
დანართი N2  

 
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
 

N 
 

გვარი 
 

სახელი 
 

 

პროგრამა 
 

სემესტრები 

1. ბანძელაძე გიორგი  ამერიკისმცოდნეობა 12 

2. ლიპარტელიანი ირმა  ამერიკისმცოდნეობა 13 

3. გვაძაბია მიხეილ  არაბისტიკა 7 

4. გიგაური გიგა  არაბისტიკა 5 

5. გიორგაშვილი ზვიად  არაბისტიკა 7 

6. ზირაქაშვილი ლადო  არაბისტიკა 7 

7. თედიაშვილი მარიამი  არაბისტიკა 7 

8. ობოლაშვილი ლიკა  არაბისტიკა 7 

9. სიდამონიძე სალომე  არაბისტიკა 7 

10. ყაველაშვილი მარიამი  არაბისტიკა 3 

11. წამალაშვილი ნატალია  არაბისტიკა 7 

12. აბესაძე ილია  არქეოლოგია 8 

13. ამბროლაძე მათე  არქეოლოგია 10 

14. გიგინეიშვილი გიორგი  არქეოლოგია 3 

15. გულიაშვილი გიორგი  არქეოლოგია 2 

16. გუნიავა ნინო  არქეოლოგია 6 

17. კვინიკაძე კობა  არქეოლოგია 11 

18. მეტრეველი ქეთევან  არქეოლოგია 7 

19. ჭუმბურიძე ალი  არქეოლოგია 13 

20. ბარამია გიორგი  გერმანული ფილოლოგია 3 

21. შეყილაძე ლელა  ეთნოლოგია 17 

22. დოთიაშვილი თათია  ესპანური ფილოლოგია 12 

23. სეხნიაშვილი ანი  ესპანური ფილოლოგია 4 

24. ბერანძე ვიქტორია  თურქოლოგია 5 

25. ახვლედიანი თამუნა  ინგლისური ფილოლოგია 1 

26. დალიბალთიან თინა  ინგლისური ფილოლოგია 1 

27. ვაშაყმაძე ხატია  ინგლისური ფილოლოგია 7 

28. კოპაძე მაია  ინგლისური ფილოლოგია 3 

29. ომაროვა სამირა  ინგლისური ფილოლოგია 1 

30. პაპაშვილი ილონა  ინგლისური ფილოლოგია 5 

31. ფაცურია მარიამ  ინგლისური ფილოლოგია 5 

32. ფოცხვერაშვილი ჟუჟუნა  ინგლისური ფილოლოგია 7 

33. ქიტესაშვილი ქეთევან  ინგლისური ფილოლოგია 7 

34. ჭიკაიძე თამარ  ინგლისური ფილოლოგია 3 

35. ალავიძე თამაზ  ისტორია 3 

36. არაბული ერეკლე  ისტორია 5 

37. ბეჟუაშვილი ლიკა  ისტორია 3 

38. ბუბუტეიშვილი მამუკა  ისტორია 7 

39. გუნდიშვილი თამარ  ისტორია 7 

40. კაკაბაძე ვაჟა  ისტორია 4 

41. კიკილაშვილი ზაური  ისტორია 3 



 

 

42. ლაზვიაშვილი თორნიკე  ისტორია 6 

43. ნიორაძე ლუკა  ისტორია 5 

44. ნიშნიანიძე ნიკოლოზ  ისტორია 5 

45. სანაძე ზურაბი  ისტორია 3 

46. ფილფანი ნიკო  ისტორია 5 

47. შარიქაძე თამარ  ისტორია 3 

48. შევარდნაძე გიორგი  ისტორია 11 

49. ჩუბინიძე გურამი  ისტორია 3 

50. წულაია თამაზ  ისტორია 5 

51. ჭითანავა ანი  ისტორია 5 

52. ხარაიშვილი გიორგი  ისტორია 7 

53. ხოზრევანიძე თამარი  ისტორია 3 

54. ჯაფარიძე სალომე  ისტორია 2 

55. ჯაშიაშვილი ლია  ისტორია 6 

56. კახიძე ასლან  კლასიკური ფილოლოგია 5 

57. ნიკოლაძე ნინო  კულტურის კვლევები 12 

58. ქართლელიშვილი ანა  კულტურის კვლევები 11 

59. გოცაძე ანა  სახვითი ხელოვნება 3 

60. აბაშვილი გიორგი  ფილოსოფია 6 

61. გრიგალაშვილი გიორგი  ფილოსოფია 3 

62. გრიგოლია ნათია  ფილოსოფია 1 

63. თოდუა გიორგი  ფილოსოფია 2 

64. კასრელიშვილი მარიამ  ფილოსოფია 1 

65. კოჟორიძე ტარიელ  ფილოსოფია 1 

66. კოსიაშვილი ლაშა  ფილოსოფია 4 

67. სიხარულიძე გიორგი  ფილოსოფია 4 

68. სუყაშვილი ცოტნე  ფილოსოფია 3 

69. ბოკუჩავა ლია  ფრანგული ფილოლოგია 5 

70. ანანიაშვილი გიგა  ქართული ფილოლოგია 5 

71. არახამია სალომე  ქართული ფილოლოგია 11 

72. ბიწაძე ლიკა  ქართული ფილოლოგია 7 

73. ბრეკაშვილი მერი  ქართული ფილოლოგია 5 

74. გრიგოლია ლიმერი  ქართული ფილოლოგია 8 

75. გუბელაძე ნიკა  ქართული ფილოლოგია 3 

76. დელიბალთა მარიამი  ქართული ფილოლოგია 2 

77. ზედანია მარიამ  ქართული ფილოლოგია 4 

78. ზუროშვილი თამარი  ქართული ფილოლოგია 1 

79. იასამნიძე გიორგი  ქართული ფილოლოგია 3 

80. კავთუაშვილი ლიკა  ქართული ფილოლოგია 5 

81. კაპანაძე მარი  ქართული ფილოლოგია 5 

82. კენკებაშვილი ნათია  ქართული ფილოლოგია 5 

83. კვანტალიანი ანი  ქართული ფილოლოგია 3 

84. კუჭაშვილი თორნიკე  ქართული ფილოლოგია 3 

85. ლეჟავა მამუკა  ქართული ფილოლოგია 7 

86. მეზვრიშვილი დავითი  ქართული ფილოლოგია 5 

87. მენაბდიშვილი მაგდა  ქართული ფილოლოგია 3 



 

 

88. ნოზაძე მარიამი  ქართული ფილოლოგია 1 

89. რუსიეშვილი ჯონი  ქართული ფილოლოგია 8 

90. უჩუვატოვი გიგა  ქართული ფილოლოგია 5 

91. ფრიდონაშვილი სალომე  ქართული ფილოლოგია 7 

92. ჩხეიძე ნიკოლოზ  ქართული ფილოლოგია 5 

93. ძნელაძე თათია  ქართული ფილოლოგია 4 

94. წიგნაძე ანა  ქართული ფილოლოგია 2 

95. დუმბაძე ქრისტინე  ხელოვნებათმცოდნეობა 11 

96. ნასარიძე თამარ  ხელოვნებათმცოდნეობა 13 

97. ალასანია ლორენა   1 

98. აფციაური მარიამი   1 

99. ბაბაევი ინა   1 

100. ბაბაევი ქრისტინე   1 

101. ბერიძე ხატია   1 

102. დიასამიძე ხატია   1 

103. დოლიძე ეთერ   3 

104. კაპანაძე ლევან   1 

105. კუტიბაშვილი დავითი   1 

106. ლოლაძე ანა   1 

107. მამულაიძე ქეთევან   1 

108. მკერვალიძე თამარ   3 

109. რომანაძე ანა   1 

110. ფირცხელავა სოფიკო   1 

111. ჯაყელი ეთერი   1 



 

 


