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დანართი   N2 
 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

19.09.2018   წლის  

                 N846/01-04   ბრძანების 
 
 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

N სახელი გვარი პირადი N 
საიდენტიფიკაციო 

კოდი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა  
მიმართულება 

60 კრედ 

ღირებულება 

(ლარი) 

საკონკურსო 

ქულა 

1 თამარი ბანცაძე 
  

ამერიკისმცოდნეო

ბა 
ჰუმანიტარული 2250 52 

2 ქრისტინე სურგულაძე 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 100 

3 ნინო ჭინჭარაული 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 100 

4 ანა დარსაველიძე 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 99 

5 ლიზი ძაგნიძე 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 99 

6 თამარ ლალუაშვილი 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 92 

7 მარიამ ასაშვილი 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 80 

8 გვანცა ლომიშვილი 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 75 

9 გვანცა მესხი 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 75 

10 მარიტა ბობოხიძე 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 71 
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11 ირმა მიქავა 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 70 

12 თამთა გულორდავა 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 67 

13 მარიამ თედიაშვილი 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 66 

14 სოფიო გოდერძიშვილი 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 62 

15 ნინო წიქორიძე 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 60 

16 ანა ხუბაშვილი 
  

ანგლისტიკა ჰუმანიტარული 2250 55 

17 ბექა ყორშია 
  

არაბისტიკა ჰუმანიტარული 2250 99 

18 სალომე გამიაშვილი 
  

არაბისტიკა ჰუმანიტარული 2250 92 

19 ლევან კიკნაძე 
  

არაბისტიკა ჰუმანიტარული 2250 92 

20 ბესიკ ხიხაძე 
  

არქეოლოგია ჰუმანიტარული 2250 87 

21 ლაშა ტაბიძე 
  

არქეოლოგია ჰუმანიტარული 2250 75 

22 გიორგი მოდებაძე 
  

ახალი და 

უახლესი ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 100 

23 ელენე ჭირაქაძე 
  

ახალი და 

უახლესი ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 95 

24 ლიკა პავლიაშვილი 
  

ახალი და 

უახლესი ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 91 

25 კესო ჭეჟია 
  

ახალი და 

უახლესი ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 91 

26 მარიამ ხაბულიანი 
  

ახალი და 

უახლესი ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 91 
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27 ლაშა ცინცაბაძე 
  

ახალი და 

უახლესი ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 81 

28 მარიამ სოხაძე 
  

ახალი და 

უახლესი ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 75 

29 გიორგი გაჩეჩილაძე 
  

ახალი და 

უახლესი ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 67 

30 ბექა კილანავა 
  

ბერძნულ-

რომაული 

ფილოლოგია 

ჰუმანიტარული 2250 80 

31 სანდრო ცხვედაძე 
  

ბერძნულ-

რომაული 

ფილოლოგია 

ჰუმანიტარული 2250 71 

32 სალომე აბდუშელიშვილი 
  

გერმანული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 89 

33 გვანცა ფორჩხიძე 
  

გერმანული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 89 

34 მარიამ ცუხიშვილი 
  

გერმანული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 82 

35 თორნიკე ფსუტური 
  

ებრაულ-

არამეული 

ფილოლოგია 

ჰუმანიტარული 2250 75 

36 ია ლომთაძე 
  

ეთნოლოგია ჰუმანიტარული 2250 76 

37 თინათინ ტენტერაშვილი 
  

ზოგადი და 

გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება 

ჰუმანიტარული 2250 99 

38 თამარი გულიაშვილი 
  

ზოგადი და 

გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება 

ჰუმანიტარული 2250 93 

39 ნანა ჯანეზაშვილი 
  

ზოგადი და 

გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება 

ჰუმანიტარული 2250 92 

40 ანა ვარდოსანიძე 
  

ზოგადი და 

გამოყენებითი 

ენათმეცნიერება 

ჰუმანიტარული 2250 82 
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41 ანა გოგოჭური 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 100 

42 ლანა უგრეხელიძე 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 100 

43 ელენე გურგენიძე 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 99 

44 ნინო მჭედლიშვილი 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 99 

45 მარიამი ცუცქირიძე 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 99 

46 ანა ბედიაშვილი 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი
ჰუმანიტარული 2250 98 
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სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

47 მარიამ გამსახურდია 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 98 

48 ანა შარაბიძე 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 98 

49 სალომე ხარაიშვილი 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 98 

50 ქეთევან ყუფუნია 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 97 

51 ინა ცარციძე 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

ჰუმანიტარული 2250 97 
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(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

52 ეკატერინე კუკულაძე 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 95 

53 ნათია ბერიანიძე 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 92 

54 მარიამი მამრიკიშვილი 
  

თარგმანი და 

კულტურათაშორი

სი 

ურთიერთობები 

(ქართული და 

ინგლისური 

ენების ბაზაზე) 

ჰუმანიტარული 2250 92 

55 შორენა ბეგიაშვილი 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 96 

56 თათია გვარამია 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 95 

57 თამრიკო ჩიხლაძე 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 93 
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58 ნინო ბეროშვილი 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 92 

59 მზია გრძელიშვილი 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 92 

60 თეა ჩხიკვაძე 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 88 

61 ნათია შაკაია 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 84 

62 ანა ჭავჭანიძე 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 77 

63 მარიკა შუბლაძე 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 73 

64 თამილა ლომიძე 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 65 

65 ნინო ლორთქიფანიძე 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 65 

66 ლამარა ოსაძე 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 58 
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67 გამიდა სადიკოვა 
  

თარგმანის 

თეორია და 

მთარგმნელობითი 

პრაქტიკა 

ჰუმანიტარული 2250 51 

68 ანა შანიძე 
  

თურქული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 92 

69 რუსუდან ბერიკაშვილი 
  

თურქული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 66 

70 ნინო კეკელია 
  

თურქული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 58 

71 სალომე ფირცხალაიშვილი 
  

თურქული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 52 

72 ნატული ყურუა 
  

თურქული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 51 

73 გიორგი ჯგერენაია 
  

ირანისტიკა ჰუმანიტარული 2250 98 

74 ბერდია მარსაგიშვილი 
  

კავკასიოლოგია ჰუმანიტარული 2250 98 

75 გიორგი თომაძე 
  

კავკასიოლოგია ჰუმანიტარული 2250 92 

76 ნინო ყოჩიშვილი 
  

კავკასიოლოგია ჰუმანიტარული 2250 92 

77 შორენა ნემსაძე 
  

კულტურის 

კვლევები 
ჰუმანიტარული 2250 100 

78 მარიამ ვაშაკიძე 
  

კულტურის 

კვლევები 
ჰუმანიტარული 2250 92 

79 ირაკლი ეცადაშვილი 
  

კულტურის 

კვლევები 
ჰუმანიტარული 2250 76 

80 სალომე ციცვიძე 
  

კულტურის 

კვლევები 
ჰუმანიტარული 2250 76 

81 დარეჯანი გოგაშვილი 
  

კულტურის 

კვლევები 
ჰუმანიტარული 2250 75 
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82 ნანა ჩხატარაშვილი 
  

კულტურული და 

სოციალური 

ანთროპოლოგია 

ჰუმანიტარული 2250 98 

83 ნანა მელაძე 
  

კულტურული და 

სოციალური 

ანთროპოლოგია 

ჰუმანიტარული 2250 96 

84 სალომე მახარობლიძე 
  

კულტურული და 

სოციალური 

ანთროპოლოგია 

ჰუმანიტარული 2250 93 

85 ირაკლი თეზელაშვილი 
  

კულტურული 

მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

ჰუმანიტარული 2250 99 

86 ვახტანგ ჭანტურია 
  

კულტურული 

მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

ჰუმანიტარული 2250 96 

87 ელისაბედ უგულავა 
  

კულტურული 

მემკვიდრეობა და 

თანამედროვეობა 

ჰუმანიტარული 2250 95 

88 მარიკა მამფორია 
  

ლიტერატურათმც

ოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო 

საქმე 

ჰუმანიტარული 2250 98 

89 მარიამ გრიგოლია 
  

ლიტერატურათმც

ოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო 

საქმე 

ჰუმანიტარული 2250 96 

90 ანა ტოგონიძე 
  

ლიტერატურათმც

ოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო 

საქმე 

ჰუმანიტარული 2250 94 
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91 ანი ჯავახიშვილი 
  

ლიტერატურათმც

ოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო 

საქმე 

ჰუმანიტარული 2250 94 

92 სალომე თიღილაური 
  

ლიტერატურათმც

ოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო 

საქმე 

ჰუმანიტარული 2250 92 

93 ნინო ხაჟომია 
  

ლიტერატურათმც

ოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო 

საქმე 

ჰუმანიტარული 2250 88 

94 ნიკა თურმანიძე 
  

ლიტერატურათმც

ოდნეობა, 

ტექსტოლოგია და 

სარედაქციო-

საგამომცემლო 

საქმე 

ჰუმანიტარული 2250 82 

95 ალექსანდრე ლიჩელი 
  

მედიევისტიკა ჰუმანიტარული 2250 95 

96 ქეთევან ჭუაძე 
  

რომანული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 100 

97 ვერიკო ქარდავა 
  

რომანული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 92 

98 სალომე მელიქიძე 
  

რომანული 

ფილოლოგია 
ჰუმანიტარული 2250 90 

99 გიგი გიოშვილი 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 96 
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100 ვიტალი მაჭავარიანი 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 94 

101 მარი კუპრაშვილი 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 91 

102 ნანა ქადარია 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 91 

103 გიგა მჭედლიძე 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 85 

104 ბექა ბალავაძე 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 81 

105 ლაშა ჩანტლაძე 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 80 

106 ანნა ჭრელაშვილი 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 79 

107 ნუცა ივანელაშვილი 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 76 

108 ნიკოლოზ გორგაძე 
  

საქართველოს 

ისტორია 
ჰუმანიტარული 2250 57 

109 მარიამი მანია 
  

სკანდინავისტიკა ჰუმანიტარული 2250 85 

110 ნანი მეტრეველი 
  

სკანდინავისტიკა ჰუმანიტარული 2250 83 

111 ბექა ბერიაშვილი 
  

სკანდინავისტიკა ჰუმანიტარული 2250 74 

112 მერი მაღლაკელიძე 
  

ფილოსოფია ჰუმანიტარული 2250 98 

113 აკაკი ქარდავა 
  

ფილოსოფია ჰუმანიტარული 2250 98 

114 მადონა მგალობლიშვილი 
  

ფილოსოფია ჰუმანიტარული 2250 93 

115 მარიამი მსხალაია 
  

ფილოსოფია ჰუმანიტარული 2250 90 
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116 თამთა მირაზანაშვილი 
  

ფილოსოფია ჰუმანიტარული 2250 77 

117 მარიამი აბესაძე 
  

ქართველური 

ენათმეცნიერება 
ჰუმანიტარული 2250 100 

118 ანა კიკილაშვილი 
  

ქართველური 

ენათმეცნიერება 
ჰუმანიტარული 2250 96 

119 ანა თუთარაშვილი 
  

ქართველური 

ენათმეცნიერება 
ჰუმანიტარული 2250 94 

120 სალომე ღონღაძე 
  

ქართველური 

ენათმეცნიერება 
ჰუმანიტარული 2250 94 

121 თამარ თითბერიძე 
  

ქართველური 

ენათმეცნიერება 
ჰუმანიტარული 2250 93 

122 თინათინ ცხადაძე 
  

ქართველური 

ენათმეცნიერება 
ჰუმანიტარული 2250 83 

123 ნათია ბენაშვილი 
  

ქართველური 

ენათმეცნიერება 
ჰუმანიტარული 2250 77 

124 თამარ რურუა 
  

ქართველური 

ენათმეცნიერება 
ჰუმანიტარული 2250 54 

125 ცისანა ზაქაშვილი 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 87 

126 თინათინ სამთელაძე 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 87 

127 ანი გენებაშვილი 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 85 

128 სოფიკო ჭანტურია 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 82 

129 მარიამ ჭიკაძე 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 81 

130 სალომე გურული 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 71 

131 ეკა ბუთხუზი 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 66 
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132 სოფიკო დვალიშვილი 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 65 

133 ანა მარგალიტაძე 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 63 

134 საბა დავითაშვილი 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 53 

135 მარიამ გაბედავა 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 51 

136 ანნი ტლაშაძე 
  

ქართული 

ლიტერატურა 
ჰუმანიტარული 2250 51 

137 ელენე ლურსმანაშვილი 
  

შუა საუკუნეების 

ქრისტიანული 

აღმოსავლეთის 

ფილოლოგია 

ჰუმანიტარული 2250 92 

138 ნინო ნარმანია 
  

ძველი ენები და 

ცივილიზაციები 

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა) 

2250 98 

139 ლევანი ჯოჯუა 
  

ძველი ენები და 

ცივილიზაციები 

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა) 

2250 91 

140 აკაკი სტურუა 
  

ძველი ენები და 

ცივილიზაციები 

სოციალური 

მეცნიერებები (გარდა 

ეკონომიკისა) 

2250 88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


