
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

 

N 
 

გვარი 
 

სახელი 
 

 

პროგრამა 
 

სემესტრი 

1. ალავიძე დავით  ამერიკისმცოდნეობა 7 

2. ბადირეიშვილი ზურაბი  ამერიკისმცოდნეობა 3 

3. გალსტიანი ანგელინა  ამერიკისმცოდნეობა 3 

4. გურგენიძე ქეთევან  ამერიკისმცოდნეობა 3 

5. კვიციანი ანა  ამერიკისმცოდნეობა 7 

6. მამედოვი ფაგან  ამერიკისმცოდნეობა 4 

7. მწითური ლია  ამერიკისმცოდნეობა 11 

8. ნიქაბაძე ზიკო  ამერიკისმცოდნეობა 5 

9. ხაჭაპურიძე ლუკა  ამერიკისმცოდნეობა 5 

10. ბერიძე თამარი  არაბისტიკა 7 

11. გიუნაშვილი მაია  არაბისტიკა 8 

12. კვერცხიშვილი მერი  არაბისტიკა 3 

13. ფეიქრიშვილი მიხეილ  არაბისტიკა 9 

14. ფეიქრიშვილი ნინო  არაბისტიკა 7 

15. წერეთელი ქეთევან  არაბისტიკა 3 

16. ჭითანავა ნანა  არაბისტიკა 7 

17. ჯანჯალია თამარ  არაბისტიკა 11 

18. ალადაშვილი მარიამ  არქეოლოგია 9 

19. ბუზიაშვილი ქეთევანი  არქეოლოგია 9 

20. ივანიძე გურამი  არქეოლოგია 10 

21. კილაძე ჯანო  არქეოლოგია 2 

22. ტეფნაძე საბა  არქეოლოგია 13 

23. შეყელაშვილი ზაურ  არქეოლოგია 3 

24. ჯაში სალომე  ახალი ბერძნული ფილოლოგია 11 

25. ზირაქაშვილი მარიამი  ეთნოლოგია 11 

26. კამკამიძე ნინო  ეთნოლოგია 3 

27. შერმადინი ეთერი  ეთნოლოგია 9 

28. ჭონიშვილი ნინო  ესპანური ფილოლოგია 5 

29. ბრეჟნევი ვიტალი  თურქოლოგია 9 

30. გვათუა ანა  თურქოლოგია 9 

31. კვანტალიანი ლუსია  თურქოლოგია 9 

32. ფიცხელაური ნათია  თურქოლოგია 12 

33. შაინიძე გიორგი  თურქოლოგია 5 

34. ხაჩიძე მარიამ  თურქოლოგია 8 

35. ალიევა გულანდამ  ინგლისური ფილოლოგია 9 

36. ალხანაშვილი ზინა  ინგლისური ფილოლოგია 3 

37. ბალოიან ვლადიმირ  ინგლისური ფილოლოგია 3 

38. დაშდამიროვა პარვანა  ინგლისური ფილოლოგია 5 

39. ირემაძე ეკა  ინგლისური ფილოლოგია 9 

40. კოპალიანი ლია  ინგლისური ფილოლოგია 10 

41. მამუჩაშვილი ნინო  ინგლისური ფილოლოგია 9 



 

 

42. მკოიან ქნარიკ  ინგლისური ფილოლოგია 3 

43. რჩეულიშვილი ლიკა  ინგლისური ფილოლოგია 3 

44. ტაბატაძე თამარ  ინგლისური ფილოლოგია 5 

45. ქართველიშვილი შოთიკო  ინგლისური ფილოლოგია 3 

46. ხარაიშვილი მარიამი  ინგლისური ფილოლოგია 3 

47. ხარებავა სალომე  ინგლისური ფილოლოგია 5 

48. ხორგუანი ქეთინო  ინგლისური ფილოლოგია 11 

49. ლაზარაშვილი ანა  ირანისტიკა 4 

50. ბეჟანიშვილი ლაშა  ისტორია 11 

51. გოგმაჩაძე თამარ  ისტორია 9 

52. დავითაშვილი ილია  ისტორია 11 

53. ზაკუტაშვილი ნინო  ისტორია 9 

54. თოდაძე ნინო  ისტორია 5 

55. ირემაშვილი ლაშა  ისტორია 12 

56. ლილოვლიშვილი ვანო  ისტორია 3 

57. ლურსმანაშვილი სოფიკო  ისტორია 9 

58. მიქელაშვილი გოდერძი  ისტორია 3 

59. ნაკაიძე ანა  ისტორია 3 

60. ნარსია თენგიზი  ისტორია 3 
 

61. 
სიდამონ- 

ერისთავი 

 

არჩილ 
  

ისტორია 
 

9 

62. ქურცაძე ნოდარი  ისტორია 9 

63. ღავთაძე გიორგი  ისტორია 3 

64. ჩერქეზიშვილი ნიკოლოზ  ისტორია 3 

65. წიკლაური თამთა  ისტორია 9 

66. ჯამბურიძე ნიკოლოზ  ისტორია 3 

67. ქავთარაძე ირინე  იტალიური ფილოლოგია 11 

68. ქვრივიშვილი თეონა  იტალიური ფილოლოგია 7 

69. ელიაძე ბესარიონ  კავკასიოლოგია 5 

70. რამაზაშვილი ვერიკო  კინო–ტელე ხელოვნება 3 

71. ჩუბინიძე შოთა  კინო–ტელე ხელოვნება 3 

72. ხვისტანი ნუკრი  კულტურის კვლევები 5 

73. ბაკურაძე თეონა  კულტურის მეცნიერებები 9 

74. კაიდარაშვილი თეა  კულტურის მეცნიერებები 9 

75. მათიაშვილი ნუკრი  რუსული ფილოლოგია 4 
 

76. 
 

ნოვრუზოვა 
 

ზამინა 
 რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

 

9 

 

77. 
 

ნოვრუზოვა 
 

ტოკკუ 
 რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

 

9 

 

78. 
 

ქორთუა 
 

ნანა 
 რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

 

5 

 

79. 
 

ღვინჯილია 
 

ნინო 
 რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

 

5 

80. აბელიშვილი გიორგი  სკანდინავიური ფილოლოგია 9 

81. ამურველაშვილი შალვა  ფილოსოფია 9 

82. ბარბაქაძე გიორგი  ფილოსოფია 9 



 

 

83. ბერიშვილი კონსტანტინე  ფილოსოფია 3 

84. გაჩეჩილაძე მარიამ  ფილოსოფია 2 

85. სვანიძე ბაჩანა  ფილოსოფია 3 

86. ტყავაძე ნოდარი  ფილოსოფია 9 

87. ფეიქრიშვილი თენგიზი  ფილოსოფია 3 

88. გოლეთიანი ნათია  ფრანგული ფილოლოგია 9 

89. მანჯიკაშვილი ნინო  ფრანგული ფილოლოგია 4 

90. ბაირამოვა ზაირე  ქართული ფილოლოგია 10 

91. კუსიანი ნანა  ქართული ფილოლოგია 10 

92. მაწკეპლაძე ანა  ქართული ფილოლოგია 11 

93. მკერვალიძე მარიამი  ქართული ფილოლოგია 9 

94. მოწონელიძე ქეთი  ქართული ფილოლოგია 12 

95. სარსევანიძე მარიამ  ქართული ფილოლოგია 3 

96. სულიკაშვილი მედეა  ქართული ფილოლოგია 9 

97. ქვრივიშვილი მაგდანა  ქართული ფილოლოგია 11 

98. შეყილაძე იოსებ  ქართული ფილოლოგია 9 

99. ხმიადაშვილი ქეთევანი  ქართული ფილოლოგია 9 

100. ხობელია ნინო  ქართული ფილოლოგია 9 

101. ბასილაშვილი მარიამ   3 

102. ბერძენიძე ვახტანგი   3 

103. მანგოშვილი ნინო   3 

104. ჟღენტი თამარ   3 

105. ღლიღვაშვილი ნინო   3 

106. ჩხენკელი ავთანდილ   3 

107. ვაშაკიძე თამარი  ხელოვნებათმცოდნეობა 7 

108. იმერლიშვილი ლიანა  ხელოვნებათმცოდნეობა 9 

109. რთველიაშვილი ანი  ხელოვნებათმცოდნეობა 3 

110. ღარიბაშვილი მაია  ხელოვნებათმცოდნეობა 3 

111. შპეტიშვილი მარი  ხელოვნებათმცოდნეობა 8 

112. ჯალიაშვილი მარიამი  ხელოვნებათმცოდნეობა 11 

113. ჯიქია მარიამ  ხელოვნებათმცოდნეობა 3 



 

 


