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1 ხატიაშვილი მარიამი 2 ამერიკისმცოდნეობა 1213.74

2 ისმაილოვი ალი 2 ანგლისტიკა 1406.25

3 ნადირაძე ნინო 2 ანგლისტიკა 1406.25

4 პაპაშვილი მარიანა 2 ანგლისტიკა 222.6

5 ბერიკიშვილი ვანო 2 არაბისტიკა 1406.25

6 ასლამაზიშვილი გოგა 2 არაბისტიკა 207.18

7 როსტომაშვილი მარიამი 2 არაბისტიკა 207.18

8 გაგოშიძე დავით 2 არქეოლოგია 606.87

9 გაბუნია ანა 2 არქეოლოგია 606.87

10 ჩართოლანი ნათია 2 ახალი და უახლესი ისტორია 1213.74

11 ქუთელია ნინი 2 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია 1213.74

12 თოლორაია სალომე 2 გერმანული ფილოლოგია 1213.74

13 სტეფანაშვილი ნატალია 2 ებრაულ-არამეული ფილოლოგია 1213.74

14 სარიშვილი სოფიკო 2 ეთნოლოგია 1213.74

15 ნოზაძე ნინო 2
ზოგადი და გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება 606.87

16
ჭაჭუა ანნა

2

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები (ქართული და 

ინგლისური ენების ბაზაზე)
1406.25

17
ხუბულური ხატია

2

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები (ქართული და 

ინგლისური ენების ბაზაზე)
1406.25

18
კურტანიძე ნინო

2

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები (ქართული და 

ინგლისური ენების ბაზაზე)
1406.25

19
ავდიევი ნათია

2

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები (ქართული და 

ინგლისური ენების ბაზაზე)
1243.08

20 ქარქუსაშვილი ნინო 2
თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 1406.25

21 მიქავა ნინო 2
თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 1406.25

22 ამირხანიან ვიოლეტა 2
თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 1406.25

23 ახვლედიანი სოფიკო 2
თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 1243.08

24 ხურციძე თორნიკე 2 ირანისტიკა 1406.25

25 ნოზაძე ნაიკო 2 ირანისტიკა 414.36
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26 კოჭლამაზაშვილი გიორგი 2
კულტურული და სოციალური 

ანთროპოლოგია 1213.74

27 აბზიანიძე გვანცა 2
კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 1213.74

28 მამფორია ნანა 2 რომანული ფილოლოგია 1406.25

29 ჭოლარია მარიკა 2 რომანული ფილოლოგია 1406.25

30 ქარდავა ელზა 2 რომანული ფილოლოგია 221.85

31 ტივაძე ნინო 2 საქართველოს ისტორია 1213.74

32 გრიგოლაშვილი გიორგი 2 ფილოსოფია 1213.74

33 ჯანგულაშვილი ნათია 2 ქართული ლიტერატურა 1406.25

34 დუმბაძე ბედისა 2 ქართული ლიტერატურა 1021.23

35 ქიტიაშვილი ნანა 3 გერმანული ფილოლოგია 606.87

36 გელაშვილი ბორისი 3 არქეოლოგია 606.87

37 კოხრეიძე სულიკო 3 არქეოლოგია 606.87

38 სინჯარაძე ნინო 4 ამერიკისმცოდნეობა 606.87

39 ივანიძე ნინო 4 ანგლისტიკა 1406.25

40 ღვალაძე ნინო 4 ანგლისტიკა 1406.25

41 ვესელოვი ანა 4 ანგლისტიკა 828.72

42 სუხიაშვილი თეონა 4 არაბისტიკა 1213.74

43 თეთრუაშვილი ანა 4 არქეოლოგია 606.87

44 ყალიჩავა კახაბერ 4 ახალი და უახლესი ისტორია 1406.25

45 კობახიძე ვლადიმერი 4 ახალი და უახლესი ისტორია 414.36

46 ბარჯაძე ნინო 4 ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია 1213.74

47 კეკელიძე როლანდ 4 ეთნოლოგია 606.87

48
ხეცურიანი გვანცა

4

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები (ქართული და 

ინგლისური ენების ბაზაზე)
1406.25

49
დორეული სოფიო

4

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები (ქართული და 

ინგლისური ენების ბაზაზე)
510.61

50
ბახტაძე თეონა

4

თარგმანი და 

კულტურათაშორისი 

ურთიერთობები (ქართული და 

ინგლისური ენების ბაზაზე)
510.61

51 სიმონიშვილი მარი 4
თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 606.87

52 ბაცანაძე ნინო 4 თურქული ფილოლოგია 606.87

53
კიკალიშვილი მაგდა

4

ინტერკულტურული კვლევები 

ძველ და შუა საუკუნეების 

ისტორიაში
606.87

54 რამაზაშვილი ანა 4
კულტურული და სოციალური 

ანთროპოლოგია 606.87

55 ყიფიანი თინათინ 4
კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 606.87

56
დადუნაშვილი ნინო

4

ლიტერატურათმცოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და სარედაქციო-

საგამომცემლო საქმე
606.87

57 ხეტაშვილი თამარ 4 რომანული ფილოლოგია 1213.74

58 ცერცვაძე სოფიკო 4 საქართველოს ისტორია 1406.25

59 თვარაძე ანა 4 საქართველოს ისტორია 414.36

60 ახალაძე სოფიკო 4 ფილოსოფია 606.87

61 ქაროსანიძე თამარ 4 ქართველური ენათმეცნიერება 606.87

62 გოგალაძე მარიამი 4 ძველი ენები და ცივილიზაციები 606.87
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საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი:                                        ი. საღარეიშვილი


