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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

 №   

გვარი სახელი სამაგისტრო პროგრამა 

1 აბრამიშვილი სალომე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

2 ბერიძე ქეთევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

3 ბერიძე ქეთევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

4 ბერულავა ლაშა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

5 გოგოლაძე ელენე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

6 გრიგალაშვილი ბიძინა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

7 დუმბაძე ნიკოლოზ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

8 ენუქიძე ლევანი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

9 თოთლაძე ლალი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

10 კალატოზიშვილი ლევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



11 კვაჩიძე შოთა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

12 კუპრაშვილი ლელა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

13 მათურელი ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

14 მარდალეიშვილი ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

15 მელაძე ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

16 მესხი დავით 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

17 მესხიშვილი მაია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

18 მოდებაძე ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

19 ნარიმანიშვილი ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

20 ნემსაძე თამარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

21 სამსონია გოგა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

22 ტურაშვილი გოგიტა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

23 ტურაშვილი თამთა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

24 ქესანაშვილი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

25 შარუმაშვილი თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

26 ჩუბინიძე თეონა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

27 ჭამიაშვილი ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

28 ხარატიშვილი თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



29 გამყრელიძე ია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

30 კამლაძე აკაკი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

31 კობახიძე ოთარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

32 მაისურაძე ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

33 მიქაძე ქეთევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

34 ნონიაშვილი ქეთევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

35 ღომიძე გვანცა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

36 შელია მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

37 ჭურღულია ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

38 ბრეგვაძე თამარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

39 გეგია ირაკლი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

40 გილანელი ლინა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

41 გუგუმბერიძე ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

42 ენდელაძე ხათუნა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

43 კახაბერი რუსუდან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

44 მიგინეიშვილი დავით 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

45 მსხილაძე ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

46 პაპუნიძე მირანდა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



47 სიჭინავა ზვიად 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

48 სულაკაძე ლანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

49 სურგულაძე ლაშა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

50 უშვერიძე გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

51 შკუბულიანი ერეკლე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

52 ავაზაშვილი თეა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

53 აღაპიშვილი ლია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

54 ილაური ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

55 ლომიძე თეონა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

56 მურადიშვილი ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

57 ნაცვლიშვილი მარიამი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

58 რიჟამაძე საბა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

59 რუხაძე მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

60 აბრამიშვილი მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

61 გოგნაძე მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

62 გრძელიშვილი თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

63 კუპრაშვილი მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

64 ლომიძე გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



65 ტორიაშვილი თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

66 უტიაშვილი თამარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

67 ღანიაშვილი მაკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

68 გელაშვილი ქეთევანი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

69 გოგიტიძე უჩა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

70 ედიშერაშვილი რუსუდანი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

71 ზეიკიძე ქეთევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

72 კირვალიძე ირინა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

73 კორძახია სოფიო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

74 მანელიძე გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

75 მესხი თამთა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

76 სიმონია თორნიკე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

77 სიმონია ქეთევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

78 ტვილდიანი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

79 ფიფია ლევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

80 ქევხიშვილი თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

81 ქევხიშვილი ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

82 ყუჯიაშვილი ხატია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



83 შაქარაშვილი სოლომონ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

84 ბახია ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

85 ბუწაშვილი მაია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

86 გაგნიძე ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

87 თევზაძე მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

88 ინალიშვილი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

89 კვარაცხელია ვალერიანე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

90 ყანდინაშვილი ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

91 ჯოჯუა ნანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

92 ამყოლაძე ნოდარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

93 თევზაძე დავითი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

94 ინანეიშვილი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

95 კურცხალია ნათელა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

96 ლატარია ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

97 მირველაშვილი ლაშა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

98 ნიკოლაიშვილი დავით 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

99 პაპასქირი თამთა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

100 სამხარაძე ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



101 წკრიალაშვილი ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

102 არაბიძე ლალი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

103 გულუა ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

104 გუჯაბიძე სოფიო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

105 ვეკუა ზვიად 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

106 ვერძაძე გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

107 ბაღდასარიანი ირენ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

108 გოგილაშვილი კონსტანტინე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

109 ვარდიაშვილი ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

110 მაისურაძე თორნიკე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

111 მიგინეიშვილი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

112 რევაზიშვილი მარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

113 სოლომნიშვილი გულიკო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

114 კაცაძე ვასილ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

115 მაკარაძე მირიანი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

116 როინიშვილი ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

117 ბერია მაია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

118 გაბაშვილი სალომე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



119 შილაკაძე ნიკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

120 ჯალაღანია ეკატერინე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

121 აბშილავა ანნა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

122 ვეფხვაძე ლაშა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

123 კაჭკაჭაშვილი მადონა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

124 მაგრაქველიძე ლაშა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

125 მინესაშვილი ირაკლი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

126 შალაშვილი შალვა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

127 ჯაფარიძე გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

128 სოლომნიშვილი მეგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

129 წერეთელი მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

130 წულუკიძე დავით 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

131 ჯიქია ია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

132 სარალიძე მარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

133 ფხოველიშვილი მაია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

134 ჩეჩელაშვილი ალექსანდრე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

135 ხაჭაპურიძე სოფიო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

136 გოგიტიძე ნონა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



137 დემეტრაშვილი დემეტრე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

138 კოზმანაშვილი ქეთი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

139 ქვრივიშვილი სოფიო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

140 შავაძე თეიმურაზ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

141 შეყელაძე შალვა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

142 შიხიაშვილი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

143 ციცაგი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

144 კაპანაძე დიანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

145 ნარდაია მაია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

146 ჭურაძე გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

147 ბერაძე მზია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

148 დევრისაშვილი გვანცა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

149 თაბაგარი ზაზა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

150 კვახაჯელიძე გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

151 კობერიძე ლია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

152 მემანიშვილი ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

153 მჭედლიშვილი ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

154 აბულაძე ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



155 გავაშელიშვილი ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

156 გოგიჩაიშვილი ბექა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

157 ზაზაძე მარიკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

158 თოშხუა ლევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

159 რუხაძე თინა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

160 სალუქვაძე ირაკლი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

161 სამხარაძე მიხეილ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

162 ფარჯიანი ელიკო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

163 ფიფია თორნიკე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

164 შეწირული შორენა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

165 გიორგანაშვილი ალექსანდრე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

166 ლაზარაშვილი ლიკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

167 ჩიკვაშვილი ქეთევანი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

168 ჭელიშვილი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

169 გვარამაძე ქეთევან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

170 გოდერძიშვილი ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

171 გოზალიშვილი გერისო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

172 ზუბიაშვილი გრიგოლ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



173 ოზბეთელაშვილი ხათუნა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

174 სუხიაშვილი თამარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

175 შახნენკო ლევ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

176 ჩავლეშვილი თამაზ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

177 ჭელიძე ბესიკი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

178 ხანიაშვილი თენგიზ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

179 გეწაძე ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

180 ლატარია თინათინი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

181 მაისურაძე ირაკლი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

182 ბარქაია ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

183 რუსია ეკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

184 ჩინჩალაძე თინათინი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

185 წერეთელი ავთანდილ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

186 ხუხუნაიშვილი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

187 ჯიჯიაშვილი მერი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

188 ალთუნაშვილი ჯაბა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

189 ბაღათურია თეონა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

190 კვაჭანტირაძე მარიამ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



191 მდივნიშვილი შამილი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

192 ქოროღლიშვილი აბესალომ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

193 ხურციძე ნათია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

194 ბერიშვილი მზია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

195 ბიბილაშვილი მზისა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

196 გიორგაძე მაკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

197 ვარდიშვილი მარიამი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

198 კანტროშვილი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

299 კვირიკაშვილი ვაჟა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

200 ჯიქიძე ელენე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

201 ბერიაშვილი ნიკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

202 კავთელაძე მერი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

203 სოიტაშვილი ვასილ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

204 ბედინაშვილი ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

205 გელოვანი ნოდარ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

206 გორგაძე ნინო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

207 ზანდუკელი გიორგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

208 პაპიძე ზაირა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



209 ყატაშვილი დეა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

210 ჩიქოვანი ქეთი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

211 ხატიაშვილი მიხეილ 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

212 ადამიშვილი ვანო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

213 გაბუნია გვანცა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

214 ჩხაიძე აკაკი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

215 წიწრიაშვილი ნოდარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

216 წულაია ილია 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

217 ზაზაძე ვანო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

218 ბაღათურია თანანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

219 გონგლაძე რუსუდან 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

220 ტოგონიძე ეკატერინე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

221 ყურშუბაძე მარიკა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

222 შალიკიანი ანა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

223 ძარია იაგო 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

224 არაბული ბაქარი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

225 დვალი ეკატერინე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

226 ხუციშვილი დავით 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 



227 გორდაძე სერგი 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

228 საური თორნიკე 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

229 ჩხიკვაძე გვანცა 
ბიზნესის 

ადმინისტრირება 

230 ბანძავა თამთა ეკონომიკა 

231 გოგოლაძე გიორგი ეკონომიკა 

232 თეთრაული გიორგი ეკონომიკა 

233 ცუხიშვილი ნანა ეკონომიკა 

234 გზირიშვილი მაგდა ეკონომიკა 

235 გელიაშვილი თორნიკე ეკონომიკა 

236 მათიაშვილი ირინე ეკონომიკა 

237 მელითაური ნინო ეკონომიკა 

238 ზურაბიშვილი ნინო ეკონომიკა 

239 ზაქაშვილი თამთა ეკონომიკა 

240 თევდორაძე ნინო ეკონომიკა 

241 კავლელაშვილი ნინო ეკონომიკა 

242 უსუფაშვილი თამარ ეკონომიკა 

243 შარუმაშვილი მარიამ ეკონომიკა 

244 შარმაზანაშვილი ნინო ეკონომიკა 



245 დეკანოსიძე მაგდა ეკონომიკა 

246 ბანძელაძე ნიკა ეკონომიკა 

247 რუაძე ნინო ეკონომიკა 

248 დანელია ირაკლი ეკონომიკა 

249 ბაქრაძე გიორგი ეკონომიკა 

250 კოდიაშვილი ნინო ეკონომიკა 

251 ტუნაძე არკადი ეკონომიკა 

252 ფაშოღლი ვლადიმერ ეკონომიკა 

253 თოფურიძე ქეთევანი ეკონომიკა 

254 ჯაში სალომე ეკონომიკა 

255 ჟვანია მარიამ ეკონომიკა 

256 ანთიძე ქეთევან ეკონომიკა 

257 გუბაძე ვასილი ეკონომიკა 

258 კვინიკაძე თამარი ეკონომიკა 

259 ჩიქობავა ცოტნე ეკონომიკა 

260 ხელაძე ქრისტინე ეკონომიკა 

261 ხუხუნაიშვილი ნინო ეკონომიკა 

262 მარგიევი თამარ ეკონომიკა 



263 ყაველაშვილი ნანა ეკონომიკა 

264 სამნიძე მადონა ეკონომიკა 

265 კვაჭაძე დიმიტრი ეკონომიკა 

266 მამუკაშვილი გიგი ეკონომიკა 

267 დანელია სალომე ეკონომიკა 

268 მდინარაძე თამარ ეკონომიკა 

269 რევაზიშვილი გვანცა ეკონომიკა 

270 ბერიძე პაატა ეკონომიკა 

271 შალუტაშვილი დავით ეკონომიკა 

272 ბექაური ლია ეკონომიკა 

273 გიორბელიძე ირაკლი ეკონომიკა 

274 გოგიშვილი თათია ეკონომიკა 

275 კედელაშვილი ნოდარ ეკონომიკა 

276 მოდებაძე ნანა ეკონომიკა 

277 ოდიშარია ნათია ეკონომიკა 

278 ჩოფლიანი ლია ეკონომიკა 

279 ჭინჭარაული ლევანი ეკონომიკა 

280 ხუციშვილი ზურაბი ეკონომიკა 



281 ბოლქვაძე ივერი ეკონომიკა 

282 დონდუა ნათია ეკონომიკა 

283 ხომერიკი მირიან ეკონომიკა 

284 ბექაური გიორგი ეკონომიკა 

285 გიგინეიშვილი ნათია ეკონომიკა 

286 კორძაძე ნიკა ეკონომიკა 

287 ფალავანდიშვილი იულია ეკონომიკა 

288 ალუღიშვილი თამარ ეკონომიკა 

289 არევაძე თამარ ეკონომიკა 

290 დუნდუა ნოდარ ეკონომიკა 

291 მკრტიჩიანი სტეფანე ეკონომიკა 

292 ორჯონიკიძე დავითი ეკონომიკა 

293 ტაბატაძე ოთარი ეკონომიკა 

294 ჩხუტიაშვილი თორნიკე ეკონომიკა 

295 არეშიძე მერი ეკონომიკა 

296 პოსოშვილი გიორგი ეკონომიკა 

297 უზნაძე რუსუდან ეკონომიკა 

298 ჯიქია ნათია ეკონომიკა 



299 ბიბილაშვილი მარი ეკონომიკა 

300 დევიძე გიორგი ეკონომიკა 

301 კევლიშვილი ნატო ეკონომიკა 

302 მთავრიშვილი მარიამ ეკონომიკა 

303 ცაგარეიშვილი უჩა ეკონომიკა 

304 ლომაძე მარიამ ეკონომიკა 

305 ფიფია მერაბი ეკონომიკა 

306 ჯაჯანიძე ნინო ეკონომიკა 

307 ისაკაძე თორნიკე ეკონომიკა 

308 კვირიკაშვილი ხათუნა ეკონომიკა 

309 კიკოლაშვილი ელენე ეკონომიკა 

310 კირვალიძე ნინო ეკონომიკა 

311 მესხორაძე გიორგი ეკონომიკა 

312 ფხაკაძე თემურ ეკონომიკა 

313 ქათამაძე ბექარ ეკონომიკა 

314 გამყრელიძე მიხეილ ეკონომიკა 

315 ქოჩაქიძე ნიკოლოზი ეკონომიკა 

316 ჩიქავა თამარ ეკონომიკა 



317 ბერძენიშვილი დავით ეკონომიკა 

318 მალაყმაძე ნინო ეკონომიკა 

329 ქობულაძე თამთა ეკონომიკა 

320 თედორაძე თინათინ ეკონომიკა 

321 კოპალიანი ეკატერინე ეკონომიკა 

322 ტვილდიანი მარიამ ეკონომიკა 

323 ძიგუა თეიმურაზი ეკონომიკა 

324 ძიძიგური ნინო ეკონომიკა 

325 ხიხაძე ვლადიმერ ეკონომიკა 

326 ბუკია მარიკა ეკონომიკა 

327 კაკაბაძე ქეთევან ეკონომიკა 

328 ლორია შოთა ეკონომიკა 

329 პეტრიაშვილი დავითი ეკონომიკა 

330 კიკნაძე მარიკა ეკონომიკა 

331 კუხიანიძე თეონა ეკონომიკა 

332 მორჩილაძე გიორგი ეკონომიკა 

333 ყაველაშვილი ნინო ეკონომიკა 

334 ჩოფლიანი მარიამ ეკონომიკა 



335 ცხომარია ალექსანდრე ეკონომიკა 

336 ვართასაშვილი ლევან ეკონომიკა 

337 თვალავაძე სერგი ეკონომიკა 

338 რატიანი ხათუნა ეკონომიკა 

339 შელეგია ცოტნე ეკონომიკა 

340 შენგელია გვანცა ეკონომიკა 

341 შენგელია თეიმურაზ ეკონომიკა 

342 ჯაში გივი ეკონომიკა 

343 დალაქიშვილი გიგა ეკონომიკა 

344 მამალაძე ლევან ეკონომიკა 

345 ბიჭიკაშვილი შორენა ეკონომიკა 

346 გვაზავა გიორგი ეკონომიკა 

347 კიუტი ზვიად ეკონომიკა 

348 მაღლაკელიძე ამირანი ეკონომიკა 

349 ჩახიძე თამთა ეკონომიკა 

350 ჭუმბურიძე დავით ეკონომიკა 

 

 



351 აბაშიძე  ნინო ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

352 არევაძე  გიორგი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

353 ბექაური გიორგი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

354 ბიჭია ქუჯი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

355 ჩხაიძე  ქეთევან  ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

356 დვალიშვილი მიხეილი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

357 გიგაური ლია ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

358 გურგენიძე ოთარ ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

359 ჯამბურიძე შოთა ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

360 ხუბულაშვილი რობიზონ ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

361 კვაჭაძე  ბადრი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 



362 კვერღელიძე ნინო ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

363 ლაპიაშვილი ირმა ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

364 მაზმიშვილი ანა ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

365 მიქაძე ზურაბი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

366 მუკბანიანი ნანა ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

367 ფხაკაძე  ნიკოლოზი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

368 ფრუიძე  ნინო ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

369 ქარქაშაძე  ცოტნე ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

370 ქოთუაშვილი გიგა ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

371 როსტომაშვილი არჩილი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

372 შავგულიძე დავითი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 



373 სვანიძე მირანდა ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

374 თოხაძე ნუცა ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

375 ცინცქილაძე დალი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

376 ცუცქირიძე გიორგი ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

377 ვაჭარაძე ალექსანდრე ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

378 ვარდიშვილი ია ეკონომიკა 

(ინგლისურენოვანი) 

 


