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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

№ გვარი სახელი პ/ნ ბაკალავრიატის პროგრამა სემესტრი 

1.  არჩაია საბა 
 

კავკასიოლოგია (რუსულენოვანი) 1 

2.  ალავიძე დავით 
 

ამერიკისმცოდნეობა 5 

3.  მამულაშვილი სალომე 
 

ამერიკისმცოდნეობა 7 

4.  ამბროლაძე მათე 
 

არქეოლოგია 8 

5.  ბეჟანიშვილი ქეთევან 
 

არაბისტიკა 7 

6.  ბეროძე მარიამი 
 

არაბისტიკა 7 

7.  გასვიანი ალექსი 
 

არაბისტიკა 7 

8.  გვალია არჩილ 
 

არქეოლოგია 2 

9.  გიქოშვილი ნინო 
 

არაბისტიკა 3 

10.  გულუა თათია 
 

არაბისტიკა 7 

11.  ვაშაძე გიორგი 
 

არაბისტიკა 7 

12.  თეთრაძე მარიამ 
 

არაბისტიკა 7 

13.  თოთაძე თინათინ 
 

არაბისტიკა 5 

14.  კარგარეთელი თამთა 
 

არაბისტიკა 7 

15.  პაპუაშვილი ანა 
 

არაბისტიკა 7 

16.  სიხარულიძე ელენე 
 

არაბისტიკა 5 

17.  ქიტოშვილი თეა 
 

არაბისტიკა 5 

18.  შალიტაური ნათია 
 

არაბისტიკა 7 

19.  შეყილაძე გიორგი 
 

არაბისტიკა 7 

20.  ცუცქირიძე თინათინ 
 

არაბისტიკა 7 

21.  წამალაშვილი ნატალია 
 

არაბისტიკა 5 

22.  სუმბაძე მარიამ 
 

ახალი ბერძნული ფილოლოგია 7 

23.  ჭანტურია გიგა 
 

ეთნოლოგია 2 

24.  ალადაშვილი სოფიო 
 

ინგლისური ფილოლოგია 8 

25.  აფხაზიშვილი თამთა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 2 

26.  დორეული გვანცა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 5 

27.  ირემაშვილი ნაზი 
 

ინგლისური ფილოლოგია 7 

28.  მაქაცარია ჰამლეტ 
 

ინგლისური ფილოლოგია 2 



29.  მაჭარაშვილი ოლია 
 

ინგლისური ფილოლოგია 4 

30.  მემანიშვილი მარიამ 
 

ინგლისური ფილოლოგია 2 

31.  ქიტესაშვილი ქეთევან 
 

ინგლისური ფილოლოგია 5 

32.  ღონღაძე ნათია 
 

ინგლისური ფილოლოგია 8 

33.  ჩხაიძე ნანა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 6 

34.  ცხადაძე ანა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 2 

35.  ხარებავა სალომე 
 

ინგლისური ფილოლოგია 3 

36.  გრიგოლია კახა 
 

ისტორია 1 

37.  კამლაძე ონისე 
 

ისტორია 7 

38.  ლიპარტელიანი სოზარი 
 

ისტორია 1 

39.  მესხიშვილი სალომე 
 

ისტორია 5 

40.  ჩავლეშვილი ნინო 
 

ისტორია 8 

41.  ციბაძე ლაშა 
 

ისტორია 3 

42.  ციგრიაშვილი დავით 
 

ისტორია 2 

43.  ჭანკოტაძე ბაჩო 
 

ისტორია 1 

44.  ჯაშიაშვილი ლია 
 

ისტორია 4 

45.  ბაბუაძე ვანო 
 

იტალიური ფილოლოგია 4 

46.  კობახიძე ნინო 
 

კულტურის კვლევები 3 

47.  გემაზაშვილი ნათია 
 

კულტურის მეცნიერებები 6 

48.  მგელიაშვილი ანი 
 

კულტურის მეცნიერებები 6 

49.  კაიდარაშვილი თეა 
 

კულტურის მეცნიერებები 7 

50.  ცისკარიშვილი ნათელა 
 

რუსული ფილოლოგია 7 

51.  ჯახუა მირანდა 
 

რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 
5 

52.  ხუროშვილი ეკატერინე 
 

რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 
6 

53.  მექვაბიძე ქეთევანი 
 

სახვითი ხელოვნება 4 

54.  კოსიაშვილი ლაშა 
 

ფილოსოფია 2 

55.  ცანავა თამარ 
 

ფილოსოფია 2 

56.  თურმანაული ლევანი 
 

ფილოსოფია 2 

57.  ხაბეიშვილი თენგიზი 
 

ფილოსოფია 4 

58.  ასლანიშვილი ლაშა 
 

ქართული ფილოლოგია 2 

59.  ჩიქვილაძე ნანა 
 

ქართული ფილოლოგია 3 

60.  მუმლაძე მარიამ 
 

ქართული ფილოლოგია 3 

61.  ოდიშარია ანა 
 

ქართული ფილოლოგია 3 

62.  მორჩაძე ლელა 
 

ქართული ფილოლოგია 4 

63.  ნაროზაული თორნიკე 
 

ქართული ფილოლოგია 5 

64.  სარკისიან ნაზელი 
 

ქართული ფილოლოგია 5 

65.  ფრიდონაშვილი სალომე 
 

ქართული ფილოლოგია 5 

66.  გრიგოლია ლიმერი 
 

ქართული ფილოლოგია 6 

67.  რუსიეშვილი ჯონი 
 

ქართული ფილოლოგია 6 

68.  ღლონტი მირანდა 
 

ქართული ფილოლოგია 7 



69.  ასკეროვა ალია 
 

ქართული ფილოლოგია 8 

70.  კუსიანი ნანა 
 

ქართული ფილოლოგია 8 

71.  მოწონელიძე ქეთი 
 

ქართული ფილოლოგია 10 

72.  თოდაძე მარიამი 
 

ძირითადი სპეციალობა (მეიჯორი) 

არ არის არჩეული 
3 

73.  ზირაქაძე გიორგი 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 2 

74.  მახარაძე ანნა 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 5 

75.  კუტალია ანა 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 7 

76.  ჯებირაშვილი თამარი 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 8 

 

 


