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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
 

# გვარი სახელი სამაგისტრო პროგრამა 

1.  ბართია ნანული ამერიკისმცოდნეობა   

2.  გარუჩავა თათია ამერიკისმცოდნეობა 

3.  გოგილავა ვარდო ამერიკისმცოდნეობა 

4.  გოგინავა თინათინი ამერიკისმცოდნეობა 

5.  ზაქარაია ნინო ამერიკისმცოდნეობა 

6.  პარინოს ნანა ამერიკისმცოდნეობა 

7.  ფოფხაძე ნინო ამერიკისმცოდნეობა 

8.  ჯალაღონია ნანა ამერიკისმცოდნეობა 

9.  ბობოხიძე სალომე ანგლისტიკა (ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია)  

10.  გელაშვილი თამარ ანგლისტიკა (ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია)  

11.  დავითულიანი სალომე ანგლისტიკა (ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია)  

12.  მაკალათია ანა ანგლისტიკა (ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია)  

13.  მელკუმოვა რუზანა ანგლისტიკა (ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია)  

14.  ნოზაძე მარიამ ანგლისტიკა (ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია)  

15.  ფხალაძე თინათინ ანგლისტიკა (ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია)  



16.  შავრეშიანი ეთერ ანგლისტიკა (ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია)  

17.  ჭელიძე თინათინ ანგლისტიკა (ინგლისური 

ლიტერატურის ისტორია)  

18.  ბენიძე თამარი ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

19.  ბუკია ნათია ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

20.  ებელაშვილი ნინო ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

21.  ელბაქიძე გვანცა ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

22.  ეფრემიძე ქრისტინე ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

23.  ვახტანგიშვილი სალომე ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

24.  იარაჯული მარიამ ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

25.  კაპანაძე თეა ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

26.  კრაველიძე ხათუნა ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

27.  მევლუფიშვილი ნანა ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

28.  ნადირაძე თამარ ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

29.  სამხარაძე თეონა ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

30.  ქასრაშვილი სოფიკო ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

31.  ხარებავა გვანცა ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

32.  ხეხელაშვილი სოფიკო ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

33.  ჯღარკავა ლანა ანგლისტიკა 

(ბრიტანეთმცოდნეობა) 

34.  ავეტიკოვი რობერტ ანგლისტიკა (ინგლისური ენის 

თეორია) 

35.  ბოჭორიშვილი ნინო ანგლისტიკა (ინგლისური ენის 

თეორია) 



36.  გელდიაშვილი ანი ანგლისტიკა (ინგლისური ენის 

თეორია) 

37.  დუნდუა თამარი ანგლისტიკა (ინგლისური ენის 

თეორია) 

38.  თაყაძე სოფიო ანგლისტიკა (ინგლისური ენის 

თეორია) 

39.  იმედაშვილი ქეთევანი ანგლისტიკა (ინგლისური ენის 

თეორია) 

40.  კიკაჩეიშვილი ნინო ანგლისტიკა (ინგლისური ენის 

თეორია) 

41.  ფურცელაძე ვალერია ანგლისტიკა (ინგლისური ენის 

თეორია) 

42.  ცერცვაძე სუზი ანგლისტიკა (ინგლისური ენის 

თეორია) 

43.  გოგოლაძე სალომე ანგლისტიკა( ენა და 

ლექსიკოგრაფია) 

44.  ჯაბუა მარიკა ანგლისტიკა( ენა და 

ლექსიკოგრაფია) 

45.  ბექაური თამარ არაბისტიკა 

46.  ირემაძე გიორგი არაბისტიკა 

47.  მანაგაძე თამთა არაბისტიკა 

48.  გიორგაძე თამარ არქეოლოგია 

49.  ვადაჭკორია რევაზი არქეოლოგია 

50.  ვაჩაძე გვანცა არქეოლოგია 

51.  თამაზაშვილი ქეთევან არქეოლოგია 

52.  კოწოწაშვილი ელზა არქეოლოგია 

53.  მებონია ლიანა არქეოლოგია 

54.  სურმანიძე დიანა არქეოლოგია 

55.  ჩადუნელი ნიკოლოზ არქეოლოგია 

56.  გულისაშვილი ნატალია ახალი და უახლესი ისტორია 

57.  გუნჯუა დათა ახალი და უახლესი ისტორია 

58.  ვაჩეიშვილი დავით ახალი და უახლესი ისტორია 

59.  კუნჭულია ზაურ ახალი და უახლესი ისტორია 

60.  მაკარაშვილი გიორგი ახალი და უახლესი ისტორია 

61.  ფირცხალავა ერეკლე ახალი და უახლესი ისტორია 

62.  ფრანგულაიშვილი ლევან ახალი და უახლესი ისტორია 

63.  ჩიქვილაძე ქეთევან ახალი და უახლესი ისტორია 

64.  ჯაფარიძე ტერეზა ახალი და უახლესი ისტორია 



65.  ადამია თამარ ბერძნულ–რომაული 

ფილოლოგია 

66.  კვირკველია ეკატერინე ბერძნულ–რომაული 

ფილოლოგია 

67.  აბესაძე თამარი განათლების მეცნიერებები  

68.  ასტამაძე ნინო განათლების მეცნიერებები  

69.  ბეჟანიშვილი თამარი განათლების მეცნიერებები  

70.  ბეჭვაია ნათია განათლების მეცნიერებები  

71.  გავაშელიშვილი ნათია განათლების მეცნიერებები  

72.  გოგიჩაშვილი სალომე განათლების მეცნიერებები  

73.  გოგოლაძე ლალი განათლების მეცნიერებები  

74.  დელიბაშვილი თათია განათლების მეცნიერებები  

75.  ესებუა მეგი განათლების მეცნიერებები  

76.  კაპანაძე თამარი განათლების მეცნიერებები  

77.  კვინიკაძე მზია განათლების მეცნიერებები  

78.  კირვალიძე თამარ განათლების მეცნიერებები  

79.  ლომიძე გვანცა განათლების მეცნიერებები  

80.  მუშკუდიანი ფატი განათლების მეცნიერებები  

81.  მჭედლიშვილი მედეა განათლების მეცნიერებები  

82.  ნანავა მანონი განათლების მეცნიერებები  

83.  ნინოშვილი ნინო განათლების მეცნიერებები  

84.  საბაური თინათინ განათლების მეცნიერებები  

85.  სულაძე ნინო განათლების მეცნიერებები  



86.  ფსუტური ელენე განათლების მეცნიერებები  

87.  შერბაკოვა ანა განათლების მეცნიერებები  

88.  ჩანქსელიანი ქეთევან განათლების მეცნიერებები  

89.  ჩიტიშვილი ნინო განათლების მეცნიერებები  

90.  ცხადაია ნინო განათლების მეცნიერებები  

91.  ძოწენიძე ქრისტინე განათლების მეცნიერებები  

92.  ჭიოკაძე ფატმან განათლების მეცნიერებები  

93.  ხაბაზიშვილი ქეთევანი განათლების მეცნიერებები  

94.  სირაძე თამარ გერმანული ფილოლოგია 

95.  ხარატიშვილი მაკა გერმანული ფილოლოგია 

96.  ავსაჯანიშვილი გიორგი ეთნოლოგია 

97.  გუგოშვილი სოფიკო ეთნოლოგია 

98.  დათუნაშვილი ალისა ეთნოლოგია 

99.  ჭინჭარაული ხათუნა ეთნოლოგია 

100.  დავითაშვილი გვანცა თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

101.  ვარდანიძე ლანა თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

102.  ზოტიკიშვილი ნინო თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

103.  კოხრეიძე თეა თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

104.  ლიქოკელი მაია თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

105.  ლომთაძე მაკა თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 



106.  მუკბანიანი ნინო თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

107.  ნარსავიძე ნათია თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

108.  ნიკაჭაძე ინოლა თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

109.  ნოზაძე თენგიზ თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

110.  რაზმაძე რუსუდან თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

111.  სირანაშვილი ლალი თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

112.  სისაური ია თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

113.  შეწირული თინათინ თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

114.  ჩხვიმიანი ნათია თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

115.  ჯიშკარიანი მარიამ თარგმანი და 

კულტურათშორისი 

ურთიერთობები 

116.  ავალიანი თამარი თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 

117.  ბეროზაშვილი მზია თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 

118.  გოგიძე თინათინ თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 

119.  გორგაძე ქეთევან თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 

120.  გუდაძე ნატო თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 



121.  მუმლაძე ქეთევან თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 

122.  ნადირაძე მაგდა თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 

123.  ყალაბეგაშვილი მარი თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი პრაქტიკა 

124.  დურგარიან ჰარუთიუნ თურქული ფილოლოგია 

125.  ბიზიკაშვილი იაგო კავკასიოლოგია 

126.  გოგინაშვილი გიგა კავკასიოლოგია  

127.  გაბრიჭიძე გაგი კულტურის კვლევები 

128.  ეფაძე ქეთევან კულტურის კვლევები 

129.  ქენქაძე ლიკა კულტურის კვლევები 

130.  ანთაძე თამარ კულტურული და სოციალური 

ანთროპოლოგია 

131.  მირცხულავა ზვიად კულტურული და სოციალური 

ანთროპოლოგია 

132.  ხუციშვილი თამარ კულტურული და სოციალური 

ანთროპოლოგია 

133.  ახალაია თამთა კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

134.  ბაგრატიონი ეკატერინე კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

135.  ბენიძე ჯულია კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

136.  ბეროშვილი მარიამი კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

137.  გაბრიაძე ლანა კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

138.  გოჩელაშვილი მარიამი კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

139.  კვარაცხელია მაკა კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

140.  ლეთოდიანი თამარ კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

141.  სიხარულიძე ნანა კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

142.  ყუფარაძე ნათია კულტურული მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 



143.  ბალახაძე ბაჩანა ლიტერატურათმცოდნეობის, 

ტექსტოლოგიისა და 

სარედაქციო–საგამომცემლო 

საქმე 

144.  ბურნაძე ქეთევან ლიტერატურათმცოდნეობის, 

ტექსტოლოგიისა და 

სარედაქციო–საგამომცემლო 

საქმე 

145.  გოგალაძე თათია ლიტერატურათმცოდნეობის, 

ტექსტოლოგიისა და 

სარედაქციო–საგამომცემლო 

საქმე 

146.  მახარაძე ნუცა ლიტერატურათმცოდნეობის, 

ტექსტოლოგიისა და 

სარედაქციო–საგამომცემლო 

საქმე 

147.  მეტრეველი ლილი ლიტერატურათმცოდნეობის, 

ტექსტოლოგიისა და 

სარედაქციო–საგამომცემლო 

საქმე 

148.  ყოჩიშვილი მარი ლიტერატურათმცოდნეობის, 

ტექსტოლოგიისა და 

სარედაქციო–საგამომცემლო 

საქმე 

149.  ლაბაძე მადონა მასწავლებელთა განათლება 

(გერმანული ენის 

მასწავლებელი) 

150.  ოყროშიძე მარიკა მასწავლებელთა განათლება 

(გერმანული ენის 

მასწავლებელი) 

151.  ბანეთიშვილი ჟუჟუნა მასწავლებელთა განათლება 

(ინგლისური ენის 

მასწავლებელი) 

152.  დიხამიძე ლამარა მასწავლებელთა განათლება 

(ინგლისური ენის 

მასწავლებელი) 

153.  ამაღლობელი კონსტანტინე მასწავლებელთა განათლება 

(ისტორიის მასწავლებელი) 

154.  ბაძგარაძე თენგიზ მასწავლებელთა განათლება 

(მათემატიკის მასწავლებელი) 



155.  ბერიაშვილი შალვა მასწავლებელთა განათლება 

(მათემატიკის მასწავლებელი) 

156.  ხოხონიშვილი ნინო მასწავლებელთა განათლება 

(მათემატიკის მასწავლებელი) 

157.  აფთარაშვილი ქეთევან მასწავლებელთა განათლება 

(ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი) 

158.  ბაღაღოშვილი თამარი მასწავლებელთა განათლება 

(ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი) 

159.  გრიგოლაშვილი ნინო მასწავლებელთა განათლება 

(ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი) 

160.  ოქროჭელიძე მარიამ მასწავლებელთა განათლება 

(ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი) 

161.  ქვათელაძე თამარი მასწავლებელთა განათლება 

(ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი) 

162.  წულუკიძე სალომე მასწავლებელთა განათლება 

(ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი) 

163.  ხარაიშვილი ნინო მასწავლებელთა განათლება 

(ქართული ენისა და 

ლიტერატურის მასწავლებელი) 

164.  კუკავა ნანა მედიევისტიკა 

165.  საყვარელიძე ლაშა მედიევისტიკა 

166.  ფლუიძე ქეთი მედიევისტიკა 

167.  კობახიძე თამარი რომანული ფილოლოგია 

(ესპანური) 

168.  ჭაბუკიანი ნათია რომანული ფილოლოგია 

(ესპანური) 

169.  გაბუნია ანა რომანული ფილოლოგია 

(იტალიური) 

170.  ბიაშვილი ქეთევანი რომანული ფილოლოგია 

(ფრანგული) 

171.  კვირიაშვილი ნინო რომანული ფილოლოგია 

(ფრანგული) 

172.  აბესაძე მაია საქართველოს ისტორია 



173.  ბაზანაშვილი ნათია საქართველოს ისტორია 

174.  გელაშვილი ელენე საქართველოს ისტორია 

175.  გოგალაძე ნიტა საქართველოს ისტორია 

176.  ოთიაშვილი ტარიელ საქართველოს ისტორია 

177.  ორმოცაძე შოთა საქართველოს ისტორია 

178.  პაპუაშვილი თამარ საქართველოს ისტორია 

179.  პეტრიაშვილი თამთა საქართველოს ისტორია 

180.  სრესელი ნინო საქართველოს ისტორია 

181.  სრესელი თამარ საქართველოს ისტორია 

182.  ყაველაშვილი ნატო საქართველოს ისტორია 

183.  ყაყიტაშვილი გვანცა საქართველოს ისტორია 

184.  ხარშილაძე ნინო საქართველოს ისტორია 

185.  ხუციშვილი მაკა საქართველოს ისტორია 

186.  ჯანგიძე თინათინ საქართველოს ისტორია 

187.  გონჯილაშვილი თამარი სახვითი ხელოვნება 

188.  დარჯანია მიხეილ სახვითი ხელოვნება 

189.  ნაკაიძე ლეონიდე სახვითი ხელოვნება 

190.  პაპიაშვილი თეა სახვითი ხელოვნება 

191.  ქაცარავა ნინო სახვითი ხელოვნება 

192.  ჩულაშვილი თათია სახვითი ხელოვნება 

193.  გამისონია შორენა სლავური ფილოლოგია 

194.  გოგაშვილი ვიქტორი სლავური ფილოლოგია  

195.  დევაძე დიანა სლავური ფილოლოგია 

196.  მჭედლიშვილი ელეონორა სლავური ფილოლოგია 

197.  წიწილაშვილი სალომე სლავური ფილოლოგია 

198.  ბაქრაძე გური ფილოსოფია 

199.  მუგასაშვილი თამთა ფილოსოფია 

200.  ქარუმიძე ირაკლი ფილოსოფია 

201.  ქებურია ნინო ქართველური ენათმეცნიერება 

202.  ღუდუშაური ნესტანი ქართველური ენათმეცნიერება 

203.  შამუგია სალომე ქართველური ენათმეცნიერება 

204.  ჩანგელია დიანა ქართველური ენათმეცნიერება 

205.  ბებურიშვილი ლევანი ქართული ლიტერატურა 

(ახალი) 

206.  ბეჟანიშვილი ეთერ ქართული ლიტერატურა 

(ახალი) 



207.  გოგინაშვილი მარინა ქართული ლიტერატურა 

(ახალი) 

208.  დოლიძე ანა ქართული ლიტერატურა 

(ახალი) 

209.  მჭედლიშვილი ნელი ქართული ლიტერატურა 

(ახალი) 

210.  გოგობერიშვილი ნინო ქართული ლიტერატურა 

(უახლესი) 

211.  დეკანოზიშვილი სალომე ქართული ლიტერატურა 

(უახლესი) 

212.  თოდუა ნინო ქართული ლიტერატურა 

(უახლესი) 

213.  სალუქვაძე ლალი ქართული ლიტერატურა 

(უახლესი) 

214.  ხვედელიძე ლეილა ქართული ლიტერატურა 

(უახლესი) 

215.  ჯუღელი თეონა ქართული ლიტერატურა 

(უახლესი) 

216.  გორდელაძე ნატო ქართული ლიტერატურა 

(ძველი) 

217.  გუმბერიძე მეგი ქართული ლიტერატურა 

(ძველი) 

218.  გაგუა თათია ქრისტიანობის ისტორია 

219.  გენგაშვილი მარიამი ქრისტიანობის ისტორია 

220.  ნამიჭეიშვილი ხატია ქრისტიანობის ისტორია 

221.  აგლაძე ნიკოლოზ ძველი ენები და 

ცივილიზაციიები 

 

222.  კოჭლამაზაშვილი ლევან ძველი ენები და 

ცივილიზაციიები 

223.  მეგრელიშვილი გიორგი ძველი ენები და 

ცივილიზაციიები 

 


