
დანართი N2 

  

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

N სახელი გვარი პ/ნ საფეხური 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

აღიარებული 

კრედიტი 
სემესტრი 

1.  ლუკა აბაიშვილი  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 20 2 

2.  სოფიო გონიაშვილი  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 2 1 

3.  დაიანა გუბელაძე  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 53 3 

4.  გურამ დვალი  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 53 3 

5.  ნოდარ კუკავა  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 55 3 

6.  თორნიკე როსტიაშვილი  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 53 3 

7.  მარიამ ანთია  ბაკალავრიატი ისტორია 50 3 

8.  მარიამ თევზაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 75 3 

9.  გულნაზი კილაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 65 3 

10.  იონა მანაგაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 35 2 

11.  ანი მახარაშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 45 2 

12.  გურამი მიქაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 50 3 

13.  ლევან მჭედლიშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 56 3 

14.  თამარ პაპიაშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 117 5 

15.  ნინო ცარციძე  ბაკალავრიატი ისტორია 53 3 

16.  ხატია ცომაია  ბაკალავრიატი ისტორია 10 1 

17.  მონიკა წურწუმია  ბაკალავრიატი ისტორია 50 3 

18.  ნათია ხმალაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 200 8 

19.  ნიკოლოზ ხოფერია  ბაკალავრიატი ისტორია 33 2 

20.  მათე ჯელაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 106 4 

21.  ნიკა ჯიჭონაია  ბაკალავრიატი ისტორია 35 2 

22.  მედეა ჯოხაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 75 3 

23.  საბა ბულისკერია  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 45 2 

24.  გიორგი გრიგალაშვილი  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 20 2 

25.  ნუგზარი ედიშერაშვილი  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 105 4 

26.  გიორგი მამაცაშვილი  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 56 3 

27.  ანდრო ქარდავა  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 35 2 

28.  გიორგი ჭინჭარაძე  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 20 2 

29.  ანი ჭუმბურიძე  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 13 1 

30.  მაკა ბუჟღულაშვილი  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
36 2 

31.  სოფიკო გელდიაშვილი  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
113 5 

32.  თამარი ენდელაძე  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
30 2 

33.  თამარი თეგაშვილი  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
0 1 

34.  მარიამ კუბლაშვილი  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
40 2 

35.  თორნიკე კუჭაშვილი  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
24 2 

36.  მარიამ მინაძე  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
0 1 



37.  გიორგი სვანიძე  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
83 4 

38.  ნინო ჩიჩუა  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
40 2 

39.  ბაქარი ჭურღულია  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
20 2 

40.  გიორგი ჯახველაძე  ბაკალავრიატი 
ქართული 

ფილოლოგია 
10 1 

 

 

 

 

 

 


