
 
 
 
 
 
 

                                 
 
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი 

საჯარო სამართლის  იურიდიული პირი 
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის რექტორის 
 

b r Z a n e b a  №1/400 
     ქ. თელავი                                                                                                                 20 სექტემბერი 2013 წ. 

 
2013-1014  სასწავლო წლისათვის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე  
ბაკალავრიატში სტუდენტთა ჩარიცხვის შესახებ 

 
    „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,  
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 3 სექტემბრის N122/ნ-ე 
ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის“- იაკობ გოგებაშვილის 
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის - წესდების  მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა” 
ქვეპუნქტის,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 5 სექტემბრის 
N690 ბრძანების ,,2013 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებგავლილ აბიტურიენტთა 
კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის (თითოეული აბიტურიენტისთვის იმ უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და საგანმანათლებლო  პროგრამის მითითებით, 
რომელზეც სწავლის უფლებაც მან მოიპოვა) დამტკიცების შესახებ“  და უნივერსიტეტის 
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის  (20.09.2013წ. N1128) წარდგინების  
საფუძველზე 

ვ  ბ  რ  ძ  ა  ნ  ე  ბ 
 
1. ჩარიცხულ იქნან 2013-2014 სასწავლო წელს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატში შესაბამის პროგრამებზე ქვემოთ 
ჩამოთვლილი  აბიტურიენტები:  

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი 
 

ა) საგანმანათლებლო პროგრამა: საჯარო მმართველობა 
1. აბულაშვილი ნინო 
2. აზარიაშვილი ზურაბი  
3. აჩუაშვილი დაჩი 
4. ბალხამიშვილი ქეთევანი                                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

 



 
5. ბაჩიაშვილი თათია  
6. ბაჩიაშვილი ლია  
7. ბეჟანიშვილი ნინო  
8. ბობოხიძე ეკატერინე  
9. ბოჭორიშვილი ვალერი  
10. ბოჭორიშვილი ნინო  
11. ბუღაძე სოფიკო 
12. გაბრელაშვილი ოთარი  
13. გაგნიძე ნინო 
14. გიგიტელაშვილი ცირა  
15. გიგოლაშვილი თათია  
16. გორგიშვილი რამზან  
17. გრემელაშვილი ილია  
18. დალაქიშვილი გელა  
19. დანიელაშვილი მარიამი  
20. დაღელიშვილი შალვა  
21. ერგემლიძე მარიამი  
22. ვარდიაშვილი ვახტანგი  
23. ვეფხიშვილი ნატო  
24. ზანქაიძე თინათინ  
25. თანდილაშვილი გიორგი  
26. იმერლიშვილი ნანა  
27. იმნაიშვილი თორნიკე  
28. კირვალიძე ნინო  
29. კურტანიძე სალომე  
30. ლაჩაშვილი ია  
31. ლეგაშვილი მარიამი  
32. ლოლაძე ნინო  
33. მამულაშვილი სოფიო  
34. მინდიაშვილი გიორგი  
35. მრელაშვილი ანა  
36. მჭედლიშვილი გიორგი 
37. ნარუსლიშვილი ირინა  
38. ნასყიდაშვილი ნინო  
39. ნატროშვილი ანა  
40. ნაცარაშვილი ალექსი  
41. ოზაშვილი ლევან  
42. ოქროცვარიძე კახა  
43. პაპალაშვილი ირაკლი  
44. პატაშური მარიამი  
45. რევაზიშვილი რომეო  
46. სამადაშვილი ზაქარია  
47. სანადირაძე თამთა 
48. სირბილაშვილი მარიამ  
49. სუმბაძე ნიკა                                                                                                                                                            
50. უთალიშვილი ლევანი 

 



51. ურჩუხიშვილი ბექა  
52. ფარსადანიშვილი ეკატერინე 
53. ქააძე ნინო  
54. ქაფიანიძე მარინე  
55. ღვინიაშვილი ნინო  
56. შავლიაშვილი მარიანა  
57. შალამბერიძე პაატა  
58. შიოშვილი მარი  
59. შიუკაშვილი გიორგი  
60. ჩაველაშვილი მარინა  
61. ჩიდრაშვილი ნიკა  
62. ჭავჭანიძე ლია  
63. ხალხელაური მიშიკო  
64. ხაჩოშვილი ვაჟა  
65. ხიდიშელი ელიზბარი  
66. ხმიადაშვილი თორნიკე  
67. ჯაგიევი ნათია  
68. ჯავახიშვილი გიორგი  
69. ჯაჭვაძე ნატო  
70. ჯოხარიძე თეონა  

 
 

ბ) საგანმანათლებლო პროგრამა:ბიზნესის ადმინისტრირება 
 

1. ბოტკოველი ხატია  
2. ზაუტაშვილი ვალერი  
3. ზუროშვილი თეა  
4. მოსემღვდლიშვილი შალვა  
5. ოთიურიძე მარიამი  
6. ონაშვილი მარიამი 
7. ტალიური მაია  
8. ტეტიაშვილი ანა  
9. ჯაჭვაძე მიხეილი  
10. ჯაჭვაძე ნინო  

 
გ) საგანმანათლებლო პროგრამა: ჟურნალისტიკა 

 
1. აივაზაშვილი ნატალია  
2. ბეგაშვილი მადონა 
3. ბეციაშვილი ალექსანდრე  
4. თოდაშვილი  ანა 
5. მეგრელიშვილი მარიამი  
6. მოწყობილი იოსებ  
7. ნონიკაშვილი ცისია  
8. ორჯონიკიძე ბექა                                                                                                                                                           
9. პაატაშვილი ნინო  
10. პაპუნაშვილი სალომე  

 



 
11. სანდოშვილი ვანო  
12. სესიკაშვილი ეკა  
13. სიდონაშვილი სოფიკო  
14. სუხიტაშვილი სოფიკო  
15. ტაბატაძე დარინა  
16. ფოცხვერაშვილი თინათინი  
17. ქარაული გიორგი  
18. ქაფიანიძე ქეთევანი  
19. ღამბაშიძე ცირა  
20. ცოცხალაშვილი ზაზა  
21. ცხადაძე ანა  
22. ხახუტაშვილი თინათინი  
23. ჯაშიაშვილი ნათია  

 
დ) საგანმანათლებლო პროგრამა: ტურიზმი 

 
1. აკოფაშვილი ვანო  
2. ალადაშვილი თეონა 
3. ამირაჯიბი მიშა  
4. ახალმოსულიშვილი ნინო  
5. ბახსოლიანი თინათინი 
6. ბეუქლიშვილი ელენე  
7. გალახვარიძე ნატო 
8. გელოვანი ერეკლე  
9. გიორგობიანი ბაჩანა 
10. გობეჯიშვილი ოთარი  
11. გოგოლაძე მახარე 
12. გოგრიჭიანი შალვა  
13. გუმბერიძე თინათინ  
14. დაღუნდარიძე რამაზ 
15. დინგაშვილი ალექსი  
16. ელაშვილი თამთა 
17. ვალაშვილი ანა  
18. ზარიძე თიკო 
19. თუშიშვილი ილია 
20. კაცელაშვილი ფიქრია 
21. კირვალიძე სალომე  
22. ლეგაშვილი შალვა  
23. ლეფსვერიძე ვალერი  
24. მარკოზაშვილი ეთერი 
25. მინასოვი გია  
26. მუმლაური მარიტა 
27. მჭედლიშვილი კახაბერი  
28. ნაცარაშვილი ეთერი                                                                                                                                                             
29. ნებიერიძე ნინო  
30. ოთარაშვილი მადონა 

 



31. ოთარაშვილი მერი 
32. პაპუკაშვილი  ზურიკო  
33. პეტრიაშვილი რევაზ  
34. სარიჯაშვილი ნატალია 
35. სარქისაშვილი ნინო  
36. სეთური ილია  
37. სპანდერაშვილი ზურიკო 
38. სუხიტაშვილი მზია  
39. ყარაულაშვილი მერაბი 
40. შაშვიაშვილი მაგდა 
41. შიშნიაშვილი მირიანი  
42. ჩარბაძე ლელა 
43. ჩიხრაძე ლევანი 
44. ცილიკიშვილი გიორგი  
45. წელაური მარიამ 
46. წიგნაძე მარიამი 
47. ხარებაშვილი ნინო 
48. ხუბულაშვილი ქეთევან 

 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ა) საგანმანათლებლო პროგრამა:ინგლისური ენა და ლიტერატურა 
 

 
1. ანაშვილი ანა  
2. ბაჩიაშვილი იოსები  
3. ბოჭორიშვილი მარიამი  
4. ბოჭორიშვილი მარიამი  
5. გავარდაშვილი თამთა 
6. გვრიტიშვილი გვანცა  
7. დათიშვილი დარინა  
8. თამოიანი ნათია  
9. მაისურაძე ანა  
10. მამუკაშვილი მაკა  
11. მირიანაშვილი ნათია  
12. ნინიკელაშვილი ხატია  
13. ოთარაშვილი თეონა  
14. ომანაშვილი ქეთევანი  
15. პატარაშვილი მაგდა  
16. ქართველიშვილი ეთერი  
17. ჭამაური ანი  
18. ხანჯალიაშვილი ია  
19. ხოსმაზარაშვილი ნათია  
20. ჯაჭვაძე მარიამი  

 
                                  
 
 



 
                                                                                                                                  

ბ) საგანმანათლებლო პროგრამა:გერმანული ენა და ლიტერატურა 
 

1. კევლიშვილი ეკა  
2. ქეთელაური ალუდა  

 
 

გ) საგანმანათლებლო პროგრამა:ფრანგული ენა და ლიტერატურა 
 

1. კაპანაძე თამარი  
 

დ)საგანმანათლებლო პროგრამა:ქართული ენა და ლიტერატურა 
 
       1.   ბურდიაშვილი მაია  

2. გაგოშიძე თორნიკე  
3. გილაძე ნინო  
4. თათრიშვილი ლიკა  
5. თანდილაშვილი ხატია  
6. ლუარსაბოვი თეონა  
7. მათიკოშვილი ოლია  
8. ნატროშვილი ნატო 
9. სეფაშვილი ეთერი  
10. სოლომნიშვილი მარიამი  
11. ფროდეული თეონა  
12. ჩაბრაშვილი ნაზი  
13. ჯანგულაშვილი მარიამი  

 
ე) საგანმანათლებლო პროგრამა:ისტორია 

  
1. ალდამოვი ჯამბულათ  
2. აჭიშვილი მარიეტა  
3. ახალკაციშვილი მაია 
4. ბოჭორიშვილი ლაშა  
5. გოგშელიძე მარია  
6. ზურაბაშვილი ირმა 
7. თათულაშვილი ირაკლი  
8. იმერლიშვილი ანა  
9. კენკიშვილი თორნიკე 
10. მარგალიტაშვილი ბექა 
11. მწყერაძე გიორგი  
12. ოსიაშვილი თამარი 
13. პავლიაშვილი ნათია  
14. რაინაული ფარნაოზი  
15. ჩალაძე ნინო  
16. ციხესაშვილი მახმად  
17. ჭკადუა ანჟელა  

                                                                                                                                                                  



 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

ა) საგანმანათლებლო პროგრამა:ინფორმაციული ტექნოლოგიები 
 

     1. შაშვიაშვილი არჩილი  
     2. შათირიშვილი ლევან  
 
 

ბ) საგანმანათლებლო პროგრამა:ბიოლოგია 
 

1. გელაშვილი ლაშა  
2. გერგეშელიძე ანა 
3. გოჩიაშვილი მარი  
4. ესიტაშვილი სალომე 
5. თითილოკაშვილი ჟანა  
6. იაშვილი მარიამი  
7. ლაცაბიძე გიორგი  
8. მუმლაძე სოფიო  
9. ნინოშვილი ნინო  
10. ტუხაშვილი ქეთინო  
11. შაქარაშვილი გიგა  
12. ცხადაია ქეთევანი 
13. ხახუტაშვილი ხათუნა  

 
 

გ) საგანმანათლებლო პროგრამა:გეოგრაფია 
 

1.  ალექსიშვილი ალეკო  
2. ოთარაშვილი ქეთევანი  

 
 

დ) საგანმანათლებლო პროგრამა:ეკოლოგია 
 

      1. გორელიშვილი ილია  
 
 

ე) საგანმანათლებლო პროგრამა:მათემატიკა 
 

      1. გოჩიაშვილი თამარ  
 

ვ) საგანმანათლებლო პროგრამა:სტომატოლოგია 
 
      1. ჩხუბიანი ელენე  
      2. ბიწკინაშვილი კახა  

 



 
განათლების ფაკულტეტი 

ა) საგანმანათლებლო პროგრამა:დაწყებითი განათლება 
 

1. აბაშიძე გვანცა 
2. არუთინოვი სოფიო 
3. ბუტულაშვილი ანა                                                                                                                                                 
4. გახუტელაშვილი ნელი 
5. დალაქიშვილი სოფიკო  
6. ზურაშვილი რუსუდანი  
7. მამაგულაშვილი ზურაბი 
8. მარგალიტაშვილი ნათია  
9. ნაცვლიშვილი ნატო  
10. ქეთელაური მაია  
11. ჩუთლაშვილი ირინა  
12. ხუნაშვილი ნათელა  

 
ბ) საგანმანათლებლო პროგრამა: სპორტი 

 
1. ბადურაშვილი გიორგი  
2. გორგიშვილი ისლამი  
3. ხუცუნაშვილი თედო  

 
აგრარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი 
ა) საგანმანათლებლო პროგრამა: აგრონომია 

 
1. ბალარჯიშვილი გიორგი  
2. მამუკაშვილი მიხეილი  
3. ნაცვლიშვილი გიორგი  
4. ნაცვლიშვილი თორნიკე  
5. ოხანაშვილი მარიამი  
6. სულხანიშვილი საბა  
7. ტატიაშვილი ზურაბი  
8. ჭანკოტაძე ნიკოლოზ 

 
ბ) საგანმანათლებლო პროგრამა:სასურსათო ტექნოლოგიები 

 
1. ბაღათრიშვილი თიკო   
2. ბუიშვილი ანზორი  
3. გოგაშვილი ნათია  
4. დათუკიშვილი ნინო  
5. კიკნაძე ავთანდილი  
6. მამალაშვილი ფიქრია  
7. მღებრიშვილი ანზორი  
8. ნახუცრიშვილი ლაშა  
9. პაპუნაშვილი თეონა  
10. შავაძე გიორგი  



 
 

 
2. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე; 
 
3. ბრძანება საჯარო გაცნობის მიზნით გამოიკრას უნივერსიტეტის საინფორმაციო დაფაზე და  

განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე. 
 

 
 
 
              უნივერსიტეტის რექტორი                                              თინათინ ჯავახიშვილი                            
    
                                                                                                                                                                      


