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ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

№ გვარი სახელი 
პირადი 

ნომერი 

საფეხურის 

დასახელება 

საგანმანათლებლო   

პროგრამის დასახელება 

აღიარებუ

ლი 

კრედიტი 

სემეს

ტრი 

1 ნალჩევანიძე ხატია  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 
105 4 

2 წიკლაური ლევან  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 
12 1 

3 გელიტაშვილი ირაკლი  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 
32 2 

4 მინდიაშვილი არჩილ  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 
13 1 

5 მიდელაშვილი ნინო  ბაკალავრიატი არმენოლოგია 
50 3 

6 ჭიღლაძე გიორგი  ბაკალავრიატი არმენოლოგია 
13 1 

7 ჭანტურია ვახტანგ  ბაკალავრიატი ასირიოლოგია 
52 3 

8 როსტიაშვილი მარინე  ბაკალავრიატი ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 10 1 

9 შენგელია ელენე  ბაკალავრიატი ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 35 2 

10 ხორგუაშვილი თამარი  ბაკალავრიატი ბიზანტიური 

ფილოლოგია 60 3 

11 ხუსკივაძე ანანო  ბაკალავრიატი ბიზანტიური 

ფილოლოგია 50 3 

12 გოგოლაური სალომე  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 70 3 

13 მელიქიშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი გერმანული 

ფილოლოგია 44 2 

14 თხელიძე თეონა  ბაკალავრიატი ებრაისტიკა-

არამეისტიკა 70 3 

15 მახვილაძე დალილა  ბაკალავრიატი ებრაისტიკა-

არამეისტიკა 80 4 

16 მელაძე ნინო  ბაკალავრიატი ებრაისტიკა-

არამეისტიკა 7 1 

17 დუმბაძე მანანა  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 
50 3 

18 წენგუაშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 
52 3 

19 ამამჩიანი ქრისტინა  ბაკალავრიატი ესპანური ფილოლოგია 
20 2 



20 ბერძენია თამრიკო  ბაკალავრიატი ესპანური ფილოლოგია 
60 3 

21 კვიჟინაძე თორნიკე  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 
3 1 

22 კორძახია ქრისტინე  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 
101 4 

23 აბუაშვილი კახა  ბაკალავრიატი ირანისტიკა 
11 1 

24 ჩხაიძე დავით  ბაკალავრიატი ირანისტიკა 
59 3 

25 ასპანიძე ნინო  ბაკალავრიატი იტალიური 

ფილოლოგია 10 1 

26 სანაშვილი ანა  ბაკალავრიატი იტალიური 

ფილოლოგია 5 1 

27 ახობაძე ლიანა  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 
46 2 

28 ჩორგოლაშვილი კარლო  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 
0 1 

29 ხუციშვილი ქეთევან  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 
60 3 

30 ბატიაშვილი ნინო  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 44 2 

31 ვარდანაშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი კლასიკური 

ფილოლოგია 20 2 

32 ავალიშვილი ზურაბ  ბაკალავრიატი კულტურის კვლევები 
48 2 

33 კვიტატიანი ნატო  ბაკალავრიატი კულტურის კვლევები 
20 2 

34 კაჭკაჭაშვილი ელისო  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 
60 3 

35 შანავა თამილა  ბაკალავრიატი რუსული ფილოლოგია 
33 2 

36 აფციაური ალექსი  ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 
40 2 

37 გალდავა ნატო  ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 
59 3 

38 ბიძინაშვილი ნატალი  ბაკალავრიატი ფრანგული 

ფილოლოგია 44 2 

39 ბოქოლიშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი ფრანგული 

ფილოლოგია 19 1 

40 ბარნაველი ირინა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობ

ა 51 3 

41 დიასამიძე ქეთი  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობ

ა 95 4 

 


