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სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

№ გვარი სახელი პ/ნ ბაკალავრიატის პროგრამა სემესტრი 

1.  ბაბუნაშვილი გიორგი 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 7 

2.  ბაღდავაძე დავითი 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 7 

3.  ზუბაძე საბა 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 9 

4.  მეგრელიშვილი მაკა 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 4 

5.  ონიანი ვასილ 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 5 

6.  პერანიძე მირანდა 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 9 

7.  სანადირაძე თინათინ 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 11 

8.  სიჭინავა დავით 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 11 

9.  ტყებუჩავა გიორგი 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 1 

10.  შეყილაძე ანა 
 

პოლიტიკის მეცნიერება 9 

11.  არჩაია სალომე 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
3 

12.  არჩვაძე თამარ 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
12 

13.  ბიჭაშვილი ანა 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
7 

14.  გოგოლაძე ანა  
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 1 

15.  დარასელია მეგი 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
3 

16.  კოშორიძე ანა 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
7 

17.  მესხიშვილი ალექსანდრე 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
7 

18.  მღებრიშვილი ანი 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
11 

19.  ფირანიშვილი თამარ 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
9 

20.  ღვინჯილია ჟენი 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 3 



კომუნიკაცია 

21.  ჩოჩია თათია 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
7 

22.  ცუცქირიძე თამარ 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია 
9 

23.  ახობაძე თათია 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია (ქართულ-

რუსულენოვანი) 

5 

24.  ბიბილური რუსუდან 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია (ქართულ-

რუსულენოვანი) 

1 

25.  მანდარია თორნიკე 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია (ქართულ-

რუსულენოვანი) 

10 

26.  ნარიკაევი გიორგი 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია (ქართულ-

რუსულენოვანი) 

1 

27.  ფავლენიშვილი ანი 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია (ქართულ-

რუსულენოვანი) 

3 

28.  ჭყონია ნინო 
 

ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია (ქართულ-

რუსულენოვანი) 

3 

29.  ახალკაცი ალექსანდრე 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 11 

30.  თოდუა ეკატერინე 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 9 

31.  თურქაძე შალვა 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 9 

32.  იმერლიშვილი გიორგი 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 5 

33.  ისკანდაროვი  ბინნათ 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 1 

34.  კორშია ანა 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 5 

35.  ლეკიშვილი მარი 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 9 

36.  ცხადაძე მარიამ 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 9 

37.  ხუჭუა სალომე 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 9 

38.  ჯამალოვი იუსიფ 
 

საერთაშორისო ურთიერთობები 4 

39.  ალავიძე გუჯუ 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 7 

40.  გაგოშიძე ლილიანა 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 5 

41.  გორგაძე დავითი 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 5 

42.  ინწკირველი ნატა 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 9 

43.  კაპანაძე გიორგი 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 3 

44.  ნიორაძე დავითი 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 10 

45.  სიდამონიძე სოფიკო 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 3 

46.  ტაბატაძე მარიამ 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 2 

47.  ქალდანი ლუხუმი 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 3 

48.  ქერეჭაშვილი ცოტნე 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 4 

49.  ღონღაძე მალხაზი 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 3 



50.  ყურაშვილი გოგი 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 7 

51.  ჩინჩალაძე ლაშა 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 10 

52.  ჭიჭაყუა ამროსი 
 

საზოგადოებრივი გეოგრაფია 11 

53.  ადამია ანა 
 

სოციალური მუშაობა 9 

54.  არაბული თამარ 
 

სოციალური მუშაობა 9 

55.  ეგრისელაშვილი ელენე 
 

სოციალური მუშაობა 2 

56.  ლომსაძე ირაკლი 
 

სოციალური მუშაობა 3 

57.  მიქაძე სალომე 
 

სოციალური მუშაობა 11 

58.  ქაჯაია გიორგი 
 

სოციალური მუშაობა 3 

59.  ალელიშვილი მარიამ 
 

სოციოლოგია 13 

60.  ახალაია თათია 
 

სოციოლოგია 9 

61.  ბეჟანიშვილი ილია 
 

სოციოლოგია 14 

62.  ბურჯალიანი ვენერა 
 

სოციოლოგია 7 

63.  კამკამიძე ნანა 
 

სოციოლოგია 4 

64.  კვიცაშვილი შოთა 
 

სოციოლოგია 9 

65.  კინწურაშვილი ლანა 
 

სოციოლოგია 7 

66.  კობერიძე რევაზი 
 

სოციოლოგია 12 

67.  კოჭლამაზაშვილი თორნიკე 
 

სოციოლოგია 9 

68.  ლაფაჩი სალომე 
 

სოციოლოგია 3 

69.  მაისურაძე ლიკა 
 

სოციოლოგია 11 

70.  მურჯიკნელი თენგიზ 
 

სოციოლოგია 2 

71.  ნაკაიძე მარიამი 
 

სოციოლოგია 3 

72.  ჟამერაშვილი თინათინ 
 

სოციოლოგია 9 

73.  სანებლიძე ეკატერინე 
 

სოციოლოგია 9 

74.  საძაგლიშვილი თინათინი 
 

სოციოლოგია 9 

75.  ღირსიაშვილი ნატა 
 

სოციოლოგია 9 

76.  შანიძე მარიამი 
 

სოციოლოგია 12 

77.  გერგედავა ანა 
 

ძირითადი სპეციალობა (მეიჯორი) 

არ არის არჩეული 
1 

78.  ვახტანგური ანა 
 

ძირითადი სპეციალობა (მეიჯორი) 

არ არის არჩეული 
1 

79.  კლდიაშვილი ნიკოლოზი 
 

ძირითადი სპეციალობა (მეიჯორი) 

არ არის არჩეული 
1 

80.  კუტუბიძე ნინო 
 

ძირითადი სპეციალობა (მეიჯორი) 

არ არის არჩეული 
1 

81.  კუხიანიძე ნინო 
 

ძირითადი სპეციალობა (მეიჯორი) 

არ არის არჩეული 
1 

82.  ტეფნაძე თეკლა 
 

ძირითადი სპეციალობა (მეიჯორი) 

არ არის არჩეული 
1 

 

 

 
 


