპალიანი გიორგი 
63 პაპაშვილი ქეთევან 
64 ფანქველაშვილი მარიამ 
65 მელაძე სოფი 
66 გელაშვილი ანზორ 
67 შველიძე ანი 
68 პირმისაშვილი მაკა 
69 ფატარიძე ქეთევან 
  



70 სამსონია მარიამ 
71 ვაჩეიშვილი მარიამ 
72 ბეჟანიშვილი გიორგი 
73 ქვლივიძე სოფიო 
74 ცეცხლაძე ანა 
75 ამირაშვილი სერგი 
76 ფერაძე ნიკოლოზ 
77 ჯაყელი გიორგი 
78 მირუაშვილი ეკა 
79 ღარიბაშვილი ანა 
80 ნაზარაშვილი მარიამ 

 
ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 
N გვარი, სახელი 
1 რევია ნინო 

2 ჯაჯანიძე გვანცა 
3 ხოსიტაშვილი ნინო 
4 ხუცურაული ხატია 
5 გოგალაძე ქრისტინა 
6 სარალიძე დიანა 
7 კობერიძე მარიამ 
8 სულიაშვილი ქეთინო 
9 გაბიანი ბადრი 
10 ქუთათელაძე გიორგი 
11 კოჭლამაზაშვილი ნინო 
12 ლაბაძე ანი 
13 გასანოვი ქამრანბეგ 
14 კალანდაძე მარიამ 
15 სანაია მარიკა 
16 ანტონიან ჟანნა 
17 ფაჩულია თამუნა 
18 მახმუდოვა სევინჯ 
19 ოთინაშვილი თამარ 
20 წიკლაური დარეჯან 
21 დავითაძე დავით 
22 ქუთათელაძე ლაშა 
23 კილაძე თამარი 
24 ფაჟავა ანა 
25 მარკოზაშვილი ლუკა 
26 თეთრაძე სოფიკო 
27 ფოდიაშვილი ნინო 
28 გოგიჩაშვილი ნათია 
29 თოდუა მათე 
30 გიუნაშვილი ანი 
31 ყაველაშვილი ნათია 
  



32 თეთრაძე სალომე 
33 ალხანაშვილი ანზორი 
34 ქურსუა თამარ 
35 ფატალიევა მაია 
36 ოგანესიანი მარიამ 
37 საგრადოვი მარინა 
38 სტურუა ნათია 
39 არჩვაძე ლანა 
40 ცხადაძე თეა 
41 ბაკურიძე მუხრანი 
42 წულაია კესო 
43 ლუარსაბიშვილი თამარ 
44 ოსტანინა ვალენტინა 
45 ბერელაშვილი ვლადიმერ 
46 გიგანი ფიქრია 
47 ხარშილაძე მარიამ 
48 სამუშია გიორგი 
49 მალაღურაძე აკაკი 
50 ჩუთლაშვილი მარიამ 
51 სულაძე თამარ 
52 პატაშური მარიამი 
53 მიქელიშვილი ქეთევან 
54 გელაშვილი თორნიკე 
55 ცინდელიანი თამარი 
56 თოდუა ნინო 
57 ბექაური ლაშა 
58 მიასედოვა ქრისტინა 
59 სამუნაშვილი თეა 
60 სხირტლაძე ნატო 
61 მეგრელიშვილი მარიამ 
62 ბრეგვაძე ნინო 
63 სამხარაძე ნიკა 
64 გურაშვილი ბექა 

 
საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
N გვარი, სახელი 
1 უშხვანი ლერი 

2 ღიბრაძე ირაკლი 
3 ჯღარკავა სოფიკო 
4 ისპირიან ვრეჟ 
5 კოტია ლიკა 
6 კვირკველია გიორგი 
7 გაბაიძე ქეთევან 
8 ბარნაბიშვილი ანი 
9 რეხვიაშვილი მედეა 
  



10 მარკოვი ანასტასია 
11 აფციაური მერი 
12 კურაკინა ელენა 
13 ჭეიშვილი ლუკა 
14 ხორგუანი სალომე 
15 პაქსაძე გურანდა 
16 ტუღუში ნანა 
17 იორაშვილი ანნა 
18 დალალიშვილი დინა 
19 მიქელაძე ანა 
20 კიკნაძე ზურაბ 
21 ჯანგულაშვილი ლიკა 
22 სამარღანიშვილი ლევან 
23 ოთიაშვილი სალომე 
24 სხვიტარიძე ნათია 
25 სულამანიძე გიორგი 
26 სტამბოლციან ოვანეს 
27 ლაცაბიძე თენგიზ 
28 ჯანანაშვილი თეონა 
29 ჩუტკერაშვილი ანა 
30 გელენავა-ობლიშვილი ანნა 
31 ხერგიანი ლაშა-გიორგი 
32 ილურიძე ანა 
33 მახარაძე მარიამ 
34 ჩადუნაშვილი მანანა 
35 ლაცაბიძე დავითი 
36 იუსუბოვი რაშად 
37 ძიძიგური ზურაბი 
38 გერლიანი ხატია 

 
 
 
 
 
 
 

სსიპ საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი რექტორი დავით 
გურგენიძე 
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