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დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  
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               N1150/01-04  ბრძანებით 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

N გვარი სახელი პირადი N სემესტრი პროგრამა 

1.  კოჭლამაზაშვილი გიორგი 

 

5 ანთროპოლოგია 

2.  რამაზაშვილი ანა 

 

7 ანთროპოლოგია 

3.  ფიფია ირაკლი 

 

11 ანთროპოლოგია 

4.  ციმინტია ქეთევან 

 

3 ანთროპოლოგია 

5.  ჭინჭარაული მარიამ 

 

1 ანთროპოლოგია 

6.  გაბუნია ანა 

 

5 

არქეოლოგია-

პალეოანთროპოლოგია 

7.  თავართქილაძე ნინო 

 

1 

არქეოლოგია-

პალეოანთროპოლოგია 

8.  ნასყიდაშვილი დავით 

 

9 

არქეოლოგია-

პალეოანთროპოლოგია 

9.  აქუბარდია თეონა 

 

8 ისტორია 

10.  ბაგაური ნესტან 

 

7 ისტორია 

11.  ბოკელავაძე ეთერ 

 

7 ისტორია 

12.  ბრაგვაძე დავითი 

 

6 ისტორია 

13.  გიორგაძე გვანცა 

 

5 ისტორია 

14.  გოგიჩაიშვილი ეკა 

 

5 ისტორია 

15.  გურგენიძე მარიამ 

 

5 ისტორია 

16.  მახაური ნინო 

 

5 ისტორია 

17.  ტივაძე ნინო 

 

5 ისტორია 

18.  ჩხაიძე ნოდარი 

 

3 ისტორია 

19.  ხომასურიძე თეა 

 

7 ისტორია 

20.  ჯიქური ოქროპირი 

 

7 ისტორია 

21.  გოგოლაძე მარიამი 

 

3 კულტურის კვლევები 



22.  ვარდიძე ნინო 

 

3 კულტურის კვლევები 

23.  თაბუკაშვილი რუსუდან 

 

8 კულტურის კვლევები 

24.  კუნჭულია ესმა 

 

5 კულტურის კვლევები 

25.  მაისურაძე ეკატერინე 

 

5 კულტურის კვლევები 

26.  მერაბიშვილი მარიამი 

 

4 კულტურის კვლევები 

27.  ნამგლაძე თამარ 

 

5 კულტურის კვლევები 

28.  

სესკურია-

ასლანიშვილი მაია 

 

3 კულტურის კვლევები 

29.  ტივაძე ანა 

 

3 კულტურის კვლევები 

30.  ახალაია თამთა 

 

3 ფილოლოგია 

31.  ბარამიძე ქეთევან 

 

7 ფილოლოგია 

32.  ბასილაშვილი ხათუნა 

 

8 ფილოლოგია 

33.  ბედუკაძე სალომე 

 

4 ფილოლოგია 

34.  ბუბუტეიშვილი თინათინ 

 

6 ფილოლოგია 

35.  გაბისონია მეგი 

 

7 ფილოლოგია 

36.  გვარამაძე იზა 

 

1 ფილოლოგია 

37.  გვენცაძე ნატალია 

 

10 ფილოლოგია 

38.  გიგიტაშვილი თეა 

 

5 ფილოლოგია 

39.  გოგალაძე ეკატერინე 

 

7 ფილოლოგია 

40.  გოგიჩაიშვილი ნინო 

 

3 ფილოლოგია 

41.  გოგოხია თამარ 

 

7 ფილოლოგია 

42.  ირიცპუხოვა ნაზი 

 

1 ფილოლოგია 

43.  კომახიძე ირინა 

 

1 ფილოლოგია 

44.  კოტანიდის ევგენია 

 

8 ფილოლოგია 

45.  კოჭლამაზაშვილი ვენერა 

 

9 ფილოლოგია 

46.  კურატაშვილი მარინა 

 

9 ფილოლოგია 

47.  ლეკიაშვილი თინათინ 

 

5 ფილოლოგია 

48.  მაკალათია ანა 

 

6 ფილოლოგია 

49.  მალუტაშვილი ნინო 

 

1 ფილოლოგია 

50.  მიროტაძე ნათია 

 

10 ფილოლოგია 

51.  ნამიჭეიშვილი ხატია 

 

7 ფილოლოგია 



52.  ნაჭყებია დავით 

 

1 ფილოლოგია 

53.  ნებულიშვილი ხატია  

 

7 ფილოლოგია 

54.  სეხნიაშვილი სალომე 

 

1 ფილოლოგია 

55.  სიმონიშვილი მარი 

 

7 ფილოლოგია 

56.  სუხიაშვილი თეონა 

 

5 ფილოლოგია 

57.  ტერ-ბაღდასაროვი დიანა 

 

8 ფილოლოგია 

58.  ტურაშვილი მარინე 

 

3 ფილოლოგია 

59.  ტურიაშვილი მაია 

 

5 ფილოლოგია 

60.  ქუთელია ნინი 

 

3 ფილოლოგია 

61.  ყურაშვილი ეთერი 

 

7 ფილოლოგია 

62.  ძიძიგური ქეთევან 

 

11 ფილოლოგია 

63.  ჭიჭიკოშვილი ნინო 

 

5 ფილოლოგია 

64.  ხვედელიძე ირაკლი 

 

9 ფილოლოგია 

65.  ხუროშვილი ნინო 

 

8 ფილოლოგია 

66.  ჯახველაძე ნინო 

 

1 ფილოლოგია 

67.  ჯოყილაძე ლელა 

 

3 ფილოლოგია 

68.  სილაგაძე დავით 

 

7 ფილოსოფია 

69.  აბზიანიძე გვანცა 

 

5 ხელოვნებათმცოდნეობა 

70.  კაშია მანანა 

 

13 ხელოვნებათმცოდნეობა 

71.  ფრიდონაშვილი მარიამ 

 

7 ხელოვნებათმცოდნეობა 

72.  ჩიქვილიძე რატი 

 

5 ხელოვნებათმცოდნეობა 

 

 

 

 



 


