
დანართი N7 

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

07.09.2018   წლის  

  N798/01-04      ბრძანების 

 

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

  

N გვარი სახელი პ/ნ საფეხური 
სასწავლო 

პროგრამა 
კრედიტები სემესტრი 

1.  ბერიძე ნაზი  ბაკალავრიატი დაწყებითი 

განათლება 

85 4 

2.  ბულაშვილი სერგო  ბაკალავრიატი დაწყებითი 

განათლება 

63 3 

3.  თხინვალელი ანა  ბაკალავრიატი დაწყებითი 

განათლება 

72 3 

4.  მაღლაკელიძე ლიკა  ბაკალავრიატი დაწყებითი 

განათლება 

31 2 

5.  ცერცვაძე მაკა  ბაკალავრიატი დაწყებითი 

განათლება 

80 4 

6.  კარაევი სამირა  ბაკალავრიატი მულტილინგვური 

განათლება 

(დაწყებითი 

განათლების 

საფეხური)  

25 2 

7.  სულეიმანოვი ქარამ  ბაკალავრიატი მულტილინგვური 

განათლება 

(დაწყებითი 

განათლების 

საფეხური)  

65 3 

8.  ხასმამედოვა აიდან  ბაკალავრიატი მულტილინგვური 

განათლება 

(დაწყებითი 

განათლების 

საფეხური)  

140 6 

9.  გულიევა  იდჯირან  ბაკალავრიატი მულტილინგვური 

განათლება 

(დაწყებითი 

განათლების 

საფეხური)  

15 1 

10.  ბაირამოვა მადონა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 113 5 

11.  ბოსტოღანაშვილი ნინა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 35 2 

12.  გოგია გიორგი  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 50 3 

13.  გრიგორიან რომან  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 5 1 

14.  გუნთაიშვილი სალომე  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 10 1 

15.  დგებუაძე დავით  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 105 4 

16.  ელიაური ნატალია  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 5 1 

17.  ივანიძე ნინო  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 45 2 

18.  კანდელაკი გიორგი  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 25 2 

19.  კაპანაძე ქრისტინე  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 0 1 

20.  კელენჯერიძე თეკლე  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 50 3 

21.  კვესიაშვილი ეთერი  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 55 3 



22.  კიკვაძე გვანცა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 60 3 

23.  კილაძე გიგი  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 10 1 

24.  ლობჟანიძე ანა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 56 3 

25.  ლუარსაბიშვილი თეონა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 65 3 

26.  მალაციძე მარიამი  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 82 4 

27.  მოძმანაშვილი რატი  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 55 3 

28.  ნაჩხატაშვილი ნინო  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 46 2 

29.  ოტიაშვილი ელენე  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 32 2 

30.  როდონაია კესარია  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 60 3 

31.  საგანელიძე ანა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 15 1 

32.  სამუშია ნინო  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 25 2 

33.  ფანცულაია თორნიკე  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 50 3 

34.  ფაჩუაშვილი ნინო  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 85 4 

35.  ფიცხელაური თეონა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 55 3 

36.  ქირია დავით  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 72 3 

37.  შანშიაშვილი შაკო  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 20 2 

38.  ჩაკვეტაძე ანი  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 35 2 

39.  ჩიტაია მარიამი  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 40 2 

40.  ცნობილაძე თინათინ  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 92 4 

41.  ცხადაძე მარიამ  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 16 1 

42.  წოწელია ელგუჯა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 25 2 

43.  ჯავახიშვილი ლუკა  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 70 3 

44.  ჯიმშიტაშვილი ილია  ბაკალავრიატი ფსიქოლოგია 15 1 

45.  მარგიანი მარიამ  მაგისტრატურა 

შრომისა და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 

5 1 

46.  მოსიუკოვიჩი ნინო  მაგისტრატურა 

შრომისა და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 

5 1 

47.  რამიშვილი ნინო  მაგისტრატურა 

შრომისა და 

ორგანიზაციის 

ფსიქოლოგია 

0 1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


