
დანართი N2 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
 

N 
 

გვარი 
 

სახელი 
პირადი 

ნომერი 

 

პროგრამა 
 

სემესტრები 

1. ასლანიშვილი თეონა  ამერიკისმცოდნეობა 6 

2. ბერიკიშვილი ლაშა  ამერიკისმცოდნეობა 3 

3. ბულია ნინო  ამერიკისმცოდნეობა 11 

4. გიორგიძე საბა  ამერიკისმცოდნეობა 7 

5. თხელიძე სალომე  ამერიკისმცოდნეობა 10 

6. კვაშილავა მარიკა  ამერიკისმცოდნეობა 13 

7. ყიფშიძე თეონა  ამერიკისმცოდნეობა 12 

8. შონია ნინი  ამერიკისმცოდნეობა 8 

9. ჭუბაბრია რეზო  ამერიკისმცოდნეობა 7 

10. ჭუმბურიძე ოლიკო  ამერიკისმცოდნეობა 11 

11. ალიევა კონულ  არაბისტიკა 1 

12. ბურჯანაძე ცირა  არაბისტიკა 11 

13. გაჯიევი რავილ  არაბისტიკა 2 

14. გოგოლაური შოთა  არაბისტიკა 3 

15. მემანიშვილი ნინო  არაბისტიკა 3 

16. ფეიქრიშვილი მიხეილ  არაბისტიკა 10 

17. ქიტოშვილი თეა  არაბისტიკა 8 

18. ცნობილაძე ნატო  არაბისტიკა 6 

19. ხეთაგური მარიამი  არაბისტიკა 9 

20. ავაზაშვილი ირაკლი  არქეოლოგია 2 

21. ბაღნაშვილი მარიამ  არქეოლოგია 2 

22. ბუაძე ბაკური  არქეოლოგია 2 

23. გვერდწითელი თამარ  არქეოლოგია 10 

24. გიგინეიშვილი ანა  არქეოლოგია 10 

25. გორდულაძე სალომე  არქეოლოგია 2 

26. გოტიაშვილი დავით  არქეოლოგია 10 

27. გოცული თეონა  არქეოლოგია 10 

28. დალაქიშვილი გიორგი  არქეოლოგია 3 

29. თევზაძე დანიელ  არქეოლოგია 5 

30. სტურუა ალექსანდრე  არქეოლოგია 10 

31. წულეისკირი კარლო  არქეოლოგია 8 
 

32. 
 

მიქელაძე 
 

თინათინ 
 ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 

 

4 

 

33. 
 

სუმბაძე 
 

მარიამ 
 ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 

 

10 

34. კობლიაშვილი რუსუდან  ბიზანტიური ფილოლოგია 12 

35. ახალაია რუსუდანი  გერმანული ფილოლოგია 10 

36. გაგუა მარიამ  გერმანული ფილოლოგია 3 

37. ლობჟანიძე ანი  გერმანული ფილოლოგია 10 

38. ხამიცაშვილი თამარ  გერმანული ფილოლოგია 4 

39. რეზესიძე ლელა  ეთნოლოგია 9 



 

40. ხელაია თამარი  ესპანური ფილოლოგია 4 

41. ბერაია მარიამი  თურქოლოგია 8 

42. გულუა ედვარდ  თურქოლოგია 5 

43. კაკაურიძე ქეთევან  თურქოლოგია 10 

44. კალატოზი ქეთევან  თურქოლოგია 12 

45. კიკვაძე ეთერი  თურქოლოგია 6 

46. ჩიტიშვილი ეთერ  თურქოლოგია 10 

47. ხაჭაპურიძე შორენა  თურქოლოგია 14 

48. აბდუშელიშვილი ნათია  ინგლისური ფილოლოგია 4 

49. ადეიშვილი მონიკა  ინგლისური ფილოლოგია 12 

50. აზალაძე ნაირა  ინგლისური ფილოლოგია 10 

51. ასკეროვა მალეიკა  ინგლისური ფილოლოგია 14 

52. ასტოიან ლუსინე  ინგლისური ფილოლოგია 12 

53. ახმეტელაშვილი ნინო  ინგლისური ფილოლოგია 11 

54. ბათიაშვილი ანა  ინგლისური ფილოლოგია 10 

55. ბახტურიძე ქეთევან  ინგლისური ფილოლოგია 10 

56. ბინატოვა არზუ  ინგლისური ფილოლოგია 9 

57. ბიჭიკაშვილი თამარ  ინგლისური ფილოლოგია 8 

58. ბოჭორმელი ქეთევან  ინგლისური ფილოლოგია 10 

59. გოგოჭური მარიამი  ინგლისური ფილოლოგია 10 

60. გულიაშვილი სალომე  ინგლისური ფილოლოგია 12 

61. ერისთავი ლიკა  ინგლისური ფილოლოგია 6 

62. ვართუმიანი ლილია  ინგლისური ფილოლოგია 2 

63. თაბუკაშვილი თამარ  ინგლისური ფილოლოგია 10 

64. ილურიძე მაკა  ინგლისური ფილოლოგია 10 

65. ისმაილოვა აიდა  ინგლისური ფილოლოგია 10 

66. კანდელაკი ლიზი  ინგლისური ფილოლოგია 2 

67. ლაზარიან დიანა  ინგლისური ფილოლოგია 4 

68. ლეჟავა ნუცა  ინგლისური ფილოლოგია 10 

69. ლეშკაშელი ეკატერინე  ინგლისური ფილოლოგია 11 

70. მაკალათია ქეთევან  ინგლისური ფილოლოგია 6 

71. მანველიანი დიანნა  ინგლისური ფილოლოგია 6 

72. მაქაცარია ჰამლეტ  ინგლისური ფილოლოგია 4 

73. მაჭარაშვილი მარიამ  ინგლისური ფილოლოგია 9 

74. მელაძე ლიკა  ინგლისური ფილოლოგია 9 

75. მუზაშვილი ნინო  ინგლისური ფილოლოგია 4 

76. მჭედლური სალომე  ინგლისური ფილოლოგია 4 

77. ნებიერიძე ნინო  ინგლისური ფილოლოგია 10 

78. ნიკოლაშვილი მარიამ  ინგლისური ფილოლოგია 10 

79. საბაძე თამარი  ინგლისური ფილოლოგია 10 

80. ქიშმარეია ანა  ინგლისური ფილოლოგია 11 

81. ღონღაძე ნათია  ინგლისური ფილოლოგია 11 

82. ღურწკაია სალომე  ინგლისური ფილოლოგია 8 

83. ყუფარაძე ნათია  ინგლისური ფილოლოგია 10 

84. ჩარკვიანი ანა  ინგლისური ფილოლოგია 10 

85. ჩოხელი ნუცა  ინგლისური ფილოლოგია 8 



 

86. ხარამიშვილი ნინო  ინგლისური ფილოლოგია 10 

87. ჯიქია თამარი  ინგლისური ფილოლოგია 10 

88. ალიმოვი რობერტი  ირანისტიკა 12 

89. ლურსმანაშვილი დავით  ირანისტიკა 12 

90. აბდუშელიშვილი რომან  ისტორია 1 

91. ადეიშვილი ანა  ისტორია 2 

92. ანთაძე თენგიზ  ისტორია 3 

93. აფაქიძე ირაკლი  ისტორია 5 

94. ბარამია ნიკა  ისტორია 3 

95. ბრეგვაძე ნიკა  ისტორია 3 

96. გაბელაშვილი თამთა  ისტორია 8 

97. გაბუნია ანი  ისტორია 2 

98. გასანოვა გიუნელ  ისტორია 10 

99. გეთია გიორგი  ისტორია 8 

100. გოგოლაძე მარი  ისტორია 4 

101. გოშაძე ზურაბი  ისტორია 6 

102. დავაძე მარი  ისტორია 10 

103. დოინჯაშვილი ლანა  ისტორია 10 

104. თორია კონსტანტინე  ისტორია 2 

105. კალანდაძე თეა  ისტორია 7 

106. კეკენაძე გიორგი  ისტორია 7 

107. კვირკვაშვილი თორნიკე  ისტორია 2 

108. კიკაბიძე ანა  ისტორია 8 

109. კიკნაძე თათია  ისტორია 2 

110. ლეშკაშელი ლევან  ისტორია 2 

111. ლუკავა ბაჩანა  ისტორია 6 

112. მახარაშვილი ლევან  ისტორია 2 

113. მდინარაძე ლერი  ისტორია 13 

114. მერკვილაძე ნანა  ისტორია 8 

115. მჭედლიძე ანა  ისტორია 4 

116. ნადირაძე ვოვა  ისტორია 2 

117. ნინოშვილი ნინო  ისტორია 6 

118. ოქრიაშვილი გიორგი  ისტორია 17 

119. პაპიაშვილი სალომე  ისტორია 10 

120. სამყურაშვილი გიგი  ისტორია 2 

121. სანებლიძე სალომე  ისტორია 4 

122. სარიშვილი ალექსანდრე  ისტორია 6 

123. სულუაშვილი ლუკა  ისტორია 4 

124. ფარულავა ოთარი  ისტორია 12 

125. შაორშაძე ქეთევან  ისტორია 2 

126. შაშიაშვილი სოფიო  ისტორია 9 

127. შელია დურმიშხან  ისტორია 14 

128. ჩირაძე გიორგი  ისტორია 2 

129. ცინცაძე გიორგი  ისტორია 2 

130. ძაძამია გიორგი  ისტორია 4 

131. წიწავა მარი  ისტორია 4 



 

132. წურწუმია მონიკა  ისტორია 5 

133. ჭინჭარაული ხათუნა  ისტორია 2 

134. ხუციაშვილი ელენე  ისტორია 10 

135. ხუციშვილი გიორგი  ისტორია 6 

136. ჯაფიაშვილი ნანა  ისტორია 5 

137. გულუა ეკატერინე  იტალიური ფილოლოგია 4 

138. ზაალიშვილი სალომე  იტალიური ფილოლოგია 10 

139. ენდელაძე თამთა  კავკასიოლოგია 5 

140. ვეისალოვა ნურლანა  კავკასიოლოგია 9 

141. ისკანდეროვი რაგიმ  კავკასიოლოგია 9 

142. მარდანოვი რახიბ  კავკასიოლოგია 9 

143. ურთაევ ხეთაგ  კავკასიოლოგია 3 

144. ქრისტესიაშვილი თამუნა  კავკასიოლოგია 3 

145. კობახიძე ლიანა  კავკასიოლოგია (ქართ) 4 

146. ლიპარტელიანი გიორგი  კლასიკური ფილოლოგია 9 

147. ფიფია მერაბ  კლასიკური ფილოლოგია 11 

148. ხეჩიკაშვილი თამარ  კლასიკური ფილოლოგია 9 

149. ბაინდურაშვილი ნია  კულტურის კვლევები 4 

150. ბერიშვილი გვანცა  კულტურის კვლევები 12 

151. გიაშვილი თეა  კულტურის კვლევები 22 

152. გოშუანი თამარ  კულტურის კვლევები 14 

153. გრიგალაშვილი შორენა  კულტურის კვლევები 14 

154. ინაშვილი გიორგი  კულტურის კვლევები 9 

155. კირთაძე სოფიკო  კულტურის კვლევები 15 

156. კუპატაძე ქეთევან  კულტურის კვლევები 13 

157. შალვაშვილი ლუკა  კულტურის კვლევები 10 

158. მორჩილაძე ლუკა  კულტურის მეცნიერებები 4 

159. ჩავლეშვილი ნათია  კულტურის მეცნიერებები 14 

160. გასანოვა ლამიდა  რუსული ფილოლოგია 9 

161. ისმაილოვი შამილ  რუსული ფილოლოგია 4 

162. სურმანიძე მერი  რუსული ფილოლოგია 12 
 

163. 
 

ნოვრუზოვა 
 

ტოკკუ 
 რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

 

10 

 

164. 
 

სირაბიძე 
 

ანა 
 რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

 

10 

 

165. 
 

ფიფია 
 

ეკატერინა 
 რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

 

8 

 

166. 
 

ცისკარიშვილი 
 

ნათელა 
 რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

 

9 

 

167. 
 

ჭილაური 
 

სოფიკო 
 რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

 

11 

168. ჩიტაძე ანი  სახვითი ხელოვნება 10 

169. ჯაჭვაძე ნინო  სახვითი ხელოვნება 12 
 

170. 
 

ომიაძე 
 

თორნიკე 
 სკანდინავიური 

ფილოლოგია 

 

10 

 

171. 
 

სიბოშვილი 
 

ანა 
 სკანდინავიური 

ფილოლოგია 

 

12 

172. ავსაჯანიშვილი სალომე  ფილოსოფია 12 



 

173. გაფრინდაშვილი მიხეილ  ფილოსოფია 8 

174. გოჩავა დავითი  ფილოსოფია 12 

175. გრიგოლია კახა  ფილოსოფია 3 

176. დვალიშვილი თამარ  ფილოსოფია 2 

177. დვალიშვილი თეა  ფილოსოფია 4 

178. თევზაძე გიორგი  ფილოსოფია 2 

179. თურქაძე როლანდი  ფილოსოფია 1 

180. ისაიაშვილი გიორგი  ფილოსოფია 7 

181. კურტანიძე სალომე  ფილოსოფია 12 

182. მატკავა მარიამ  ფილოსოფია 2 

183. რაზმაძე მარიამი  ფილოსოფია 2 

184. ტერაშვილი ეთერი  ფილოსოფია 9 

185. ქოქიაშვილი ანა  ფილოსოფია 2 

186. შანშაშვილი მარიამი  ფილოსოფია 3 

187. შუბითიძე ზეზვა  ფილოსოფია 6 

188. ჩიტაური ვახტანგ  ფილოსოფია 8 

189. ცაბაძე ლია  ფილოსოფია 2 

190. ჭუმბურიძე ანი  ფილოსოფია 3 

191. ხვედელიძე ნატალია  ფილოსოფია 4 

192. ხიზანიშვილი მარიამ  ფილოსოფია 3 

193. ჯანიაშვილი უჩა  ფილოსოფია 3 

194. ჯერვალიძე ანა  ფილოსოფია 9 

195. ჯიოშვილი გიორგი  ფილოსოფია 2 

196. ალთუნაშვილი მარიამ  ქართული ფილოლოგია 12 

197. ბარლიანი თამუნა  ქართული ფილოლოგია 11 

198. ბასილაძე ბაია  ქართული ფილოლოგია 9 

199. ბოკუჩავა თათია  ქართული ფილოლოგია 10 

200. გამცემლიძე კესო  ქართული ფილოლოგია 9 

201. გელაშვილი ნინო  ქართული ფილოლოგია 2 

202. გზირიშვილი მარიამი  ქართული ფილოლოგია 2 

203. გიგაური მარიამ  ქართული ფილოლოგია 8 

204. გოგინაშვილი სალომე  ქართული ფილოლოგია 4 

205. გოგოტიშვილი თათია  ქართული ფილოლოგია 4 

206. გორგაძე მარიამ  ქართული ფილოლოგია 12 

207. გძელიშვილი ეკა  ქართული ფილოლოგია 4 

208. დანდურიშვილი ცირა  ქართული ფილოლოგია 10 

209. ესართია მარიამ  ქართული ფილოლოგია 10 

210. ზვიადაური ქეთევან  ქართული ფილოლოგია 10 

211. თოდუა ანა  ქართული ფილოლოგია 2 

212. თოლორდავა ვერიკო  ქართული ფილოლოგია 2 

213. კალანდია ნათია  ქართული ფილოლოგია 12 

214. კვაჭაძე ელენე  ქართული ფილოლოგია 12 

215. ლაზიშვილი გიორგი  ქართული ფილოლოგია 7 

216. ლაცუზბაია სოფიკო  ქართული ფილოლოგია 4 

217. მარიამიძე მაკა  ქართული ფილოლოგია 10 

218. მაღრაძე ქეთევან  ქართული ფილოლოგია 11 



 

219. მელიქიძე ელისაბედ  ქართული ფილოლოგია 2 

220. მესტიაშვილი თამარი  ქართული ფილოლოგია 10 

221. მესხიშვილი მარიამი  ქართული ფილოლოგია 10 

222. მეტრეველი მარიამ  ქართული ფილოლოგია 10 

223. მირუაშვილი სალომე  ქართული ფილოლოგია 6 

224. ნაცვალაძე თამარ  ქართული ფილოლოგია 4 

225. ნაცვლიშვილი კახაბერი  ქართული ფილოლოგია 2 

226. ნიკოლაიშვილი სალომე  ქართული ფილოლოგია 10 

227. ნოვრუზოვა ტახმინა  ქართული ფილოლოგია 10 

228. ორმოცაძე ანა  ქართული ფილოლოგია 12 

229. ჟვანია გიგა  ქართული ფილოლოგია 8 

230. რეხვიაშვილი გვანცა  ქართული ფილოლოგია 10 

231. საგინაშვილი შალვა  ქართული ფილოლოგია 6 

232. სადუნიშვილი მარიანა  ქართული ფილოლოგია 12 

233. სამხარაძე ანა  ქართული ფილოლოგია 10 

234. სოსელია კესო  ქართული ფილოლოგია 2 

235. ტალახაძე მარიამ  ქართული ფილოლოგია 8 

236. ქვრივიშვილი მაგდანა  ქართული ფილოლოგია 12 

237. ქოქიაშვილი ეთერი  ქართული ფილოლოგია 12 

238. ღაღაიშვილი თამთა  ქართული ფილოლოგია 12 

239. ღირდალაძე ნინო  ქართული ფილოლოგია 4 

240. ღურწკაია ნეინელა  ქართული ფილოლოგია 10 

241. ჩერქეზიშვილი ხატია  ქართული ფილოლოგია 4 

242. ცირეკიძე მაკა  ქართული ფილოლოგია 6 

243. ცხვიტავა ცეცილია  ქართული ფილოლოგია 2 

244. წიქარიძე სალომე  ქართული ფილოლოგია 12 

245. ჭანტურიძე ნათია  ქართული ფილოლოგია 7 

246. ჭიჭინაძე ლანა  ქართული ფილოლოგია 6 

247. ჭორუხიან არაქსია  ქართული ფილოლოგია 4 

248. ხორავა შალვა  ქართული ფილოლოგია 2 

249. ჯულაყიძე ნუცა  ქართული ფილოლოგია 2 

250. აბესალაშვილი დაჩი   2 

251. არაბული მარიამ   2 

252. ბობოხიძე შოთა   2 

253. ბუთხაშვილი ნანა   2 

254. გაჯიმახმუდოვი ემილ   3 

255. გულაშვილი რუსუდან   2 

256. დაბრუნდაშვილი ანა   2 

257. დავითაშვილი ნიკა   2 

258. ეგნატაშვილი მარიამ   2 

259. კვირიკეიშვილი ქეთევანი   2 

260. კორაშვილი ნოდარ   2 

261. ლაბაძე რატი   2 

262. ლამაზაშვილი ანი   2 

263. მამედოვი მეხტი   3 

264. მაჭარაშვილი არსენა   2 



 

265. მინდაძე მარიამ   3 
 

266. 
 

მუჟე 
გიორგი 

ალენ ლევან 
   

2 

267. მუხიაშვილი ნინო   2 

268. ნებიერიძე ლიკა   4 

269. ნეფარიძე ქრისტინე   2 

270. ნიკოგოსიანი ნანა   2 

271. ნოვრუზოვა აიშა   2 

272. ტურაბელიძე ნიკა   2 

273. ფოჩხუა ხატია   2 

274. ქიმაძე ნიკოლოზ   2 

275. შეყლაშვილი ნანა   2 

276. ჩავლეიშვილი სანდრო   2 

277. ჩაკვეტაძე ხატია   2 

278. წასიძე მარი   2 

279. ხმელიძე მირიანი   2 

280. ჯავაშვილი მარიამი   2 

281. ჯახველაძე ნინო   2 

282. ჯიმშელეიშვილი დევი   2 

283. ჰუმბატოვ ილქინ   3 

284. ელიაური ნატალია  ხელოვნებათმცოდნეობა 3 

285. კაშია ლუკა  ხელოვნებათმცოდნეობა 9 

286. კახეთელიძე ანა  ხელოვნებათმცოდნეობა 14 

287. კრიჭაშვილი მიხეილ  ხელოვნებათმცოდნეობა 3 

288. ქაფიანიძე ნინო  ხელოვნებათმცოდნეობა 11 

289. ჩხეიძე მარიამ  ხელოვნებათმცოდნეობა 9 


