
 

დანართი N2 

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018  წლის 27 სექტემბრის 

                                                                                                                         №889/01-04  ბრძანებით  

 

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

N სახელი გვარი პ/ნ საფეხური 
საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

აღიარებული 

კრედიტი 
სემესტრი 

1.  ცოტნე ბაღდავაძე  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 46 2 

2.  მერაბ გულუა  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 88 4 

3.  მარიამ ელანიძე  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 54 3 

4.  თამარ კვარაცხელია  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 85 4 

5.  შოთა მარმარაშვილი  ბაკალავრიატი არქეოლოგია 53 3 

6.  თენგიზ ანთაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 28 2 

7.  თორნიკე ბარამია  ბაკალავრიატი ისტორია 25 2 

8.  გოგა გოგაშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 4 1 

9.  ვანო ლილოვლიშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 8 1 

10.  ლაშა ლოსეურაშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 88 4 

11.  მარიამი მარტაშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 93 4 

12.  ნათია მახარაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 10 1 

13.  ანა ნაკაიძე  ბაკალავრიატი ისტორია 16 1 

14.  ქეთევან რახრახაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 15 1 

15.  ალექსანდრე სარიშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 52 3 

16.  ნიკა სიმონიშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 55 3 

17.  ნანა სულამანიძე  ბაკალავრიატი ისტორია 0 1 

18.  ბექა ტოკლიკიშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 0 1 

19.  კონსტანტინე ფეიქრიშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 24 2 

20.  გურამ შეყლაშვილი  ბაკალავრიატი ისტორია 48 2 



21.  მათე ჭავჭავაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 87 4 

22.  მარიამი ხვედელიძე  ბაკალავრიატი ისტორია 15 1 

23.  მურადი ხიჯაკაძე  ბაკალავრიატი ისტორია 0 1 

24.  ალექსი ხომასურიძე  ბაკალავრიატი ისტორია 0 1 

25.  გიორგი ჯანჯღავა  ბაკალავრიატი ისტორია 52 3 

26.  გიორგი აბაშვილი  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 90 4 

27.  სალომე ადამია  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 25 2 

28.  თორნიკე ზურაშვილი  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 33 2 

29.  ლევან კენჭოშვილი  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 0 1 

30.  დიმიტრი მორჩილაძე  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 0 1 

31.  ანნა ნაჩაიძე  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 15 1 

32.  მირიან ონიანი  ბაკალავრიატი ფილოსოფია 0 1 

33.  გვანცა ახვლედიანი  მაგისტრატურა ქართული ლიტერატურა 0 1 

34.  სალომე ბეჟაშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 55 3 

35.  თამარი ბიჭიკაშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 40 2 

36.  ქეთევანი გეგეშიძე  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 45 2 

37.  ლუკა გელაშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 0 1 

38.  მთვარისა გვენეტაძე  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 56 3 

39.  ხატია გიგილოშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 0 1 

40.  ნათია გოგოძე  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 86 4 

41.  მაგდანა გულბანი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 109 4 

42.  ეკა გძელიშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 0 1 

43.  ციცია დუდუნია  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 32 2 

44.  თალიკო კვაჭანტირაძე  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 46 2 

45.  მაია მაჭარაძე  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 80 4 

46.  ნატა მეგრელაძე  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 76 3 

47.  ნინო მეზურნიშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 45 2 

48.  მონიკა ნაროუშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 70 3 

49.  თამარ ნაცვალაძე  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 0 1 

50.  ნინო ოქრუაშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 85 4 

51.  მარიამ პავლიაშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 46 2 

52.  მარიამ ფალიანი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 65 3 

53.  სალომე ფაჩუაშვილი  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 24 2 

54.  ხატია ჩიკვილაძე  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 58 3 

55.  თათია ძნელაძე  ბაკალავრიატი ქართული ფილოლოგია 40 2 


