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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 
 

 
 

N 
 

გვარი 
 

სახელი 
 

პროგრამა 
 

სემესტრი 

1. ძოწენიძე ანა ამერიკისმცოდნეობა 5 

2. გურგენიძე მათე არაბისტიკა 2 

3. მამინაშვილი სალომე არაბისტიკა 3 

4. მეგუთნიშვილი ანი არაბისტიკა 8 

5. სიმონია ნინო არაბისტიკა 5 

6. შუკაკიძე თორნიკე არაბისტიკა 5 

7. ცარახბაია არჩილ არაბისტიკა 7 

8. ჩიქვინიძე ქეთევან ასირიოლოგია 3 

9. მუშკუდიანი მადონა გერმანული ფილოლოგია 6 

10. პაპიაშვილი მარიამ თურქოლოგია 4 

11. გეგეჭკორი ლიკა ინგლისური ფილოლოგია 5 

12. გორდელაძე ქეთევან ინგლისური ფილოლოგია 7 

13. ვაშაკიძე მარიამ ინგლისური ფილოლოგია 7 

14. თხილავა ანა ინგლისური ფილოლოგია 5 

15. ლალიაშვილი მარიამი ინგლისური ფილოლოგია 5 

16. რუხაია დიანა ინგლისური ფილოლოგია 3 

17. საარიან შოღიკ ინგლისური ფილოლოგია 5 

18. სიხოშვილი სოფია ინგლისური ფილოლოგია 3 

19. სოფიევი ელიაზ ინგლისური ფილოლოგია 2 

20. ჩხიკვაძე თამარ ინგლისური ფილოლოგია 5 

21. ჭელიძე ია ინგლისური ფილოლოგია 7 

22. ჯანაშვილი მარიამი ინგლისური ფილოლოგია 3 

23. აფაქიძე ირაკლი ისტორია 8 

24. გვაზავა ზვიად ისტორია 6 

25. გოგატიშვილი სოფიკო ისტორია 5 

26. ლომსაძე ზურაბ ისტორია 3 

27. მახათაძე სოფია ისტორია 2 

28. პაპიძე დემნა ისტორია 4 

29. ყარაულაშვილი ნინო კლასიკური ფილოლოგია 3 

30. ქიტოშვილი თეა კულტურის კვლევები 4 

31. მათიაშვილი ნუკრი რუსული ფილოლოგია 4 
 

32. 
 
ელიაური 

 
ანასტასია 

რუსული ფილოლოგია 
(რუსულენოვანი) 

 
7 

33. კაკალაძე საბა ფილოსოფია 5 

34. მარგველაშვილი დეა ფილოსოფია 7 

35. რამაზაშვილი კონსტანტინე ფილოსოფია 2 

36. სარქისოვი სერგო ფილოსოფია 8 

37. ჯახველაძე ნინო ფრანგული ფილოლოგია 2 

38. კერესელიძე ლუკა ქართული ფილოლოგია 8 

39. ლომაძე გიორგი ქართული ფილოლოგია 6 

40. მარტაძე ნია ქართული ფილოლოგია 3 

41. მწარიაშვილი მარიამ ქართული ფილოლოგია 3 

42. ნარსავიძე მარიამ ქართული ფილოლოგია 5 

43. ტეფნაძე თეკლა ქართული ფილოლოგია 3 

44. ღვინიაშვილი ნინო ქართული ფილოლოგია 5 

45. ჩერქეზიშვილი ხატია ქართული ფილოლოგია 4 

46. ხალილოვა გუნელ ქართული ფილოლოგია 3 



 

 

47. ლაბაძე სალომე ხელოვნებათმცოდნეობა 5 

48. ხარისჭირაშვილი დავით ხელოვნებათმცოდნეობა 1 

49. გაგუა ლუკას  3 

50. გელეიშვილი თამარ  2 

51. იაკობაშვილი მარიამ  4 

52. კვინიკაძე ანი  3 

53. კობაიძე ვახტანგ  2 

54. სისაური საბა  5 

55. ტალახაძე თეკლა  2 

56. შუკაკიძე ნინო  2 



 

 


