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N გვარი სახელი პ/ნ საფეხური სასწავლო პროგრამა 
აღიარებული 

კრედიტები 

სემესტრ

ი 

1.  აივაზოვა გიულლარ  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 54 3 

2.  ალავიძე დავით  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 52 3 

3.  ალიევი გაჯი  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 70 3 

4.  ასადოვა სალათინ  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 51 3 

5.  გახრამანოვა ქაიათ  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 71 3 

6.  ელისაშვილი თეონა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 52 3 

7.  ისმაილოვა სამირა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 60 3 

8.  კასანოვა ლალა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 55 3 

9.  მამედოვა ამინა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 152 6 

10.  ნოვრუზოვა საიდა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 129 5 

11.  ფარადაშვილი ბაჩანა  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 20 2 

12.  ჩანტლაძე ნინო  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 164 6 

13.  ჭუბაბრია რეზო  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 0 1 

14.  ხასმამედოვა აიდან  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 60 3 

15.  პეტრიაშვილი ლევანი  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 80 4 

16.  სტეფნაძე სალომე  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 20 2 

17.  ციცქიშვილი ანა  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 40 2 

18.  შატბერაშვილი ქეთევანი  ბაკალავრიატი ბიზანტიური 

ფილოლოგია 

135 5 

19.  ესიტაშვილი სალომე  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

0 1 

20.  ჩხაიძე ნინო  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 

15 1 

21.  რეზესიძე ლელა  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 45 2 

22.  კვესიაშვილი ეთერი  ბაკალავრიატი ესპანური 

ფილოლოგია 

55 3 

23.  კიკვაძე ეთერი  ბაკალავრიატი ესპანური 

ფილოლოგია 

91 4 

24.  გეიუშოვი ასლან  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 65 3 

25.  ფაშაევი სადაი  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 0 1 

26.  კალმახელიძე თეა  ბაკალავრიატი ინგლისური 

ფილოლოგია 

95 4 

27.  შაშიაშვილი ნინო  ბაკალავრიატი ინგლისური 62 3 



ფილოლოგია 

28.  ორუჯოვი შამილ  ბაკალავრიატი ირანისტიკა 0 1 

29.  რუხაძე რუსლან  ბაკალავრიატი იტალიური 

ფილოლოგია 

65 3 

30.  ასკაროვი ბაბეკ  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 65 3 

31.  ასლანოვა ინდიანა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 105 4 

32.  ბაირამოვი ისა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 156 6 

33.  ვეისალოვა ნურლანა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 50 3 

34.  ნამაზოვა ლიამან  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 75 3 

35.  ნაცვალაძე ილია  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 40 2 

36.  როინიშვილი მაკა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 10 1 

37.  საგიშვილი ლევანი  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 34 2 

38.  ტანრივერდიევა ბულგეის  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 146 6 

39.  შამილოვა გიულნარ  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 136 5 

40.  ხანგოშვილი რუმიის  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 45 2 

41.  კილანავა ბექა  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

155 6 

42.  ხეჩიკაშვილი თამარ  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 

60 3 

43.  დაბრუნდაშვილი რატი  ბაკალავრიატი კულტურის კვლევები 10 1 

44.  ჭუმბურიძე მარიამ  ბაკალავრიატი კულტურის კვლევები 30 2 

45.  ანანიანი კრისტინა  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 145 6 

46.  ბიბლაია მარიამ  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 40 2 

47.  მექვაბიძე ქეთევანი  ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 56 3 

48.  რიგიშვილი გვანცა  ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 145 6 

49.  დაღუნდარიძე მარიამ  ბაკალავრიატი ფრანგული 

ფილოლოგია 

15 1 

50.  ხალილოვა დიანა  ბაკალავრიატი ფრანგული 

ფილოლოგია 

0 1 

51.  ერაძე მარიამ  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეო

ბა 

55 3 

52.  შერაზადიშვილი თორნიკე  მაგისტრატურა რუსეთისმცოდნეობა 0 1 

 

  



 


