
 
დანართი N2 

 

დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018 წლის 16 ოქტომბრის  

                      N1015/01-04   

ბრძანებით 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ გვარი სახელი პ/ნ ბაკალავრიატის პროგრამა სემესტრი 

1.  ბანძელაძე გიორგი 
 

ამერიკისმცოდნეობა 11 

2.  ბუთხუზი თეონა 
 

ამერიკისმცოდნეობა 9 

3.  გულუაშვილი ეკატერინე 
 

ამერიკისმცოდნეობა 12 

4.  კვეიძე თამარი 
 

ამერიკისმცოდნეობა 12 

5.  რუსია მარიამი 
 

ამერიკისმცოდნეობა 11 

6.  ჩანტლაძე ნინო 
 

ამერიკისმცოდნეობა 10 

7.  ხოლუაშვილი ნატა 
 

ამერიკისმცოდნეობა 5 

8.  ალიევა კონულ 
 

არაბისტიკა 1 

9.  ბურჯანაძე ცირა 
 

არაბისტიკა 9 

10.  გოგლიჩიძე ზურაბ 
 

არაბისტიკა 5 

11.  ელჩიევი დილარა 
 

არაბისტიკა 1 

12.  ზარქუა ირინა 
 

არაბისტიკა 7 

13.  ზურაბაშვილი დავითი 
 

არაბისტიკა 7 

14.  ლაზარიდი მარიკა 
 

არაბისტიკა 7 

15.  მჭედლიშვილი ნინო 
 

არაბისტიკა 7 

16.  ჟღენტი ლილე 
 

არაბისტიკა 7 

17.  ფაშაევა  აქიფა 
 

არაბისტიკა 1 

18.  ქებაძე მარიამი 
 

არაბისტიკა 7 

19.  ქომეთიანი ლუკა 
 

არაბისტიკა 7 

20.  შუბითიძე ლიკა 
 

არაბისტიკა 5 

21.  ჩიტიაშვილი ნათია 
 

არაბისტიკა 9 

22.  ძიძიგური სალომე 
 

არაბისტიკა 7 

23.  სტურუა ალექსანდრე 
 

არქეოლოგია 9 

24.  ბულაშვილი თინათინი 
 

არქეოლოგია 9 

25.  მიქელაძე თინათინ 
 

ახალი ბერძნული ფილოლოგია 3 

26.  დინუაშვილი ანი 
 

გერმანული ფილოლოგია 11 

27.  გამგონეიშვილი ლაშა 
 

ეთნოლოგია 6 



28.  დუმბაძე მანანა 
 

ეთნოლოგია 12 

29.  ვერულაშვილი თეონა 
 

ეთნოლოგია 12 

30.  მარტყოფლიშვილი გიორგი 
 

ეთნოლოგია 12 

31.  სადუნიშვილი თორნიკე 
 

ეთნოლოგია 11 

32.  ჯავახი ქეთევან 
 

ეთნოლოგია 11 

33.  ლომიძე ნონა 
 

ესპანური ფილოლოგია 3 

34.  გიორგაშვილი სოფიკო 
 

ესპანური ფილოლოგია 3 

35.  დოლიძე სოფიო 
 

თურქოლოგია 5 

36.  კაპანაძე გიორგი 
 

თურქოლოგია 11 

37.  მირზაევი  ინთიზამ 
 

თურქოლოგია 1 

38.  ცინცაძე თეონა 
 

თურქოლოგია 8 

39.  ძებისაშვილი სანდრო 
 

თურქოლოგია 11 

40.  ბარათელი თამთა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 3 

41.  ბარდაველიძე მარიამი 
 

ინგლისური ფილოლოგია 7 

42.  ბიძინაშვილი თეონა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 9 

43.  ბულია ნინო 
 

ინგლისური ფილოლოგია 10 

44.  გიორგიძე მარიამი 
 

ინგლისური ფილოლოგია 11 

45.  გულიკაშვილი ლია 
 

ინგლისური ფილოლოგია 3 

46.  კვაშილავა მარიკა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 11 

47.  კოპალიანი ლია 
 

ინგლისური ფილოლოგია 9 

48.  მამედოვი ფაგან 
 

ინგლისური ფილოლოგია 5 

49.  მარაბიან დიანა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 3 

50.  ნატროშვილი თამარი 
 

ინგლისური ფილოლოგია 9 

51.  შარაევა  ვალიდა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 1 

52.  ხალვაში ანა 
 

ინგლისური ფილოლოგია 1 

53.  ხელაძე მარიამ 
 

ინგლისური ფილოლოგია 5 

54.  რევაზიშვილი გვანცა 
 

ირანისტიკა 1 

55.  ბურაშვილი მარიამ 
 

ირანისტიკა 3 

56.  მუმლაძე შორენა 
 

ირანისტიკა 9 

57.  ანთაძე თენგიზ 
 

ისტორია 2 

58.  გათენაშვილი ნიკოლოზ 
 

ისტორია 1 

59.  გლურჯიძე თამარ 
 

ისტორია 9 

60.  კერესელიძე გიორგი 
 

ისტორია 9 

61.  კომახიძე ზურაბ 
 

ისტორია 9 

62.  მახარაძე ნათია 
 

ისტორია 1 

63.  მდინარაძე ლერი 
 

ისტორია 11 

64.  სართანია ლუკა 
 

ისტორია 9 

65.  სულაშვილი მარიამი 
 

ისტორია 11 

66.  ტოკლიკიშვილი ბექა 
 

ისტორია 1 

67.  ტყემალაძე მარიამ 
 

ისტორია 11 

68.  ფარეულიძე მილენა 
 

კავკასიოლოგია 9 



69.  კობახიძე ლიანა 
 

კავკასიოლოგია (ქართ) 3 

70.  დინგაშვილი მარინა 
 

კავკასიოლოგია (ქართ) 3 

71.  ხონელიძე ლუკა 
 

კინო–ტელე ხელოვნება 4 

72.  ჯაფარიძე ანა 
 

კლასიკური ფილოლოგია 1 

73.  ბაიდოშვილი შალვა 
 

კულტურის კვლევები 11 

74.  ბერძენიშვილი თამარი 
 

კულტურის კვლევები 10 

75.  ბუწაშვილი თამთა 
 

კულტურის კვლევები 8 

76.  გორდეზიანი ანა 
 

კულტურის კვლევები 5 

77.  დევნოზაშვილი ანი 
 

კულტურის კვლევები 11 

78.  ემუხვარი ნინო 
 

კულტურის კვლევები 13 

79.  კვინტრაძე ნინო 
 

კულტურის კვლევები 10 

80.  კვირკვია ილია 
 

კულტურის კვლევები 16 

81.  რეხვიაშვილი თეიმურაზ 
 

კულტურის კვლევები 11 

82.  საღრიშვილი გურამ 
 

კულტურის კვლევები 7 

83.  ფალავანდიშვილი მარიამ 
 

კულტურის კვლევები 12 

84.  ყაველაშვილი ეკატერინე 
 

კულტურის კვლევები 11 

85.  ჩოქური მარი 
 

კულტურის კვლევები 11 

86.  ჩუგუაშვილი ნინო 
 

კულტურის კვლევები 5 

87.  ცალუღელაშვილი ელენე 
 

კულტურის კვლევები 12 

88.  ძებისაშვილი ანა 
 

კულტურის კვლევები 11 

89.  ჭუმბურიძე მარიამ 
 

კულტურის კვლევები 5 

90.  მკრტჩიან  ანატოლია 
 

რუსული ფილოლოგია 1 

91.  საყვარელიძე სალომე 
 

რუსული ფილოლოგია 3 

92.  ცამბაია ნინო 
 

რუსული ფილოლოგია 5 

93.  დავიდოვა ელენე 
 

რუსული ფილოლოგია 5 

94.  ახვლედიანი ნონა 
 

რუსული ფილოლოგია 8 

95.  სავენკო ლია 
 

რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 
4 

96.  კულუმბეგაშვილი ირენა 
 

რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 
5 

97.  ხაზალია მარიამ 
 

სახვითი ხელოვნება 3 

98.  ბერიძე ანა 
 

სახვითი ხელოვნება 9 

99.  ონიანი მირიან 
 

ფილოსოფია 1 

100.  ბარამიძე რევაზ 
 

ფილოსოფია 9 

101.  ამბიძე თინათინი 
 

ქართული ფილოლოგია 9 

102.  ბაირამოვა ზაირე 
 

ქართული ფილოლოგია 9 

103.  გოგოძე ნათია 
 

ქართული ფილოლოგია 4 

104.  იაჟიან სათენიკ 
 

ქართული ფილოლოგია 1 

105.  კობაიძე ნათია 
 

ქართული ფილოლოგია 9 

106.  კუპატაძე მარიამი 
 

ქართული ფილოლოგია 10 

107.  მამალაძე თათია 
 

ქართული ფილოლოგია 22 

108.  მამედოვა  ლალაზარ 
 

ქართული ფილოლოგია 1 



109.  მეზურნიშვილი ნინო 
 

ქართული ფილოლოგია 2 

110.  სარსევანიძე მარიამ 
 

ქართული ფილოლოგია 9 

111.  ცუცრუკიანი სუსანა 
 

ქართული ფილოლოგია 9 

112.  ჭუმბურიძე ლევან 
 

ქართული ფილოლოგია 3 

113.  ფილფანი ვიკა 
 

ძირითადი სპეციალობა (მეიჯორი) 

არ არის არჩეული 
1 

114.  გაბრიჭიძე სალომე 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 9 

115.  გელენავა ელენე 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 9 

116.  დავითაშვილი ლევან 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 9 

117.  იმერლიშვილი ლიანა 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 8 

118.  კახეთელიძე ანა 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 13 

119.  კვარაცხელია ნინო 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 9 

120.  კვირკველია ლაშა 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 5 

121.  მაისურაძე ელენე 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 5 

122.  მამულაიძე ნინო 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 1 

123.  სარკისიან  ჰამბარცუმ 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 1 

124.  ფირცხალავა სოფიო 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 14 

125.  შამათავა სოფიკო 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 9 

126.  ხოზრევანიძე ბესიკი 
 

ხელოვნებათმცოდნეობა 4 

 

 

 

  



 


