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სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2014  წლის "  04.03    " 

  #428/01-04        ბრძანების  

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

N გვარი სახელი პირადი N საფეხური 
სასწავლო 

პროგრამა 
კრედ. სემ. 

1.  ბერიძე ხატია  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 30 2 

2.  ძაგნიძე ლიზი  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 0 1 

3.  აბასოვი კამრან  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 0 1 

4.  ბაბუნაშვილი სალომე  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 60 3 

5.  ლიპარტელიანი გვანცა  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 56 3 

6.  ხილაძე გიორგი  ბაკალავრიატი არმენოლოგია 10 1 

7.  ხილაძე დავით  ბაკალავრიატი არმენოლოგია 15 1 

8.  ჯანყარაშვილი გივი  ბაკალავრიატი არმენოლოგია 59 3 

9.  ბერაია გივი  ბაკალავრიატი ასირიოლოგია 50 3 

10.  ზვიადაძე ბექა  ბაკალავრიატი ბიზანტიური 

ფილოლოგია 

15 1 

11.  ბერიძე ოთარი  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

20 2 

12.  მაღლაკელიძე ალექსანდრე  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

12 1 

13.  ქირია ანა  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

0 1 

14.  ბარბაქაძე თამთა  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

90 4 

15.  ბადირხანოვა სევდა  ბაკალავრიატი ებრაისტიკა–

არამეისტიკა 

35 2 

16.  მარტაშვილი ვახტანგ  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 11 1 

17.  ტაბატაძე ცისანა  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 25 2 



18.  კვაშილავა ანა  ბაკალავრიატი ესპანური ფილოლოგია 45 2 

19.  ხითარიშვილი დიანა  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 20 2 

20.  ბანძელაძე გიორგი  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 40 2 

21.  დიღმელაშვილი ზურაბი  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 5 1 

22.  ხანახმედოვა ლალა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

0 1 

23.  აკოფოვი რუბენი  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

105 4 

24.  თოლორაია გიგა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

81 4 

25.  ჩერქეზიშვილი სოფიო  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

55 3 

26.  ირემაძე გვანცა  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 40 2 

27.  შალამბერიძე ნათია  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 40 2 

28.  შენგელია მაია  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 30 2 

29.  ბაბაჯანიან რუზანნა  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

3 1 

30.  შარაევა ტურაჩ  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

0 1 

31.  კარაპეტიან გრიგორ  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

16 1 

32.  გოგრიჭიანი ალექსანდრე  ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 85 4 

33.  ფირცხალაიშვილი ლაშა  ბაკალავრიატი ფრანგული 

ფილოლოგია 

65 3 

34.  მაჭავარიანი თენგიზ  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 84 4 

35.  ნოდია გრიგოლი  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 47 2 

36.  ჯანაშია ციალა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 10 1 

37.  გურგენიძე თამარ  მაგისტრატურა ბერძნულ-რომაული 

ფილოლოგია 

30 2 

 


