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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2015  წლის "  07.09    " 

  #953/01-04        ბრძანების  

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

N გვარი სახელი პირადი N საფეხური 
სასწავლო 

პროგრამა 

აღიარებუ

ლი 

კრედიტებ

ი 

სემ

ესტ

რი 

1.  კაჭკაჭიშვილი ელენე  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნე

ობა 

157 6 

2.  ლომიძე ნინო  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნე

ობა 

70 3 

3.  ნაკაშიძე ტორა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნე

ობა 

34 2 

4.  ღვალაძე ალექსანდრე  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნე

ობა 

0 1 

5.  ყიფშიძე პავლე  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნე

ობა 

125 5 

6.  ხატიაშვილი ნონა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნე

ობა 

24 2 

7.  ჭიალაშვილი ხატია  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნე

ობა 

65 3 

8.  გელიაშვილი ანა  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 87 4 

9.  ჯანჯალია თამარ  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 79 3 

10.  მინდიაშვილი ნათია  ბაკალავრიატი ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 

51 3 

11.  ნოზაძე მზია  ბაკალავრიატი ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 

46 2 

12.  პეტრიაშვილი თინათინი  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

50 3 

13.  ქენქაძე ლაურა  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

55 3 

14.  შუბლაძე მარიამ  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

65 3 

15.  დარჩაშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი ესპანური 

ფილოლოგია 

46 2 

16.  აშიროვი რესან  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 0 1 

17.  ისმაილოვი კიამრან  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 0 1 

18.  კაპანაძე სოფო  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 51 3 

19.  ბერძენია თამრიკო  ბაკალავრიატი იტალიური 

ფილოლოგია 

150 6 

20.  აივაზოვა აისელ  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 96 4 

21.  ბაირამოვი ბალახანუმ  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 45 2 

22.  ბუდაგოვა აიტან  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 102 4 

23.  ვალიევა ტურალე  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 45 2 

24.  კარაკოვი ელნურა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 105 4 

25.  ლომიძე ნინო  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 159 6 

26.  მეხტიევა აიშან  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 105 4 

27.  ქერიმოვა სონა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

105 4 

28.  გაბრიჭიძე სალომე  ბაკალავრიატი კინო–ტელე 

ხელოვნება 

75 3 

29.  გვასალია თეონა  ბაკალავრიატი კინო–ტელე 

ხელოვნება 

0 1 

30.  გობაძე თამაზ  ბაკალავრიატი კინო–ტელე 

ხელოვნება 

40 2 

31.  მილორავა ლაშა  ბაკალავრიატი კინო–ტელე 

ხელოვნება 

25 2 

32.  ცინცაძე ანა  ბაკალავრიატი კინო–ტელე 

ხელოვნება 

30 2 

33.  სულუხია სალომე  ბაკალავრიატი კინო–ტელე 

ხელოვნება 

55 3 

34.  კახიძე ნია  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

55 3 

35.  სინაურიძე გვანცა  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

70 3 

36.  ტყეშელაშვილი მარიკა  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

110 5 

37.  ფიფია მერაბ  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

35 2 

38.  ღონღაძე დიმიტრი  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

65 3 

39.  გვარამია მარიტა  ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

40 2 

40.  ვაჩეიშვილი თორნიკე  ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

0 1 

41.  მურღულია ირაკლი  ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

50 3 

42.  ტვილდიანი თეკლე  ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

62 3 

43.  უნგიაძე სალომე  ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

127 5 

44.  ხუბუკელაშვილ

ი 

დავითი  ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

5 1 



 

 

 

 

45.  ჯანგიანი გიორგი  ბაკალავრიატი კულტურის 

მეცნიერებები 

40 2 

46.  კადიროვა ზელმირა  ბაკალავრიატი რუსული 

ფილოლოგია 

45 2 

47.  ქველიაშვილი მარიამი  ბაკალავრიატი რუსული 

ფილოლოგია 

167 6 

48.  ჩტჩიან ჯულეტტა  ბაკალავრიატი რუსული 

ფილოლოგია 

10 1 

49.  გელოვანი ნანა  ბაკალავრიატი რუსული 

ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

70 3 

50.  სირაბიძე ანა  ბაკალავრიატი რუსული 

ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

60 3 

51.  შაპანსკი მარიკა  ბაკალავრიატი რუსული 

ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

55 3 

52.  უზუნიან გრიშა  ბაკალავრიატი რუსული 

ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

0 1 

53.  ჯებაშვილი ნიკოლოზი  ბაკალავრიატი სახვითი 

ხელოვნება 

23 2 

54.  მინდიაშვილი არჩილ  ბაკალავრიატი სახვითი 

ხელოვნება 

15 1 

55.  ახალკაცი მარიამ  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

92 4 

56.  ბაკურაძე თეონა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

76 3 

57.  გიგიბერია ნათია  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

10 1 

58.  დონაძე ნატალია  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

50 3 

59.  იმერლიშვილი ლიანა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

45 2 

60.  კაშია ლუკა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

50 3 

61.  მერებაშვილი ანა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

80 4 

62.  შუღლიაშვილი ინოლა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

85 4 

63.  ხაჩიძე ბექა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

65 3 

64.  ჯოლოგუა ზურაბ  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცო

დნეობა 

0 1 


