
                                  

       

 

 

 

 
  

 

  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის  

                      ხელმძღვანელის  

                            2014 წლის 24 დეკემბერი            “ 

                   №1000/02-04 ბრძანების   

დანართი №1  

   
 

 

# გვარი, სახელი 
 

პირადი ნომერი 

 

 

თანხა 

მიმართულება 

1 მაღედანი თინათინ 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

2 ჯაში ნატალია 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

3 ჯაში სოფიო 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

4 ჭრიკიშვილი თამთა 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

5 აბაშიძე სოფიკო 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

6 ჩხაიძე თამთა 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

7 ჩერქეზია ნიკა 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

8 ბლიაძე მაია 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

9 რობაქიძე თამარ 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

10 კაპანაძე ნინო 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

11 კეკენაძე ნათია 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

12 რევაზიშვილი ხატია 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

13 მუნჯიშვილი გიორგი 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

14 ცომაია მერაბი 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

15 ყაზაიშვილი ხვიჩა 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

16 ბზიშვილი თეონა 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

17 ინჯგია ნინო 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

18 მესხი ანა 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

19 სარალიძე ანა 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

20 სიხარულიძე გიორგი 
 

150 
პოლიტიკის მეცნიერება 

21 ფხალაძე სალომე 
 

150 ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 

 22 კობიაშვილი ბადრი  
 

150 ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 

23 გრატიაშვილი დავითი 
 

150 ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 



24 მეშველაშვილი ნანა 
 

150 ჟურნალსიტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 

25 ბოჭორიშვილი ანი 
 

150 ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 

26 მენაბდე მარიამ 
 

150 ჟურნალსიტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 

27 ბარისაშვილი ანა 
 

150 ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 

28 ჩუბინიძე დარიკო 
 

150 ჟურნალსიტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 

29 ჩადუნელი სალომე 
 

150 ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 

30 ხუროშვილი მარიამი 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

31 შეყელაძე ნიკა 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

32 ფხოველიშვილი ეკა 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

33 გურგენაშვილი ირინა 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

34 ონიანი სალომე 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

35 ხიდეშელი გიორგი 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

36 ხიზანაშვილი მარიამ 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

37 წიკლაური მანანა 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

38 შუკაკიძე ნოდარ 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

39 ენდელაძე დიანა 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

40 ტაბატაძე თამარი 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

41 კესოშვილი თამარი 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

42 ბერძენიშვილი გუგა 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

43 ზაბახიძე რუსუდან 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

44 მახათაძე ეკატერინე 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

45 კავლელაშვილი თამთა 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

46 გოზალიშვილი ნინო 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

47 ჩაფიძე გიორგი 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

48 ჩოქური ქეთი 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

49 ხვედელიძე სალომე 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

50 სადუნიშვილი ნანა 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

51 გიუნაშვილი სალომე 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

52 ციცქიშვილი მარიამ 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

53 რატიანი მაიკო 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

54 ჯაფარიძე მარიამ 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

55 შონია მარიამ 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 



56 გელაშვილი სოფიკო 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

57 ჯაჭვლიანი ნესტან 
 

150 
საერთაშორისო ურთიერთობები 

58 ლაზარაშვილი ეკატერინე 
 

150 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

59 კურდღელია ელენე 
 

150 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

60 ვარძელაშვილი ელიკო 
 

150 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

61 შაფაქიძე ლედი 
 

150 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

62 მჟავია ლაშა 
 

150 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

63 ბეროშვილი სალომე 
 

150 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

64 ძნელაძე დავითი 
 

150 
საზოგადოებრივი გეოგრაფია 

65 გორგაძე ნინო 
 

150 
სოციალური მუშაობა 

66 მაისურაძე თამარ 
 

150 
სოციალური მუშაობა 

67 კარკაძე ია 
 

150 
სოციალური მუშაობა 

68 ხუჭუა ლანა 
 

150 
სოციალური მუშაობა 

69 ქურდაძე სალომე 
 

150 
სოციალური მუშაობა 

70 სამხარაძე სოფიკო 
 

150 
სოციოლოგია 

71 ზაალიშვილი ლიკა 
 

150 
სოციოლოგია 

72 აბელიანი მარიამი 
 

150 
სოციოლოგია 

73 ყულიშვილი სალომე 
 

150 
სოციოლოგია 

74 იაკობიშვილი მარიამ 
 

150 
სოციოლოგია 

75 გურჩიანი თამუნა 
 

150 
სოციოლოგია 

76 ბეზარაშვილი ნინო 
 

150 
სოციოლოგია 

77 ნიქაბაძე ანი 
 

150 
სოციოლოგია 

78 სუდაძე ნინო 
 

150 
სოციოლოგია 

79 მოდებაძე ევა 
 

150 
სოციოლოგია 

80 ღლონტი სალომე 
 

150 

სოციოლოგია 

81 დავითაშვილი სალომე 
 

150 
სოციოლოგია 

82 აბულაძე ანა 
 

150 
სოციოლოგია 

83 ყარალაშვილი ანა 
 

150 
სოციოლოგია 

84 ვარაზაშვილი ნატო 
 

150 
სოციოლოგია 

85 ყალიჩავა თამარ 
 

150 
სოციოლოგია 

86 გოგიშვილი ნათია 
 

150 
სოციოლოგია 

87 კაციტაძე სოფიო 
 

150 
სოციოლოგია 



88 ტვილდიანი ლია 
 

150 
სოციოლოგია 

89 ჯიქია ნინო 
 

150 
სოციოლოგია 

90 ქარჩილაძე ნათია 
 

150 
სოციოლოგია 

91 ჭანიშვილი ხატია 
 

150 
სოციოლოგია 

92 ოსიშვილი ლანა 
 

150 
სოციოლოგია 

93 შარტავა გიორგი 
 

150 
სოციოლოგია 

94 წითლანაძე სოფიკო 
 

150 
სოციოლოგია 

95 ხარაიშვილი ნინო 
 

150 
სოციოლოგია 

96 აკოფაშვილი თეონა 
 

150 
სოციოლოგია 

  

                                            ჯამი:           14400 ლარი 

    

საფინანსო  დეპარტამენტის უფროსი:                        ი.საღარეიშვილი 

 


