
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ცენტრალური 

საარჩევნო კომისიის განცხადება 

 

     2020 წლის 25 დეკემბერს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 12 ფაკულტეტზე 

გაიმართება სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები ელექტრონულ ფორმატში. სტუდენტებს 

არჩევნებში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ თავის ინდივიდუალურ ელექტრონულ ფოსტაზე 

მიღებული უნიკალური ბმულის მეშვეობით, 09:00 საათიდან 18:00 საათამდე. 

      ცენტრალური საარჩევნო კომისია მოგიწოდებთ ჩაერთოთ არჩევნებში და გამოხატოთ თქვენი 

პოზიცია. 

 

      არჩევნებში გამარჯვებულად ჩაითვლება უკეთესი შედეგის მქონე კანდიდატი შესაბამის 

ფაკულტეტზე დადგენილი მანდატების (ვაკანტური ადგილი)  რაოდენობის გათვალისწინებით.  

      ფაკულტეტების მიხედვით დადგენილია მანდატების (ვაკანტური ადგილი) შემდეგი 

რაოდენობა: 

1. სამშენებლო ფაკულტეტი - 69 მანდატი. 

2. ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი - 77 მანდატი. 

3. სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი - 34 მანდატი. 

4. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი - 57 მანდატი. 

5. სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი - 55 მანდატი. 

6. არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი - 26 მანდატი. 

7. სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი - 45 მანდატი. 

8.  ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი - 42 მანდატი. 

9. საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი - 

46 მანდატი. 

10. ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი - 113 მანდატი. 

11. აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი - 14 მანდატი. 

12. დიზაინის საერთაშორისო სკოლა - 6 მანდატი. 

  

გთავაზობთ სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებში დარეგისტრირებულ 

კანდიდატთა სიას, ფაკულტეტების მიხედვით. 

 

სამშენებლო ფაკულტეტი 

1. გიორგი ნანიტაშვილი 

2. გიორგი ჩირგაძე  

3. თორნიკე კელეპტრიშვილი 

4. თათია ხაჩიძე 

5. თორნიკე გოგოლიძე 

6. ნიკოლოზ ხარატიშვილი 

7. ნიკა ამირხანაშვილი  

8. თინა იველაშვილი  

9. ვახტანგ კოპლატაძე  

10. ბაქარი კაპანაძე  



11. მარიამ ანდღულაძე  

12. გიორგი ანდღულაძე  

13. ნიკოლოზ შავერდაშვილი 

14. რევაზ აბრამიძე  

15. ზაზა გეთია  

16. მარიამ სამხარაძე 

17. ალექსანდრე თოდრაძე 

18. ია წოწორია 

19. ზაზა ჯანგიძე  

20. ზურაბი გოქაძე  

21. ანა შეყილაძე 

22. ლევან საყვარელიძე  

23. საბა ჩაჩუა 

24. ალექსანდრე კაკუბერი 

25. ზაურ ჯანელიძე  

26. საბა ხურცილავა 

27. ჯანიკო გიორგაია  

28. მურმან შუკაკიძე  

29. ალექსი გელაშვილი  

30. ირაკლი თოდუა 

31. მარია აბჟანდაძე 

32. ზურაბ ხუჯაძე 

33. გიორგი ძაძამია  

34. ლაშა მამალაძე  

35. ნიკა ზურაბიშვილი 

36. მიხეილ შენგელია 

37. მიხეილ მამულაშვილი 

38. ვახტანგ შონია 

39. შალვა შენგელია 

40. აზა ჩხარჩხალია  

41. თალიკო მახარაძე  

42. ნინო პავლიაშვილი 

43. ჯიმი გელაშვილი  

44. მათე ჩემია 

45. საბა ლაფანაშვილი 

46. თამარ ბოლქვაძე  

47. თამთა სუთიძე  

48. კონსტანტინე ნადარეიშვილი 

49. ბადრი გურგენიძე 

50. ანჟელა მალხასიანი 

51. ანგი გურგენიძე 

52. ანა ნადირაშვილი 

53. საბა ფაშტიანი 

54. მარიამ დუმბაძე 

55. ნოდარ მეტრეველი 



56. ბადრი მირზაშვილი 

57. გიორგი მარგალიტაძე 

58. ეკატერინე ჯღამაძე 

59. ნატო სვიანაძე 

60. ქრისტინე ჩხარტიშვილი 

61. ბაქარი ტატიშვილი 

62. ვახტანგ ბობოხიძე 

63. ბადრი შენგელია  

64. ცოტნე ლომაია 

65. საბა ტაბატაძე 

66. გიგი ალბორიშვილი 

67. გიორგი ღონღაძე 

68. ჯიმი ლომსაძე 

69. სოსო ჭყოიძე  

70. გიგი არაბული  

71. ნიკოლოზ ბიჭიაშვილი 

72. საბა ბერიაშვილი 

73. გივი პაპიაშვილი 

 

 

 ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი  

1. ირაკლი გუგუშვილი  

2. მეგი გოგოლაძე  

3. დავით გელაშვილი  

4. გიორგი ცხადაძე  

5. გიორგი საბაშვილი  

6. თორნიკე ანთიძე  

7. ლუკა გრიგოლია  

8. დავით სხირტლაძე  

9. მარიამ ღლონტი  

10. ზურაბ შერგელაშვილი  

11. მერი ციცქიშვილი  

12. ზურაბ მამარდაშვილი  

13. ვალერიან სილაგაძე  

14. მარიამ ცირღილაძე  

15. თორნიკე ხვადაგიანი  

16. დავით რუხაია 

17. საბა ყიფიანი 

18. ანი გაგნიძე 

19. დაჩი ჩადუნელი 

20. გიორგი მუხიგულაშვილი 

21. საბა ოტიაშვილი  

22. დავით აბრამიშვილი  

23. გიო ერქომაიშვილი  

24. თეა მარტოლეკი  



25. ილია კიკნაძე  

26. ლაშა კილაძე 

27. არშაკი მარქარიანი  

28. თამარ ჭანტურიძე  

29. გიორგი გაგოშიძე  

30. ნიკა კორკოტაძე  

31. თამაზ თიგიშვილი  

32. ბექა ბალაშვილი 

33. თამარ ჯინჯოლია  

34. ბაჩო დუმბაძე  

35. რატი კენჭუაშვილი  

36. თეონა ბურდიაშვილი  

37. გიგა გავაშელიშვილი  

38. გიორგი გვრიტიშვილი  

39. ნიკოლოზ ტურიაშვილი  

40. თინათინ კუზანაშვილი  

41. ბერიკა ტალახაძე  

42. დაჩი გოგიშვილი  

43. გიორგი თავბერიძე  

44. საბა საცერაძე  

45. ალექსი ტურაშვილი  

46. ანზორ ფერაძე  

47. ანა აიწურაძე 

48. დავით ფანცულაია  

49. ლუკა ჩობანიძე  

50. გიორგი ჩხაიძე  

51. რატი ხეჩიკაშვილი 

52. თამთა ბურდული 

53. გიორგი ქათამაძე 

54. შამშე გობეჯიშვილი  

55. ნიკოლოზ ქსოვრელი  

56. სანდრო დაუთაშვილი  

57. მარიამ ტუღუში 

58. თამარ ჩადუნელი  

59. თორნიკე ლობჟანიძე  

60. დავით კაკაბაძე 

61. თეა კაპანაძე  

62. გიორგი წიქარიშვილი  

63. სალომე ჭიღლაძე  

64. ზაზა კანკია  

65. ავთანდილ ოდიშარია  

66. იოსებ ჯღარკავა 

67. რუსუდან მელიქიძე  

68. თეიმურაზ სოლომონია  

69. ჯონი ჯოჯუა  



70. ანზორ მაჭავარიანი  

71. გიორგი ლორთქიფანიძე  

72. თამაზ ცირღილაძე  

73. მარიამ შველიძე 

74. გიორგი ბახტაძე  

75. ჯემალ ბარბაქაძე  

76. ფეზულა გასანოვი 

77. ალი ალიევი  

 

 

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი 

1. მამუკა ჯმუხაძე  

2. გიორგი გერსამია 

3. ლაშა დოლიძე 

4. გიორგი ჯანჯალაშვილი 

5. მამუკა ძინძიბაძე 

6. მათე ნასარიძე 

7. ლაშა მამულაშვილი 

8. ზურაბ მოდებაძე 

9. ჯაბა კოპაძე 

10. ლევანი ცარციძე 

11. ლევანი ბექაური 

12. მარიამ კვარაცხელია 

13. ნათია მექუდიშვილი 

14. ია გოგავა 

15. სოფიო გოგოჭური 

16. ქრისტინა ბერიძე 

17. გრიგოლ გელაშვილი 

18. ირმა გულიაშვილი 

19. მარიამ ბეკოშვილი 

20. თათია ჭინჭარაული 

21. მანანა გავაშელი 

22. მარიამ ტაბატაძე 

23. ანა კობერიძე 

24. თამარ ბერიანიძე 

25. თემური ბენდელიანი 

26. ნოდარი ბარამიძე 

27. მერაბი აბრამიშვილი 

28. გიგი გელაშვილი 

29. რეზო ყაველაშვილი 

30. ირაკლი ციცქიშვილი 

31. გიორგი ბარბაქაძე 

32. ლაშა ოკუჯავა 

33. ნატო ჯანიაშვილი 



34. დავით ცერცვაძე 

35. ვლადიმერი ზოიძე 

36. დავით მენაბდე 

37. გიორგი აფციაური 

38. ლაშა დარბაიძე 

39. ლაშა კოდელაშვილი 

40. ნიკოლოზ ბლიაძე 

41. დავით ქობალია  

 

 

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი  

1. ლევანი ბლიაძე 

2. ლაშა ავალიანი  

3. ლაშა დემურაშვილი  

4. თამაზი გამგებელი  

5. გიორგი ჩიღოშვილი 

6. საბა კვირკველია 

7. გიორგი გაბაძე  

8. დავითი ტოროშელიძე  

9. ნიკოლოზი გრიგოლია  

10. გიორგი მამისიმედიშვილი  

11. გიორგი ცაგარეიშვილი  

12. ნიკა შენგელია  

13. ემა შელია  

14. ქრისტინე გოგოლაშვილი  

15. ნინო მღებრიშვილი  

16. მარიამ კობახიძე  

17. ხათუნა ბუიღლიშვილი  

18. გვანცა ბერიშვილი  

19. სოფიკო ბასილიძე  

20. მეგი ღვინიაშვილი  

21. მარიამ ლურსმანაშვილი  

22. ნინო ხომერიკი 

23. თამარი ცუხიშვილი  

24. ნინო ქარდავა  

25. სალომე ბიჩნიგაური  

26. მარიამ საჯაია  

27. ნანო ჟორჟოლიანი  

28. ჯაბა კვირკველია  

29. გიორგი მაჭარაშვილი  

30. თორნიკე დეკანოიძე  

31. ქეთი ცუხიშვილი  

32. მარიამ ივანაშვილი  

33. ნინო შეყლაშვილი  



34. გიორგი აბელიშვილი 

35. ირაკლი გიგოლაშვილი  

36. გიგა ჭანკვეტაძე  

37. გიორგი გოდერძიშვილი  

38. მარი შეყლაშვილი  

39. ხატია ბრეგვაძე  

40. ნათია სადღობელაშვილი  

41. მარიამ კაპანაძე  

42. მერი ბერიშვილი  

43. მარი ნაწიფაშვილი  

44. ნატა კაპანაძე  

45. აკაკი ლომიძე 

46. ნიკა ადამია 

47. ბელა მცხვეთაძე  

48. თამარ პავლიაშვილი  

49. გიორგი ცინცაძე 

50. ნათელა ჩიქობავა  

51. ლანა ჩხატარაშვილი  

52. დემეტრე ნარსია  

53. ჯაბა შაბურიშვილი  

54. რომანი კალანდაძე  

55. კონსტანტინე რამიშვილი  

56. მარიამ რუაძე 

57. ლაშა დევდარიანი  

   

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი 

1. თორნიკე ჭაღალიძე 

2. რუბენ ქარდავა 

3. ზაზა ონიანი 

4. გიორგი ნიგურიანი 

5. მამუკა ჭაღალიძე 

6. ბესიკი ლიპარტელიანი 

7. ოთარ მკერლიშვილი 

8. მარიამ ბარბაქაძე 

9. ჯემალი-გიორგი ჯინჯოლავა 

10. სოფიკო ფრუიძე 

11. თათია თორღვაშვილი 

12. ელიზავეტა კრასნორუცკაია 

13. დავით ჩუტკერაშვილი 

14. გიორგი ვეკუა 

15. ნოდარ ესაკია 

16. ირაკლი გოგალაძე 

17. თემურ გიორგაძე 

18. ვასილ ზღუდაძე 



19. ბექა ზაზაძე 

20. ლილი მაისურაძე 

21. დავით ესებუა 

22. თორნიკე ბარამიძე 

23. ლევან ხორავა 

24. კახა ჩხეტია 

25. მარიამ ქარდავა 

26. ცირა მესხიძე 

27. თენგიზ დოლიძე 

28. გიორგი კურტანიძე 

29. ალექსანდრე პაპაშვილი 

30. ნოდარი შენგელია 

31. რევაზ ცუცქირიძე 

32. გოჩა ბობოხია 

33. მარიამ ჯილავდარი 

34. ვიქტორია გერგედავა 

35. ანა ჩაკვეტაძე 

36. ალექსი ყეინაშვილი 

37. ტარიელ ბერიძე 

38. ალექსანდრე მოდებაძე 

39. გიორგი ვიბლიანი 

40. ლაშა მახარაშვილი 

41. ქრისტინე სიგუა 

42. გიორგი ჯანგულაშვილი 

43. ლაშა-გიორგი შავერდაშვილი 

44. გვანცა ძიძიგური 

45. ლუკა ღოღელიშვილი 

46. ასია მელქონიანი 

47. მარიამ კევლიშვილი 

48. ლაშა ცაგარეიშვილი 

49. ზურაბ ღიბრაძე 

50. ლუკა მენაბდე 

51. იაგო აფხაძე 

52. თამთა მაჭუტაძე 

53. ლაშა ბუსხრიკიძე 

54. მაია ბრეგვაძე 

55. მიხეილ ფალავანდიშვილი 

56. სულხან ბუკია 

57. ალეკო ღორჯომელაძე 

58. მანანა ქანთარია 

59. ცოტნე სამუშია 

60. ბექა მაჭარაშვილი 

61. გვანცა გრძელიძე 

62. ნათია გვაზავა 

63. გოგა ხორგუანი  



 

 

არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი  

1. აკაკი ღვინჯილია 

2. ნიკა გერანტია 

3. ვლადიმერ ბერელიძე 

4. გელა მიქავა 

5. თევდორე მალხაზიშვილი 

6. გიორგი სადუნაშვილი 

7. მარიამ მუჯირი 

8. მათე ლომიძე 

9. თათული აფციაური 

10. თამთა აბრამიშვილი 

11. ნატალი მჭედელაძე 

12. ვიკტორია ახმედიანი 

13. ლუკა გელაშვილი 

14. საბა მამრიკიშვილი 

15. ჯაბა ინალიშვილი 

16. ივანე ბაგაშვილი 

17. ჯიმშერი მაისურაძე 

18. დავით ჩიბურდანიძე 

19. გიორგი მახარაძე 

20. ნინო ნადირაშვილი 

21. ნიკა ადამია 

22. გიორგი რევაზიშვილი 

23. მარიამი სისაური 

24. გიორგი რაზმაძე 

25. მარიამი პატაშური 

26. თამარი კენჭუაშვილი 

 

 

 სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი  

1. თომა ხაბეიშვილი 

2. თამარ ბარამია 

3. სპარტაკ სოხაშვილი 

4. ანა ტაკაშვილი 

5. ანუკი აბაშიძე 

6. ლუკა გოცაძე 

7. ნანი ვაშაკიძე 

8. სალომე შანყულაშვილი 

9. მერაბი ტაკაშვილი 

10. ელენე ჩიჩოელი 



11. ელენე წოწკოლაური 

12. ლიკა კავთუაშვილი 

13. ელენე ჭიპაშვილი 

14. თეა კაპანაძე 

15. ირაკლი ჩიგოგიძე 

16. ბაგრატ კვირკველია 

17. სოფიო ბატკუაშვილი 

18. ვაჟა მეხატიშვილი 

19. თინათინ ნონიაშვილი 

20. ნათია ესაიაშვილი 

21. ქეთევან ბერაშვილი 

22. რუსუდან სულხანიშვილი 

23. რუსუდან ფერაძე 

24. ია ბარკალაია 

25. ხატია ქენქაძე 

26. თამარ წერეთელი 

27. რევაზ დათუკიშვილი 

28. ჯავიდ ჯალალოვი 

29. თინათინ ბარაქაძე 

30. ნინო ბურდული 

31. ლია ნახუცრიშვილი 

32. სოფიკო დარჩია 

33. გიორგი დონღვანი 

34. თინათინ ჩუბინიძე 

35. გიორგი გიორგაძე 

36. ნიკა სახელაშვილი  

37. თამარ ტაკაშვილი 

38. გიორგი თედიაშვილი 

39. გოგა ძაგანია 

40. დავით გაბიანი 

41. ომარ პატარიძე 

42. ავთო მამნიაშვილი 

43. მარიამ სესიაშვილი 

44. მარიამ წეველიძე 

45. საბა გვიმრაძე 

46. ლუკა შუბითიძე 

47. გიგი გრიგალაშვილი 

48. საბა რაზიკაშვილი 

49. გუგა ბარბაქაძე  

50. მარამ ჭიტაძე 

51. გიორგი ხარაზი 

52. გიორგი თედიაშვილი 

53. ლელა ქურდაძე 

54. თამარი კაპანაძე 

55. მარიამ ასათიანი 



56. ბადრი გასოიანი 

57. ლუკა კვანტალიანი 

58. სალომე თუთბერიძე 

59. გიულჩინ ახმედოვა 

60. გვანცა ცინცაძე 

61. ლევან ცაგარეიშვილი 

 

 

ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი 

1. გიორგი ქოჩორაშვილი 

2. გივი კუკულაძე 

3. გიორგი ქობალია  

4. დავითი მოისწრაფიშვილი 

5. მარიამ ჯანიაშვილი 

6. მარიამ ძინძიბაძე 

7. მარიამ გიგაური 

8. ანა ქებურია 

9. მარიამი კალანდაძე 

10. გვანცა ფოფხაძე 

11. დავით დარჩია 

12. ირაკლი ოშორიძე 

13. ნინო რევია 

14. გიორგი ოშორიძე 

15. ნათია ყაველაშვილი 

16. მიხეილი ჭანტურია 

17. რომანი დვალი 

18. ლიზი ჩუბინიძე 

19. ნინო ფოდიაშვილი 

20. მარიამ ოგანესიანი 

21. ჟუჟუნა ბენდელიანი 

22. თამარ ოთინაშვილი 

23. მარიამი გაბელაია 

24. გიორგი მაისურაძე 

25. გიორგი კვარაცხელია  

26. სოფიკო თეთრაძე 

27. სალომე თეთრაძე 

28. ანი  ლაბაძე 

29. ანა  გამახარია 

30. თათია კაპანაძე 

31. აიტან იუსუბოვა 

32. ლუკა კიკვაძე 

33. ზურა ციცქიშვილი 

34. ანანა  ინასარიძე 

35. ჟანნა ანტონიან 



36. ლევან ჯანგირაშვილი 

37. ლანა გულიაშვილი 

38. ლევანი ქავთარაძე 

39. თამარ  ცინდელიანი 

40. თამაზი კვიკვინია 

41. ლაშა ბექაური   

42. მარიამი  ქოქოშვილი 

43. ქეთევან მიქელიშვილი 

44. ფიქრია გიგანი 

45. თამარ სულაძე 

46. კესო წულაია 

47. თამთა კაკრიაძე 

48. ლუკა მარკოზაშვილი 

49. ხატია ხუცურაული 

50. გორგაძე ვახტანგ 

51. ლუკა ონეზაშვილი 

52. გიორგი დავითაშვილი 

 

საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი  

1. არჩილ ბაბუნაშვილი 

2. ნათია სხვიტარიძე 

3. როსტომ ლაბაძე 

4. შალვა სანაია 

5. სოსო წოწერია 

6. ვაჩე ცაკაშვილი 

7. ნათია ქუფარაშვილი 

8. თამთა ბარამიძე 

9. თამარ კოპალიანი 

10. ნინო დათუაშვილი 

11. ირაკლი ღიბრაძე 

12. მიშიკო ჭუმბურიძე 

13. გიორგი შავერდაშვილი 

14. ნიკოლოზ ნიჟარაძე 

15. ნიკა ბერუაშვილი 

16. მარიამ ლომთათიძე 

17. ირაკლი დოინჯაშვილი 

18. გიორგი დგებუაძე 

19. რუსუდან კაციაშვილი 

20. ნათია მაისურაძე 

21. დავით გუნცაძე 

22. ნიკოლოზ ლეჟავა 

23. ნანა კილაძე 

24. გურამ ვარდუაშვილი 

25. დოდო ჩიჩუა 



26. ანნა ქველაძე 

27. ანი შუბითიძე 

28. მაკა კილაძე 

29. ილია გამისონია 

30. სალომე ხორგუანი 

31. ელისაბედი გეგიძე 

32. სანდრო ქურციკიძე 

33. ნანა ნიკოლეიშვილი 

34. ლევან სამარღანიშვილი 

35. გურამი ფუტკარაძე 

36. გიორგი ფილაშვილი 

37. გიორგი მამუკელაშვილი 

38. ანა ბერიაშვილი 

39. გია ნადირაშვილი 

40. ირმა ბახტურიძე 

41. მაია გელაშვილი 

42. გურამი ჯაფარიძე 

43. გიორგი ქველაძე 

44. ნიკოლოზ დავლიანიძე 

45. ლუკა გეგიძე 

46. ნათია გვალია 

47. ანასტასია მარკოვი 

48. გვანცა ზურაბაშვილი 

49. ანი ბარნაბიშვილი 

50. ზურაბ კიკნაძე 

51. დავით ირემაშვილი 

52. დავით დოლიკაშვილი 

53. დავითი კაკაურიძე 

54. მარიამი მაღრაძე 

55. გოჩა ლომოური 

  

 

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი  

1. ლევანი კალანდია   

2. ემზარ ჩილინდრიშვილი  

3. ბეგი ბაშელეიშვილი  

4. ირაკლი კურდღელია  

5. ნიკა გასიტაშვილი 

6. გიორგი დემეტრაშვილი 

7. დავით ჭინჭარაული 

8. დაჩი ბარამაძე 

9. ლევან ჩიტუნაშვილი 

10. ბექა დარბაიძე 

11. გიორგი გელიტაშვილი 



12. არჩილ ღვალაძე 

13. ამიკო ტუღუში 

14. გიორგი გურეშიძე 

15. გიორგი ტიბუა 

16. ომარ ტერტერაშვილი 

17. შალვა მეფარიშვილი 

18. ლუკა გაფრინდაშვილი 

19. გივი სხირტლაძე 

20. ნოდარ კიკნაძე 

21. ლირა ბეჭვაია 

22. ნინო კუნჭულია 

23. გიორგი ლორია 

24. გიორგი ლომიძე 

25. მარიამ მუმლაძე 

26. ილია აფციაური 

27. დავით ჩადუნელი 

28. გაგი ეჯიბაძე 

29. ტარიელ მახარაშვილი 

30. რომანი ილაური 

31. საბა გაბიდაური 

32. ვალერი რაზმაზიშვილი 

33. ლუკა გაბელაშვილი 

34. გიორგი მეტრეველი 

35. ირაკლი შიოშვილი 

36. ნატო მეკოკიშვილი 

37. დავით ქამუშაძე 

38. გიული ხურცილავა 

39. ლელა თურმანიძე 

40. მარიამ მაისურაძე 

41. მარიამ ჯაშიაშვილი 

42. თამარ სოსანიძე 

43. გვანცა გოგლოძე 

44. გიორგი ოსეფაშვილი 

45. გიორგი თაბორიძე 

46. თორნიკე რუაძე 

47. ლაშა ხარიბეგაშვილი 

48. გიორგი შენგელია 

49. ვანო ჩეკურიშვილი 

50. დავით გვალია 

51. ლიკა ქუთელია 

52. ლუკა დადიანიძე 

53. უჩა წიკლაური 

54. სულიკო ბორაშვილი 

55. ვაჟა ილურიძე 

56. პაპუნა ჩხეიძე 



57. ლაშა ბაკურაძე 

58. ნუგზარ ხუციშვილი 

59. გიორგი ქურციკიძე 

60. ბექა ნარუშვილი 

61. დიმიტრი ბოლქვაძე 

62. მიხეილ ოვაშვილი 

63. მარიამ მირცხულავა 

64. ნინო ლაცაბიძე 

65. ბაქარი დათიაშვილი 

66. ლუკა ოკუჯავა 

67. ვახტანგი უღრელიძე 

68. თენგიზ სვიანაძე 

69. მიხეილ მაღლაკელიძე 

70. ეგნატე ლობჟანიძე 

71. გურამ კოვზიაშვილი 

72. დავით დიდბერიძე 

73. ნოდარი ქათამაშვილი 

74. დათო ჩაჩუა 

75. ლერი გალავაშვილი 

76. გიგა ზარიძე 

77. ნესტან ლუკაშვილი 

78. ლევან მაღლაკელიძე 

79. გურამ ჩოხელი 

80. ნინო შაინიძე 

81. თათია ოქროპირიძე 

82. არჩილ ლომიძე 

83. გიორგი ხითარიშვილი 

84. მიხეილ ფეიქრიშვილი 

85. ლუკა ბერძენიშვილი 

86. გიორგი ბულისკერია 

87. თეიმურაზ მირზაშვილი 

88. სანდრო ლალიაშვილი 

89. ბექა ცერცვაძე 

90. თამარ ნატროშვილი 

91. სალომე სუარიძე  

92. თამარ გოზალიშვილი 

93. ნინო ღუდუშაური 

94. ჯემალ ცარციძე 

95. მირანდა ღვალაძე 

96. ირაკლი ჩხაბერიძე 

97. ხატია ჩახვაძე 

98. ეკატერინე პაპავა 

99. გოჩა ჩანადირი 

100. ნიკა ქვლივიძე 

101. გიორგი მიქაუტაძე 



102. ბექა პოპოვიჩენკო 

103. ლაშა გორდიაშვილი 

104. მარიამ ტაბატაძე 

105. ბაჩა ღაჭავა 

106. ლუკა ტორაძე 

107. გიორგი ჩოხელი 

108. გიორგი ჭანტურია 

109. რასიმ კურბანოვ 

110. მარიამ მუმლაძე 

111. მარიამ ბიძინაშვილი  

112. ვასიკო ქართველიშვილი 

113. მარიამ ჩუბინიძე  

 

 

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი 

1. რატი ტყემალაძე  

2. საბა გაბრიჭიძე 

3. ნინო შაგიძე 

4. ანზორი გელაშვილი 

5. ილია ზაბახიძე 

6. სალომე ფხალაძე 

7. გიორგი ბერიაშვილი 

8. ნინო ტაბატაძე 

9. ირაკლი ბოლქვაძე 

10.ოთარი წოწონავა 

11.ნინო კუსიანი 

12.ანა ღარიბაშვილი 

13.დავითი ნიკურაძე 

14.გვანცა წიწილაშვილი 

15.ლევანი მოსაშვილი 

 

 

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა 

1. მადინა გასანოვა 

2. მარიამ გახოკიძე 

3. გიორგი ბაზანდარაშვილი 

4. მარიამ წულუკიძე 

5. ნინო გულბანი 

6. ერეკლე თაბაგარი 


