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ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი 

 

N გვარი სახელი პირადი N საფეხური 

1.  აბჟანდაძე გიორგი  ბაკალავრიატი 

2.  აბრამიძე ალექსი  ბაკალავრიატი 

3.  ავანისოვა ჯულიეტა  ბაკალავრიატი 

4.  ალანია ვაჟა  ბაკალავრიატი 

5.  არჩვაძე არჩილ  ბაკალავრიატი 

6.  ახალაია თეიმურაზ  ბაკალავრიატი 

7.  ახალაძე მარიამ  ბაკალავრიატი 

8.  ახვლედიანი გიორგი  ბაკალავრიატი 

9.  ბაბუციძე თამაზ  ბაკალავრიატი 

10.  ბარბაქაძე ნინო  ბაკალავრიატი 

11.  ბასილაია ბორის  ბაკალავრიატი 

12.  ბენიაიძე ვლადიმერი  ბაკალავრიატი 

13.  ბექაური ვანო  ბაკალავრიატი 

14.  ბუძიშვილი სალომე  ბაკალავრიატი 

15.  გახარია გიორგი  ბაკალავრიატი 

16.  გელაშვილი გიგი  ბაკალავრიატი 

17.  გელაშვილი ტარიელი  ბაკალავრიატი 

18.  გიგოლაშვილი ვლადიმერ  ბაკალავრიატი 

19.  გიორგაძე  მიხეილი  ბაკალავრიატი 

20.  გრიგოლია ჯუმბერ  ბაკალავრიატი 

21.  გულიაშვილი ვანო  ბაკალავრიატი 

22.  გურგენიძე გიორგი  ბაკალავრიატი 

23.  დვალი ნიკა  ბაკალავრიატი 

24.  ზედგინიძე გურამი  ბაკალავრიატი 

25.  ზედგინიძე თორნიკე  ბაკალავრიატი 

26.  ზელენცოვი გიორგი  ბაკალავრიატი 

27.  ირიციან  არმენ  ბაკალავრიატი 

28.  კეკელიძე ნინო  ბაკალავრიატი 

29.  კვიჟინაძე თორნიკე  ბაკალავრიატი 



30.  კიკნაველიძე ნიკა  ბაკალავრიატი 

31.  კობახიძე ირაკლი  ბაკალავრიატი 

32.  კორაშვილი ანი  ბაკალავრიატი 

33.  კორკოტაშვილი ელენე  ბაკალავრიატი 

34.  მგელაძე მერაბ  ბაკალავრიატი 

35.  მჟავანაძე გიორგი  ბაკალავრიატი 

36.  ნაჭყებია რადუბი  ბაკალავრიატი 

37.  ნიკოლაშვილი ზაურ  ბაკალავრიატი 

38.  ნიჟარაძე გიორგი  ბაკალავრიატი 

39.  ომაძე გიორგი  ბაკალავრიატი 

40.  პაპოშვილი ნანა  ბაკალავრიატი 

41.  პატურაშვილი მარი  ბაკალავრიატი 

42.  პეტრიაშვილი ბექა  ბაკალავრიატი 

43.  პოილარაშვილი ბადრი  ბაკალავრიატი 

44.  საგინაძე მელანო  ბაკალავრიატი 

45.  საყვარელიძე ზაზა  ბაკალავრიატი 

46.  სესკურია გიორგი  ბაკალავრიატი 

47.  სვიანაძე გიორგი  ბაკალავრიატი 

48.  სუთიძე მედეა  ბაკალავრიატი 

49.  სულაშვილი ბექა  ბაკალავრიატი 

50.  ტიტვინიძე გიორგი  ბაკალავრიატი 

51.  უგულავა შორენა  ბაკალავრიატი 

52.  ქაჩლიშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი 

53.  ქისტაური გიგა  ბაკალავრიატი 

54.  შაორშაძე ცოტნე  ბაკალავრიატი 

55.  ჩაკვეტაძე ვაჟა  ბაკალავრიატი 

56.  ჩანთარია  ნანა  ბაკალავრიატი 

57.  ჩხაიძე ნინო  ბაკალავრიატი 

58.  ცეცხლაძე ნინო  ბაკალავრიატი 

59.  ციკოლია დავით  ბაკალავრიატი 

60.  ჭელიძე გიორგი  ბაკალავრიატი 

61.  ხარაიშვილი თამუნა  ბაკალავრიატი 

62.  ხახიაშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი 

63.  ხვადაგიანი საბა  ბაკალავრიატი 

64.  ხმიადაშვილი ნიკოლოზ  ბაკალავრიატი 

65.  ჯაფარიძე ნინო  ბაკალავრიატი 

66.  ჯიქია მირზა  ბაკალავრიატი 

67.  ჯმუხაძე თორნიკე  ბაკალავრიატი 

68.  ხოხობაშვილი რეზო  მაგისტრატურა 

69.  დავაძე მალხაზი  მაგისტრატურა 

70.  ჩაჩუა თეონა  მაგისტრატურა  



 

 

 

 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ტურიზმი“ 

N გვარი სახელი პირადი N საფეხური 

1.  აბრამიშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი 

2.  აგეკიანი ანი  ბაკალავრიატი 

3.  თათელაძე თათია  ბაკალავრიატი 

4.  თანდაშვილი მიხეილი  ბაკალავრიატი 

5.  კაპანაძე არჩილ  ბაკალავრიატი 

6.  კურბანალიევი მურთუზალი  ბაკალავრიატი 

7.  მამასახლისი მარიამ  ბაკალავრიატი 

8.  მამულაშვილი რომან  ბაკალავრიატი 

9.  მახათელაშვილი თამთა  ბაკალავრიატი 

10.  მუსაევა ფარიდა  ბაკალავრიატი 

11.  სეფაშვილი ნინო  ბაკალავრიატი 

12.  ქარდავა გიორგი  ბაკალავრიატი 

13.  ყიფშიძე გიორგი  ბაკალავრიატი 

14.  ყურაშვილი მარიამი  ბაკალავრიატი 

15.  ჩაჩუა გურამ  ბაკალავრიატი 

16.  ჭელიძე  ლიზი  ბაკალავრიატი 

17.  ხახუტაშვილი თორნიკე  ბაკალავრიატი 

18.  ჯავშანაშვილი გიგი  ბაკალავრიატი 

 

 

 

 


