
დანართი N2  
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
 

N 
 

გვარი 
 

სახელი 
 

პ/ნ 
 

საფეხური 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

1. ზედელაშვილი მარიამ  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 

2. ფირცხალავა ირაკლი  ბაკალავრიატი ამერიკისმცოდნეობა 

3. კოპტონაშვილი ქეთი  მაგისტრატურა ამერიკისმცოდნეობა 

4. ხუციშვილი თამარ  დოქტორანტურა ანთროპოლოგია 

5. თორია ნინო  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 

6. მახარაძე გიორგი  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 

7. ხატოევი რომან  ბაკალავრიატი არაბისტიკა 

8. მეტრეველი გიგა  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 

9. ფურცხვანიძე თათია  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 

10. წიკლაური ვალერიანი  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 
 

11. 
 

მირზიკაშვილი 
 

ელენი 
  

ბაკალავრიატი 
ახალი ბერძნული 

ფილოლოგია 
 

12. 
 

კვირიკაშვილი 
 

ვაჟა 
  

მაგისტრატურა 
ახალი და უახლესი 

ისტორია 
 

13. 
 

ოდიკაძე 
 

ნინო 
  

მაგისტრატურა 
ახალი და უახლესი 

ისტორია 

14. სინაძე სერგი  ბაკალავრიატი ბიზანტიური ფილოლოგია 

15. კუჭუხიძე მარიამ  ბაკალავრიატი გერმანული ფილოლოგია 

16. მელიქიშვილი მაკა  ბაკალავრიატი გერმანული ფილოლოგია 

17. მუსელიანი გვანცა  ბაკალავრიატი გერმანული ფილოლოგია 

18. ნეფარიძე თეა  ბაკალავრიატი გერმანული ფილოლოგია 

19. ქამხაძე თორნიკე  ბაკალავრიატი გერმანული ფილოლოგია 

20. ქირია ანა  ბაკალავრიატი გერმანული ფილოლოგია 

21. უერთაშვილი ეკატერინე  მაგისტრატურა გერმანული ფილოლოგია 

22. აგაი მიხეილ  ბაკალავრიატი ებრაისტიკა-არამეისტიკა 

23. ლალიაშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი ებრაისტიკა-არამეისტიკა 

24. არჩვაძე ნათია  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 

25. კვანტალიანი გივი  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 

26. ნაკაიძე ანა  ბაკალავრიატი ეთნოლოგია 

 
27. 

 
ტუფურია 

 
რუსუდან 

  
მაგისტრატურა 

თარგმანის თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

28. ბაირამაშვილი თეონა  ბაკალავრიატი თურქოლოგია 

29. დუდაური მარიამ  ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 

30. კორძაია თამარ  ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 

31. მენთეშაშვილი მაკა  ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 

32. მიდელაშვილი თამარ  ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 

33. სამხარაძე თათული  ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 

34. შენგელია მეგი  ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 

35. ძმანაშვილი ანი  ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 

36. ჭკადუა გიორგი  ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 

37. ჯაბაური ანა  ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 

38. აფციაური მარიამ  ბაკალავრიატი ისტორია 

39. გოგიჩაიშვილი ნინო  ბაკალავრიატი ისტორია 



 

 

40. გურგენიძე ანა  ბაკალავრიატი ისტორია 

41. გუსეინოვი ლია  ბაკალავრიატი ისტორია 

42. ვაშაკიძე ნიკოლოზ  ბაკალავრიატი ისტორია 

43. თეთრაძე ლევანი  ბაკალავრიატი ისტორია 

44. თორია კესო  ბაკალავრიატი ისტორია 

45. კვაჩიძე მარიამ  ბაკალავრიატი ისტორია 

46. მაჭარაშვილი ნანა  ბაკალავრიატი ისტორია 

47. მელაშვილი ერეკლე  ბაკალავრიატი ისტორია 

48. ცუცქირიძე მარიამ  ბაკალავრიატი ისტორია 

49. ჭირაქაძე ქეთევან  ბაკალავრიატი ისტორია 

50. ჯავახიშვილი გიორგი  ბაკალავრიატი ისტორია 

51. ჯავახიშვილი შოთა  ბაკალავრიატი ისტორია 

52. ჯაში თამარ  ბაკალავრიატი ისტორია 

53. გულედანი მაია  დოქტორანტურა ისტორია 

54. მანია ზაზა  დოქტორანტურა ისტორია 

55. ჩორგოლაშვილი კარლო  ბაკალავრიატი კავკასიოლოგია 
 

56. 
 

ისაევ 
 

ტურპალ 
  

ბაკალავრიატი 
კავკასიოლოგია 

(რუსულენოვანი) 
 

57. 
 

კიარიმოვი 
 

არაზ 
  

ბაკალავრიატი 
კავკასიოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

58. ვარძელაშვილი მირანდუხტ  ბაკალავრიატი კულტურის კვლევები 

59. კერესელიძე თეონა  ბაკალავრიატი კულტურის კვლევები 

60. პაქსაშვილი ნადია  დოქტორანტურა კულტურის კვლევები 
 

61. 
 

ნასიროვა 
 

ნასრინ 
  

ბაკალავრიატი 
რუსული ფილოლოგია 

(რუსულენოვანი) 

62. რევაზიშვილი ია  მაგისტრატურა საქართველოს ისტორია 

63. თაყაძე გვანცა  ბაკალავრიატი სახვითი ხელოვნება 

64. თოფურიძე ანა  მაგისტრატურა სახვითი ხელოვნება 

65. ბლუიაშვილი ქეთევანი  ბაკალავრიატი ტელე-კინო ხელოვნება 

66. გველესიანი თორნიკე  ბაკალავრიატი ტელე-კინო ხელოვნება 

67. კომახიძე კონსტანტინე  ბაკალავრიატი ტელე-კინო ხელოვნება 

68. ფიფია ირაკლი  ბაკალავრიატი ტელე-კინო ხელოვნება 

69. ბერიშვილი ნია  დოქტორანტურა ფილოლოგია 

70. ბიაშვილი ქეთევან  დოქტორანტურა ფილოლოგია 

71. დანელია თეონა  დოქტორანტურა ფილოლოგია 

72. კვანტალიანი სოფიო  დოქტორანტურა ფილოლოგია 

73. საგანელიძე ნანული  დოქტორანტურა ფილოლოგია 

74. გრიგოლავა ვაჟა  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 

75. მახარაშვილი ანა  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 

76. ჟღენტი ნინო  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 

77. ბედოშვილი ფატიმა  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 

78. ერმაკოვა ანა  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 

79. მანია ჯინა  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 

80. მოლაევი ნასიბ  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 

81. ჟორჟოლიანი მარიამი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 

82. ქირია ბექა  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 

83. შავაძე თალიკო  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 

84. გაგუა თათია  მაგისტრატურა ქრისტიანობის ისტორია 

85. ახალაშვილი ელზა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 

86. ახალაშვილი ელზა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 



 

 

87. დაუშვილი თეონა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 

88. ონიანი თამარ  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 

89. სულხანიშვილი სალომე  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 

90. ჩაგელიშვილი თეონა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 

91. ჩხარტიშვილი ანა  ბაკალავრიატი ხელოვნებათმცოდნეობა 

92. ბაბაშოვა ბანოვშა  ბაკალავრიატი  

93. ქეტციან ჰოვანეს  მოსამზადებელი  



 

 


