
N გვარი მიმართულება , პროგრამა ქულა დასაბეგრი

1 აბაშიძე თინა მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები 79.20 900

2 გობრონიძე ირაკლი მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები 78.88 900

3 ჩაჩავა მარიამი მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 78.00 900

4 გამყრელიძე ნანა სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 77.86 900

5 შენგელია მილორდი სოციოლოგია 77.86 900

6 ფარსადანიშვილი ბექა კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 77.74 900

7 ივანიშვილი გრეტა პოლიტიკის მეცნიერება 77.74 1101

8 ხაბულიანი მერაბ სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 77.57 1101

9 თვალავაძე ანა მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 76.86 1101

10 მამისეიშვილი ქეთევანი დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 76.80 900

11 გოგოხია გიორგი მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 76.69 900

12 შენგელია გიორგი პოლიტიკის მეცნიერება 76.66 900

13 ქობულაძე თეონა მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 76.57 900

14 ჩიტაური მარიამ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 76.26 900

15 ქსოვრელი მარიამ მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 76.26 900

16 ხაზარაძე მარიამ სოციოლოგია 76.20 1101

17 თოდუა გვანცა მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 75.66 800

18 მერებაშვილი ლაშა დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 75.46 800

19 მესტუმრიშვილი მაია მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 75.46 800

20 მამულაშვილი სალომე მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 75.43 800

21 ბოჭოიძე მარიამ დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 75.34 800

22 ხუნდაძე მერცია პოლიტიკის მეცნიერება 75.34 1000

23 აბაშიძე ზურაბ პოლიტიკის მეცნიერება 75.06 800

24 გაბისონია ანა სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 75.06 800

25 ლაშხია ლაშა მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 74.66 800

26 შოთაძე მარიამ სოციოლოგია 74.54 800

27 კალანდაძე ქეთევან სოციალური მუშაობა 74.54 800

28 ჯიბლაძე სანდრო დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 74.26 800

29 ტაბატაძე თამარა კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 74.26 800

30 რეხვიაშვილი ქეთევან დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 74.14 800

31 სამხარაძე ხატია პოლიტიკის მეცნიერება 74.14 800

32 ბერსენაძე ლუკა დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 74.00 800

33 იობიძე თამარ დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 73.86 800

34 ხუციშვილი ვიკა სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 73.60 800

35 შუშტაკაშვილი მაგდა პოლიტიკის მეცნიერება 71.89 700

36 ჩადუნელი მარიამი კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 71.86 700

37 იოსელიანი ნინო საზოგადოებრივი გეოგრაფია 71.86 700

38 ჯანელიძე ვახტანგი სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 70.26 700

39 ხელაია თამთა სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 65.49 700

40 ბერუაშვილი ნინო კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 64.11 700

N გვარი მიმართულება , პროგრამა ქულა დასაბეგრი

1 ლიჩელი თენგიზი კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 100 343

2 ჭანიშვილი მარიამ კონფლიქტების ანალიზი და მართვა 100 343
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პიველი სემესტრი



3 ურთმელიძე გიორგი დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა 99 685

4 ხუროშვილი ლინდა საზოგადოებრივი გეოგრაფია 99 685

5 გობრონიძე სალომე მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 99 229

6 თოდაძე გიორგი მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 99 229

7 ჩიხრაძე თინათინ მასობრივი კომუნიკაციისა და მედიის კვლევები 99 229

8 ლაცაბიძე მანანა მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები 98 343

9 ბზიავა გვანცა მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები 98 343

10 ჟღენტი ქრისტინე გენდერის კვლევა 98 685

11 ჭიაბერაშვილი მარიამი ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება 97 685

12 გოროზია ლიანა დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია 96 685

13 ჯგერენაია სალომე სოციოლოგია 96 685

14 იოცაიტე ალვიდა

პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია: 

პოლიტიკა,ეკონომიკა,საზოგადოება 95 685

15 გაბუნია ნატალია ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები 92 685

16 ჩხეიძე ირმა სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა 92 685

17 ტოფაძე ბესიკი პოლიტიკის მეცნიერება 74 685




