
 

 

 

 

ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2012 წლის "  14. 09    "  

#1480/01-04   ბრძანების  დანართი 2 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ გვარი, სახელი პირადი 

ნომერი 

საფეხური საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

კრედიტი სემესტრი 

1.  აგაკიშიევა 

ესმირალდა 

 ბაკალავრიატი ესპანური ფილოლოგია 0 I 

2.  ალანია დავითი  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 18 I 

3.  აროშვილი 

ბარბარე 

 ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

25 II 

4.  ახალაია 

რუსუდანი 

 ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

0 I 

5.  ბარათაშვილი 

სოფიკო 

 ბაკალავრიატი დაწყებითი განათლება 0 I 

6.  ბარბაქაძე გიორგი  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 15 I 

7.  ბარბაქაძე თეონა  ბაკალავრიატი ისტორია 38 II 

8.  ბასარია მარიამი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 60 III 

9.  ბასილაშვილი ანა  ბაკალავრიატი ფრანგული ფილოლოგია 0 I 

10.  ბედინაშვილი 

სალომე 

 ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 40 II 

11.  ბერინაშვილი 

ნინო 

 ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 45 II 

12.  ბიბილაშვილი 

ნინო 

 ბაკალავრიატი იტალიური 

ფილოლოგია 

10 I 

13.  გავაშელი სოფიო  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

0 I 

14.  გამყრელიძე 

თეიმურაზი 

 ბაკალავრიატი არქეოლოგია 41 II 

15.  გერსამია ანა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 36 II 

16.  გოგოჭური თამარ  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 39 II 

17.  გუგეშაშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 29 II 



ეკატერინე 

18.  დემეტრაშვილი 

ვალერიან 

 ბაკალავრიატი არქეოლოგია 13 I 

19.  დობორჯგინიძე 

ნინო 

 ბაკალავრიატი დაწყებითი განათლება 49 II 

20.  ელიაშვილი 

ეკატერინე 

 ბაკალავრიატი ებრაისტიკა-არამეისტიკა 27 II 

21.  ენუქიძე ბაქარ  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 11 I 

22.  თამაზაშვილი 

ელისაბედ 

 ბაკალავრიატი ისტორია 38 II 

23.  თევდორაშვილი 

მარი 

 ბაკალავრიატი ასირიოლოგია 45 II 

24.  თევზაძე ნინო  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 50 III 

25.  თეთრაძე არჩილ  ბაკალავრიატი ისტორია 7 I 

26.  კაკულია ნიკა  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 28 II 

27.  კვარაცხელია აიზა  ბაკალავრიატი დაწყებითი განათლება 49 II 

28.  კვინტრაძე ნინო  ბაკალავრიატი კულტურის კვლევები 11 I 

29.  კვირკველია მაია  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 51 III 

30.  კირიაკოვი თამუნა  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 54 III 

31.  კოპაძე მარიამ  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

20 II 

32.  ლაბაძე თეონა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 55 III 

33.  ლალიაშვილი 

ნათია 

 ბაკალავრიატი იტალიური 

ფილოლოგია 

28 II 

34.  ლომიძე ნინო  ბაკალავრიატი ფრანგული ფილოლოგია 45 II 

35.  მინდორაშვილი 

თამარ 

 ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 60 III 

36.  რომანაძე თამთა  ბაკალავრიატი ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 

50 III 

37.  როსტომაშვილი 

თეონა 

 ბაკალავრიატი კულტურის კვლევები 50 III 

38.  სალუქვაძე 

გიორგი 

 ბაკალავრიატი ფილოსოფია 6 I 

39.  სამხარაძე ნათია  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 40 II 

40.  საჯაია უტა  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 0 I 

41.  სიმონიშვილი ანა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 35 II 

42.  სხილაძე ნინო  ბაკალავრიატი ებრაისტიკა-არამეისტიკა 115 V 

43.  ტაბატაძე ნინო  ბაკალავრიატი დაწყებითი განათლება 18 I 

44.  ტალახაძე ქეთევან  ბაკალავრიატი ისტორია 55 III 



45.  ქორიძე პაპუნა  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 105 IV 

46.  ყოლბაია მარიამი  ბაკალავრიატი არმენოლოგია 0 I 

47.  შავიშვილი 

ეკატერინე 

 ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

0 I 

48.  შაიშმელაშვილი 

ეთერი 

 ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 95 IV 

49.  შელია სალომე  ბაკალავრიატი ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 

55 III 

50.  შენგელია თამარ  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 18 I 

51.  შენგელია თამარ  ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 21 II 

52.  ჩინჩალაძე ნათია  ბაკალავრიატი არმენოლოგია 49 II 

53.  ჩხაიძე ქეთი  ბაკალავრიატი დაწყებითი განათლება 7 I 

54.  ცეცხლაძე ანზორ  ბაკალავრიატი ირანისტიკა 40 II 

55.  ძიძიგური სალომე  ბაკალავრიატი კავაკსიოლოგია 20 II 

56.  ჭილაია ქეთევანი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 71 III 

57.  ჭოველიძე თეონა  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 50 III 

58.  ჭოხონელიძე 

მარიამ 

 ბაკალავრიატი ესპანური ფილოლოგია 35 II 

59.  ხანჯალიაშვილი 

ილია 

 ბაკალავრიატი ფილოსოფია 65 III 

60.  ხაჟომია ნინო  ბაკალავრიატი ასირიოლოგია 60 III 

61.  ხინგავა მზია  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 55 III 

62.  ჯიბლაძე ნინო  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

26 II 

63.  ტურაბელიძე 

ნატალია 

 დოქტორანტუ

რა 

ხელოვნებათმცოდნეობა 60 III 

64.  ქამუშაძე თეა  დოქტორანტუ

რა 

ანთროპოლოგია 52 III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


