
გვარი სახელი
სექტორის 

ნომერი

ადგილის 

ნომერი
საგნის დასახელება

აბალაკი ალეკო 1 1 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ამირანაშვილი გიორგი 1 3 ეკონომიკური აზრის ისტორია

არაბიძე ნინო 1 5 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ასლანიშვილი მაკა 1 7 ეკონომიკური აზრის ისტორია

გაფრინდაშვილი ლევანი 1 9 ეკონომიკური აზრის ისტორია

გოჩიევი თორნიკე 1 11 ეკონომიკური აზრის ისტორია

გურგენიძე ანა 1 13 ეკონომიკური აზრის ისტორია

თეთვაძე თათია 1 15 ეკონომიკური აზრის ისტორია

კაპანაძე ედესია 1 17 ეკონომიკური აზრის ისტორია

კაპანაძე თამარი 1 19 ეკონომიკური აზრის ისტორია

კურტანიძე თიკო 1 21 ეკონომიკური აზრის ისტორია

მირიანაშვილი შოთა 1 23 ეკონომიკური აზრის ისტორია

მიქატაძე სალომე 1 25 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ნიაური ნინო 1 27 ეკონომიკური აზრის ისტორია

პაქსაძე რაული 1 29 ეკონომიკური აზრის ისტორია

საჯაია ქეთევან 1 31 ეკონომიკური აზრის ისტორია



სოზაშვილი ანზორ 1 33 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ქარდავა გიო 1 35 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ქესანაშვილი ანა 1 37 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ქობულაძე ნათია 1 39 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ყობიაშვილი შორენა 2 1 ეკონომიკური აზრის ისტორია

აბჟანდაძე ნინიკო 2 3 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ბაგაური ნიკოლოზი 2 5 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ბუაძე გვანცა 2 7 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ბუჩუკური ანა 2 9 ეკონომიკური აზრის ისტორია

გაბაძე მართა 2 11 ეკონომიკური აზრის ისტორია

გეგელაშვილი მარიამ 2 13 ეკონომიკური აზრის ისტორია

გიორგაძე ნუცა 2 15 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ელიკაშვილი ნინო 2 17 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ვეზდენი ელენე 2 19 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ვერულაშვილი ოთარი 2 21 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ზედელაშვილი ნინო 2 23 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ზუბიაშვილი ანი 2 25 ეკონომიკური აზრის ისტორია



თოხაძე ვერა 2 27 ეკონომიკური აზრის ისტორია

თუთისანი ნინო 2 29 ეკონომიკური აზრის ისტორია

კიბილაშვილი ანა 2 31 ეკონომიკური აზრის ისტორია

კოტრიკაძე დავით 2 33 ეკონომიკური აზრის ისტორია

კუკავა ნათია 2 35 ეკონომიკური აზრის ისტორია

კუჭუხიძე ნინო 2 37 ეკონომიკური აზრის ისტორია

მამფორია გიორგი 2 39 ეკონომიკური აზრის ისტორია

მარშანიშვილი ნინო 3 1 ეკონომიკური აზრის ისტორია

მიქატაძე ვაჟა 3 3 ეკონომიკური აზრის ისტორია

მიქელაძე გიორგი 3 5 ეკონომიკური აზრის ისტორია

მჭედლიშვილი ელენე 3 7 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ნონიკაშვილი ნოდარი 3 9 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ომიაძე უჩა 3 11 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ორჯონიკიძე დადუნა 3 13 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ოშაყმაშვილი ეკა 3 15 ეკონომიკური აზრის ისტორია

პავლაძე სოფიო 3 17 ეკონომიკური აზრის ისტორია

სახოკია ნანო 3 19 ეკონომიკური აზრის ისტორია



სირაძე ლაშა 3 21 ეკონომიკური აზრის ისტორია

სოსელია ლია 3 23 ეკონომიკური აზრის ისტორია

სურგულაძე თორნიკე 3 25 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ფხალაძე ქეთევან 3 27 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ქაჯაია დავითი 3 29 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ღვინიაშვილი ქეთევან 3 31 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ყურულაშვილი თამარ 3 33 ეკონომიკური აზრის ისტორია

შავდათუაშვილი ნუცა 3 35 ეკონომიკური აზრის ისტორია

შაკაია თეონა 3 37 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ჩილინგარაშვილი დავითი 3 39 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ჩოკოლაშვილი ლიკა 4 1 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ციცხვაია ფატი 4 3 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ცუხიშვილი სოფიკო 4 5 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ძიძიგური შოთა 4 7 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ძნელაძე ნინო 4 9 ეკონომიკური აზრის ისტორია

წკრიალაშვილი მონიკა 4 11 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ხეჩიკაშვილი გიორგი 4 13 ეკონომიკური აზრის ისტორია



ხორავა მარიამი 4 15 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ჯულაყიძე ქრისტინა 4 17 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ალიევი იუსიფ 4 19

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

ალფაიძე ეკატერინა 4 21

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

ამირანაშვილი გვანცა 4 23

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

აროიან პრაქსია 4 25

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

ბოლქვაძე ილია 4 27

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

გელაშვილი გიორგი 4 29

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

გუზიტაშვილი გიორგი 4 31

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

ელიკაშვილი გიორგი 4 33

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

ზაზაძე გიორგი 4 35

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

თხელიძე მარიამ 4 37

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

კევლიშვილი მარიამი 4 39

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

მაზმიშვილი ლუკა 5 1

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

მამედოვა აისელ 5 3

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

ნოზაძე ანი 5 5

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

ფეიქრიშვილი ნიკო 5 7

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში



ხარებაშვილი თამარი 5 9

მოდული: ეკონომიკური და სოციალური  სტატისტიკა – სოციალური 

სტატისტიკა

ბარქაია თეონა 5 11 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

გაბრიჭიძე თამარ 5 13 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

გაფრინდაშვილი ნინო 5 15 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

გეტაშვილი ნანა 5 17 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

პაპაშვილი ანი 5 19 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

უგრეხელიძე მაკა 5 21 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ყობიაშვილი შორენა 5 23 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ხიზამბარელი ესმა 5 25 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ხიზანიშვილი ალექსი 5 27 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ალიმბარაშვილი დავითი 5 29 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ბუთბაია ანა 5 31 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ვარდოსანიძე ნუცა 5 33 მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ზექალაშვილი პაპუნა
5 35

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ოთარაშვილი ოთარ
5 37

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

სუთიძე ზურაბ
5 39

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ფიროსმანაშვილი მარიამ
6 1

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა



ჭავჭავაძე ლევან
6 3

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ჭიღლაძე ირმა
6 5

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ჯოჯუა კობა
6 7

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ადამაშვილი მარიამ
6 9

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ასმაროვა საბუნა
6 11

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ახმედოვი ჟალე
6 13

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

გიქოშვილი თამარი
6 15

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

იაკობიშვილი ლიკა
6 17

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

კიკაძე რევაზ
6 19

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

კიკაძე ხატია
6 21

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

მაისურაძე ნათია
6 23

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ნასიბოვა აინურა
6 25

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ქიმაძე რუსუდან
6 27

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ყარმაზანაშვილი გიორგი
6 29

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ხასიდაშვილი ლანა
6 31

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ახვლედიანი გიორგი
6 33

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ბუცხრიკიძე ნინო
6 35

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1



გიორგაძე მარიამი
6 37

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

გოგიშვილი ლევანი
6 39

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

გულიკაშვილი კარლო
7 1

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

გუჯეჯიანი გიორგი
7 3

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ვექილიან კაროლინა
7 5

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

კახაძე ნუნუ
7 7

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

მარაბიან ანდრანიკ
7 9

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ნასრაშვილი მარიამი
7 11

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ნებიერიძე გიორგი
7 13

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

სურმავა თათია
7 15

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ურუშაძე თორნიკე
7 17

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ფარქოსაძე ლელა
7 19

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ქადარია დიანა
7 21

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ჯამელაშვილი ლაშა
7 23

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

აბრამიშვილი თამარ
7 25

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ავსაჯანიშვილი თამარ
7 27

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ბაირამოვი სელნურ
7 29

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1



ბდოიან მაგაკ
7 31

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

თეთვაძე თამთა
7 33

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ილურიძე გვანცა
7 35

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ილურიძე თამარ
7 37

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

კაკაურიძე თამარი
7 39

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

კალატოზიშვილი მარი
8 1

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

კალაძე სოფიკო
8 3

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

კვეტენაძე ანნა
8 5

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

კობერიძე ნიკა
8 7

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

მარკოიძე დავით
8 9

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

მაჭავარიანი გიორგი
8 11

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

მოსაშვილი ლალა
8 13

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ნურჯანიან მათევოს
8 15

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ფირცხალაიშვილი თამთა
8 17

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ცეკვავა სალომე
8 19

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ძეგველიშვილი ლელა
8 21

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ხალაფოვი ურხან
8 23

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1



ხუციშვილი თამარ
8 25

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

სამხარაძე გიგა
8 27

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – სადაზღვევო საქმე

ხარებაშვილი სოფიკო
8 29

უცხო ენა 1 (გერმანული ენა)

ჯეირანიან მიხაილ
8 31

უცხო ენა 1 (ინგლისური ენა – Starter A1.1)

ქევხიშვილი ირაკლი
8 33

უცხო ენა 1 (ინგლისური ენა – Starter A1.1)

გომციან ჰარუთიუნ
8 35

უცხო ენა 1 (ინგლისური ენა – Starter A1.1)

ელბაქიძე თეა
8 37

უცხო ენა 3 (გერმანული ენა)

კაკაურიძე ნუგზარი
8 39

უცხო ენა 3 (გერმანული ენა)

ხელაია დავით
9 1

უცხო ენა 3 (გერმანული ენა)

ეპრიკიან დაიანა
9 3

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

რუსია ქეთი
9 5

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

ჩაფანიან აკოპ
9 7

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

ბაქრაძე მარიამ
9 9

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

მოლაშვილი ავთანდილ
9 11

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

მინდიაშვილი მერაბ
9 13

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

ლომიძე ნოდარი
9 15

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

მადინაევი ხაიამ
9 17

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)



ნინუა ოთარ
9 19

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

ხეცურიანი ლია
9 21

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

ბედუკაძე მარიამ
9 23

Ecol. ცოცხალი ბუნების დაცვა

ლორთქიფანიძე ნატო
9 25

Ecol. ცოცხალი ბუნების დაცვა

მახათაძე ნათია
9 27

Ecol. ცოცხალი ბუნების დაცვა

ნეფარიძე სოფიკო
9 29

Ecol. ცოცხალი ბუნების დაცვა

ნოზაძე თამარ
9 31

Ecol. ცოცხალი ბუნების დაცვა

ღლონტი თამარი
9 33

Ecol. ცოცხალი ბუნების დაცვა

ბახსოლიანი ეკატერინე
9 35

ალბათობის თეორია

ბეგაშვილი ლევანი
9 37

ალბათობის თეორია

გავაშელი ზაური
9 39

ალბათობის თეორია

დავაძე სანდრო
10 1

ალბათობის თეორია

დავითაშვილი შალვა
10 3

ალბათობის თეორია

დევდარიანი ნიკა
10 5

ალბათობის თეორია

დეკანოიძე გიორგი
10 7

ალბათობის თეორია

დოლიაშვილი ლელა
10 9

ალბათობის თეორია

ვარდიაშვილი მარიამ
10 11

ალბათობის თეორია



კუპრაშვილი ნიკა
10 13

ალბათობის თეორია

ლიპარტია ირაკლი
10 15

ალბათობის თეორია

მჟავანაძე ნინო
10 17

ალბათობის თეორია

ნოზაძე გვანცა
10 19

ალბათობის თეორია

უსუფაშვილი ანა
10 21

ალბათობის თეორია

ფაიქიძე თამარ
10 23

ალბათობის თეორია

ცაგარეიშვილი გიორგი
10 25

ალბათობის თეორია

ძაგანია მარიამ
10 27

ალბათობის თეორია

ხარებავა მარიამი
10 29

ალბათობის თეორია

ჯოჯუა ანი
10 31

ალბათობის თეორია

ათანელიშვილი სალომე
10 33

გეოგრაფიის შესავალი

ბაირამოვი თამთა
10 35

გეოგრაფიის შესავალი

გოგებაშვილი თამარ
10 37

გეოგრაფიის შესავალი

გულიაშვილი ნათია
10 39

გეოგრაფიის შესავალი

ელიაშვილი ქეთევან
11 1

გეოგრაფიის შესავალი

ივანიშვილი მარიამ
11 3

გეოგრაფიის შესავალი

ისმაილოვი ფაშა
11 5

გეოგრაფიის შესავალი



კობალაძე თამარ
11 7

გეოგრაფიის შესავალი

კორკოტაძე გიორგი
11 9

გეოგრაფიის შესავალი

ლელაძე მარიამი
11 11

გეოგრაფიის შესავალი

ქარდავა ქრისტინა
11 13

გეოგრაფიის შესავალი

ქართველიშვილი მაია
11 15

გეოგრაფიის შესავალი

ღურწკაია ლანა
11 17

გეოგრაფიის შესავალი

ღუღუნიშვილი ჯუმბერი
11 19

გეოგრაფიის შესავალი

შოთაშვილი ნატო
11 21

გეოგრაფიის შესავალი

ჯავახიშვილი რამაზ
11 23

გეოგრაფიის შესავალი

ავალიშვილი ავთანდილ
11 25

გეოგრაფიის შესავალი

ანდიაშვილი ლევან
11 27

გეოგრაფიის შესავალი

ბარათაშვილი ეკატერინე
11 29

გეოგრაფიის შესავალი

ბასლანძე ნინო
11 31

გეოგრაფიის შესავალი

ბერიანი გიორგი
11 33

გეოგრაფიის შესავალი

გაბისონია ვაჟა
11 35

გეოგრაფიის შესავალი

გოგოლაძე ელენე
11 37

გეოგრაფიის შესავალი

გორდეზიანი ბექა
11 39

გეოგრაფიის შესავალი
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ლანდშაფტების კლიმატოლოგია

შელია ვასო
20 13

ლანდშაფტების კლიმატოლოგია

ხვედელიძე მერი
20 15

ლანდშაფტების კლიმატოლოგია

ბეგიაშვილი ბეგლარ
20 17

მათემატიკა ელექტრონიკისათვის:რიცხვითი მეთოდები II

წოწკოლაური პავლე
20 19

მათემატიკა ელექტრონიკისათვის:რიცხვითი მეთოდები II

არბოლიშვილი მარიამი
20 21

მინერალოგია 1

გოდერძიშვილი ელენე
20 23

მინერალოგია 1

გურჩიანი ამირანი
20 25

მინერალოგია 1

დვალიშვილი თორნიკე
20 27

მინერალოგია 1

ზარიძე ნათია
20 29

მინერალოგია 1

მაგრაქველიძე საბა
20 31

მინერალოგია 1



მოლაშხია გენადი
20 33

მინერალოგია 1

ჩუხუა ნიკო
20 35

მინერალოგია 1

ახალაია ქეთი
20 37

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

გვალია მარიამ
20 39

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

გოხაძე სოფიკო
20 41

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

ზედგინიძე სოფიო
20 43

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

კილაძე მერი
21 1

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

ლაზარიაშვილი მარიამ
21 3

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

მაყაშვილი თათია
21 5

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

მაჭარაშვილი მადონა
21 7

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

მეტრეველი მარიამი
21 9

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

პაპუაშვილი ნათია
21 11

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

პეტრიაშვილი პეტრე
21 13

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

სნესარ ალექსანდრე
21 15

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

უგულავა ლინა
21 17

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

ღლონტი გიორგი
21 19

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

ჩეჩელაშვილი მარიკა
21 21

მინერალური ნედლეულის ანალიზი



ჩიხლაძე შოთა
21 23

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

მჭედლიშვილი ანა
21 25

მოლეკულური ფიზიკა (minor)

აბდულლაევა ემან
21 27

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ასლანიშვილი ნინო
21 29

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ბაინდურაშვილი ჯუმბერ
21 31

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ბანძალაძე ანა
21 33

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

გოგალაძე ნინო
21 35

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

გოგიჩაშვილი ლუკა
21 37

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

გუგუნაშვილი ქეთევან
21 39

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

გძელაშვილი ბექა
21 41

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

დარჩია ლია
21 43

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

დოხნაძე ელენე
27 1

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ზედგინიძე ანა
27 3

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

კვინიკაძე ნიკოლოზი
27 5

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ლალიაშვილი ლაშა
27 7

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ლომაძე ნოდარ
27 9

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

მამედოვა აისუნ
27 11

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები



ტუხაშვილი გიორგი
27 13

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ფილფანი ნატალია
27 15

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ფოფხაძე ია
27 17

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ქოსაშვილი მარიამ
27 19

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ყველაშვილი ლევან
27 21

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

შერმადინი ხათუნა
27 23

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ჩხაიძე ეკატერინე
27 25

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ჭყონია ამირანი
27 27

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ჯაბაური თამარ
27 29

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ჯაყელი სალომე
27 31

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ბანეთიშვილი ირაკლი
27 33

ოპერაციათა კვლევა

ზაბახიძე როსტომ
27 35

ოპერაციათა კვლევა

კერესელიძე ერეკლე
27 37

ოპერაციათა კვლევა

კვარაცხელია ვახტანგ
27 39

ოპერაციათა კვლევა

კუტალია კონსტანტინე
28 1

ოპერაციათა კვლევა

მარჯანიძე დავით
28 3

ოპერაციათა კვლევა

მეცხოვრიშვილი გვანცა
28 5

ოპერაციათა კვლევა



ნასიბოვი ასერ
28 7

ოპერაციათა კვლევა

ნიკოლეიშვილი დავით
28 9

ოპერაციათა კვლევა

პატარიძე ლაშა
28 11

ოპერაციათა კვლევა

სეფიაშვილი თამაზი
28 13

ოპერაციათა კვლევა

სირაძე ოთარ
28 15

ოპერაციათა კვლევა

ყოჩიაშვილი საბა
28 17

ოპერაციათა კვლევა

ცაავა ალექსანდრე
28 19

ოპერაციათა კვლევა

ბერსენაძე მათე
28 21

ოპერაციული სისტემები მობილური მოწყობილობებისათვის

ბურჯანაძე ოთარ
28 23

ოპერაციული სისტემები მობილური მოწყობილობებისათვის

გოდერძიშვილი ბექა
28 25

ოპერაციული სისტემები მობილური მოწყობილობებისათვის

დოლმაზაშვილი გიორგი
28 27

ოპერაციული სისტემები მობილური მოწყობილობებისათვის

ტუხაშვილი სოსო
28 29

ოპერაციული სისტემები მობილური მოწყობილობებისათვის

ქაჯაია გიორგი
28 31

ოპერაციული სისტემები მობილური მოწყობილობებისათვის

ჩხეიძე დავითი
28 33

ოპერაციული სისტემები მობილური მოწყობილობებისათვის

ჯანგველაძე გიორგი
28 35

ოპერაციული სისტემები მობილური მოწყობილობებისათვის

შველიძე ლევან
28 37

უცხო ენა 2 (გერმანული)-ზუსტ

ალადაშვილი სალომე
28 39

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება



ამაშუკელი აკაკი
29 1

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

გახუტელაშვილი მარინა
29 3

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

გენგაშვილი ნინო
29 5

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

გოგილაშვილი თორნიკე
29 7

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ეკალაძე თორნიკე
29 9

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ელბაქიძე ედიკა
29 11

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ზარნაძე ნატალი
29 13

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

თეთრაული თამარი
29 15

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

თეთრუაშვილი ანა
29 17

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

კაკულია ნინო
29 19

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

კენჭიაშვილი დავით
29 21

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

კიკაბიძე მარიკა
29 23

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

კუტალაძე მარიამ
29 25

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

მამასახლისი ქეთევან
29 27

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ობოლაძე თამარი
29 29

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ტურაბელიძე ანი
29 31

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ფოცხვერია ნიკა
29 33

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება



ქანდაურიშვილი ნინო
29 35

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ყულიაშვილი პაატა
29 37

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

შათირიშვილი ირაკლი
29 39

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

შარია მეგი
30 1

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

შუბლაძე ლაშა
30 3

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ჩივაძე ქეთევან
30 5

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

წივილაშვილი დიმიტრი
30 7

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ხვადაგიანი მარიკა
30 9

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ჯაფარიძე თამთა
30 11

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ჯოხაძე სალომე
30 13

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

ახვლედიანი ვერა
30 15

მედიაცია

ბასილაძე დავითი
30 17

მედიაცია

გაბელაშვილი ელენე
30 19

მედიაცია

გაგნიძე ია
30 21

მედიაცია

გოგავა ხვიჩა
30 23

მედიაცია

კორძაია მარიამ
30 25

მედიაცია

მჭედლიშვილი თათია
30 27

მედიაცია



ნიჟარაძე დავითი
30 29

მედიაცია

ოქროპირიძე შორენა
30 31

მედიაცია

ოქრუაშვილი თამარ
30 33

მედიაცია

სილაგაძე ნადია
30 35

მედიაცია

ქანდაურიშვილი ნინო
30 37

მედიაცია

ქვაჭრელიშვილი ლუკა
30 39

მედიაცია

ყაზარაშვილი თამუნა
31 1

მედიაცია

ყულიჯანიშვილი მარიამი
31 3

მედიაცია

ჭყონიძე ხატია
31 5

მედიაცია

ხუხია თამარი
31 7

მედიაცია

ზექალაშვილი გიორგი
31 9

სადაზღვევო დავების გადაწყვეტა

კობიაშვილი ანი
31 11

სადაზღვევო დავების გადაწყვეტა

ონიანი ზურაბ
31 13

სადაზღვევო დავების გადაწყვეტა

ფანცულაია მედეა
31 15

სადაზღვევო დავების გადაწყვეტა

ადამია ონისე
31 17

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

ბეჟანიშვილი ლიკა
31 19

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

ბერიძე სოფიო
31 21

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი



გიორგაძე თამუნა
31 23

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

ლიპარტელიანი თამარ
31 25

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

მაღრაძე მაკა
31 27

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

ნემსიწვერიძე ცისანა
31 29

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

რევაზიშვილი მარიამ
31 31

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

რუსეიშვილი თამარ
31 33

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

შამათავა ნანა
31 35

საერთაშორისო საჰაერო სამართალი

ამაშუკელი აკაკი
31 37

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ასლამაზიშვილი ბაია
31 39

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ახობაძე თამარი
32 1

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ბაბუნაშვილი თამარი
32 3

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ბერიკაშვილი თორნიკე
32 5

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ბუბუტეიშვილი მერი
32 7

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

გადელია სოსო
32 9

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

გელანტია ამირანი
32 11

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

გელაშვილი მარიამ
32 13

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

გელაშვილი პაპუნა
32 15

სამრეწველო საკუთრების სამართალი



გოგოლაშვილი სალომე
32 17

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

გორდაძე სალომე
32 19

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ზაგაიძე თამარი
32 21

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

თათარაშვილი მარი
32 23

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

თინაშვილი მარიამი
32 25

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

კეკუტია ივანე
32 27

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

კვაშილავა მარიამ
32 29

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

კოხრეიძე ზურაბი
32 31

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ლომაური ნიკა
32 33

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ლუაშვილი ირაკლი
32 35

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

მებონია გიორგი
32 37

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

მიროტაძე ნინო
32 39

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

მოდრეკილაძე ნინო
33 1

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

საკანდელიძე მარიამ
33 3

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

სარიშვილი მარიამ
33 5

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

სიდამონიძე სანდრო
33 7

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ქვარცხავა ირაკლი
33 9

სამრეწველო საკუთრების სამართალი



ქიტიაშვილი ლია
33 11

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ყაულაშვილი რუსუდან
33 13

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

შველიძე მარიამ
33 15

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ჩიტიშვილი ნინო
33 17

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ძაძამია ელენე
33 19

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

წაქაძე ანრი
33 21

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ხაჩიძე ქეთევან
33 23

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ხვედელიძე სოფიკო
33 25

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ვაშაკიძე თამთა
33 27

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

თაბუკაშვილი მარიამი
33 29

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

კვანტალიანი მედეა
33 31

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

მაზმიშვილი ნიკოლოზ
33 33

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

მირუაშვილი გიორგი
33 35

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

ნადაშვილი ხატია
33 37

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

ფხოველიშვილი გვანცა
33 39

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

ფხოველიშვილი ნინო
33 41

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

ქანთარია დავით
33 43

სასჯელაღსრულებითი სამართალი



ღოღაძე დავით
33 45

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

შუბითიძე შალვა
33 47

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

ჩაჩანიძე მზია
33 49

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

ჭანტურიძე ცოტნე
34 1

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

აფციაური ანა
34 3

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

გვილავა დავით
34 5

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

გოგოლაშვილი ნანა
34 7

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

გუგავა სოფიკო
34 9

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

იორამიშვილი თინათინ
34 11

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

კაპანაძე ზურაბ
34 13

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

კარბაია ქეთევან
34 15

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

კილაძე გიორგი
34 17

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ლონდარიძე გიორგი
34 19

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

მარქარაშვილი ვასილი
34 21

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

მელაშვილი ანა
34 23

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

მირზიაშვილი ხატია
34 25

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ოქიტაშვილი ქეთევან
34 27

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები



სიდამონიძე როლანდი
34 29

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

სიორდია თამარი
34 31

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ჩიტაია ნინო
34 33

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ხალიშვილი ნატო
34 35

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ხაჩიძე გიორგი
34 37

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ხუციშვილი ანა
34 39

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ბოჭორიშვილი თორნიკე
34 41

სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

რატიანი მარიამ
34 43

სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ფოლადაშვილი ლაშა
35 1

სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

შენგელია თამთა
35 3

სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ჩხიკვაძე ალექსანდრე
35 5

სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ხარაიშვილი ბესიკი
35 7

სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

გოგოხია გიორგი
35 9

Статистика

ელისაშვილი ნათია
35 11

Статистика

ოლქიევი თეა
35 13

Статистика

უძულაშვილი ნანა
35 15

Статистика

ბაბალაშვილი სოფიკო
35 17

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1



გუბელაძე ანა
35 19

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

კვარაცხელია გურამ
35 21

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

კიკნაძე ლიზი
35 23

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

პაცუკი მზია
35 25

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

ყურმაშვილი სალომე
35 27

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

შაშვიაშვილი ია
35 29

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

შუღლიაშვილი ვანო
35 31

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

წყაროზია ანატოლი
35 33

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

ჯეირანაშვილი ლიზი
35 35

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

ჯიბუტი მარიამ
35 37

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

აბაშიძე ზურაბ
35 39

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

აბულაძე ანა
35 41

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

ბურჭულაძე ლანა
35 43

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

გოგინავა ჯუბა
35 45

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

დვალაშვილი ზურაბი
35 47

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

ვარდოსანიძე თეონა
36 1

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

თავდიშვილი ავთო
36 3

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია



ირიციან სპარტაკ
36 5

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

კობიაშვილი ელენე
36 7

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

მახარაძე იაკობ
36 9

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

ნინიძე მარიამ
36 11

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

პატარაია ცოტნე
36 13

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

რეხვიაშვილი გვანცა
36 15

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

რიჟვაძე გიორგი
36 17

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

სამაშვილი თამარი
36 19

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

ქობლიანიძე ეკატერინე
36 21

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

ღონღაძე თათული
36 23

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

ცუცქირიძე თეონა
36 25

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

ცქვიტაია დავით
36 27

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

წულაძე თამარი
36 29
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42 15

არაბულიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

აზნაურაშვილი ჟანა
42 17

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

აივაზოვა გიულლარ
42 19

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

ალიევი გაჯი
42 21

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

ასადოვა სალათინ
42 23

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

ბაბალაშვილი სოფიკო
42 25

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

გასანოვი მარსა
42 27

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

გელაშვილი მარიამი
42 29

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)



გოლეთიანი ნათია
42 31

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

თუთბერიძე ელენე
42 33

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

კვირიკაძე მარიამ
42 35

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

კვიციანი ანა
42 37

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

ლიპარტელიანი ირმა
42 39

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

მამულია ბექა
42 41

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

მაღლაკელიძე სოფიო
42 43

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

პაიჭაძე ანა
1 2

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

პეტრიაშვილი ლევანი
1 4

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

ფოჩხუა ლიკა
1 6

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

ცირეკიძე მარიამ
1 8

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

ძიძიგური სალომე
1 10

ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

მინდიაშვილი ნათია
1 12

ბერძნული ლიტერატურა კინემატოგრაფიაში

არჩვაძე ალისა
1 14

გილგამეშის ეპოსი

მჭედლიშვილი ნინო
1 16

გილგამეშის ეპოსი

ჟვანია მარიამ
1 18

გილგამეშის ეპოსი

ტეფნაძე საბა
1 20

გილგამეშის ეპოსი



ყორშია ბექა
1 22

გილგამეშის ეპოსი

წიკლაური თამთა
1 24

გილგამეშის ეპოსი

ჭუმბურიძე ალი
1 26

გილგამეშის ეპოსი

ანდღულაძე გიორგი
1 28

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

არქანია გიორგი
1 30

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ასლამაზაშვილი ქრისტინე
1 32

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ბეჭვაია თეკლე
1 34

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

გასანოვა გიუნელ
1 36

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

გლურჯიძე თამარ
1 38

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

გოგოლაძე ლევან
1 40

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

დვალიშვილი ბექა
2 2

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

დოლბაია ნანა
2 4

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ვაჩეიშვილი მარიამ
2 6

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ზურაბაული გიორგი
2 8

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

თოდუა თამარი
2 10

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

კილოსანიძე დანიელ
2 12

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

მამედოვა გიულნარ
2 14

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)



მაღლაკელიძე ბექა
2 16

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

მაჭარაშვილი ეკა
2 18

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

მუსერიძე კობა
2 20

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ნადირაშვილი მარიამ
2 22

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ნაცვლიშვილი გიორგი
2 24

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ფარულავა ოთარი
2 26

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ყეინაშვილი ნინო
2 28

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

შიშნიაშვილი გოგა
2 30

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

შუბითიძე რატი
2 32

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ჩავლეშვილი ნინო
2 34

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

წერეთელი ნინო
2 36

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ჯანელიძე ნათია
2 38

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ჯღარკავა სალომე
2 40

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ალიევი ელჩინ
3 2

ენათმეცნიერების შესავალი

აფრიაშვილი ანი
3 4

ენათმეცნიერების შესავალი

ბოჭორიშვილი ილია
3 6

ენათმეცნიერების შესავალი

გამეზარდაშვილი ანა
3 8

ენათმეცნიერების შესავალი



გამცემლიძე კესო
3 10

ენათმეცნიერების შესავალი

გაჩეჩილაძე თამარი
3 12

ენათმეცნიერების შესავალი

გოგლაძე სალომე
3 14

ენათმეცნიერების შესავალი

გოძიაშვილი ნინო
3 16

ენათმეცნიერების შესავალი

გურგენიძე ელენე
3 18

ენათმეცნიერების შესავალი

დოგუზოვი თაკო
3 20

ენათმეცნიერების შესავალი

ეფაძე ელიზა
3 22

ენათმეცნიერების შესავალი

ვალიევ ელშან
3 24

ენათმეცნიერების შესავალი

ზედანია მარიამ
3 26

ენათმეცნიერების შესავალი

ზიბზიბაძე მარიამ
3 28

ენათმეცნიერების შესავალი

თორია გიორგი
3 30

ენათმეცნიერების შესავალი

კაპანაძე მარი
3 32

ენათმეცნიერების შესავალი

კაშია ლუკა
3 34

ენათმეცნიერების შესავალი

კენკებაშვილი ნათია
3 36

ენათმეცნიერების შესავალი

ლომიაშვილი ანა
3 38

ენათმეცნიერების შესავალი

მაზანაშვილი ნინო
3 40

ენათმეცნიერების შესავალი

მანველიანი დიანნა
4 2

ენათმეცნიერების შესავალი



მერკვილაძე იამზე
4 4

ენათმეცნიერების შესავალი

პავლიაშვილი სალომე
4 6

ენათმეცნიერების შესავალი

სტურუა თამარ
4 8

ენათმეცნიერების შესავალი

ტაბატაძე ნათია
4 10

ენათმეცნიერების შესავალი

ქობულიძე ქეთევან
4 12

ენათმეცნიერების შესავალი

შაუთიძე ნინო
4 14

ენათმეცნიერების შესავალი

შენგელია მარიამ
4 16

ენათმეცნიერების შესავალი

ხვედელიძე ნინო
4 18

ენათმეცნიერების შესავალი

ხვედელიძე ქეთევან
4 20

ენათმეცნიერების შესავალი

ავსაჯანიშვილი ქეთევანი
4 22

ენათმეცნიერების შესავალი

ანთიძე მარინე
4 24

ენათმეცნიერების შესავალი

ბაკარანძე მარიამ
4 26

ენათმეცნიერების შესავალი

ბედოიძე ლიკა
4 28

ენათმეცნიერების შესავალი

ბოლქვაძე ნინო
4 30

ენათმეცნიერების შესავალი

ბურაშვილი მარიამ
4 32

ენათმეცნიერების შესავალი

გაბისონია ნანა
4 34

ენათმეცნიერების შესავალი

გაჯიევა ფატიმა
4 36

ენათმეცნიერების შესავალი



გელაშვილი მარიამ
4 38

ენათმეცნიერების შესავალი

გორგოძე თამარი
4 40

ენათმეცნიერების შესავალი

გორდელაძე მარიამ
5 2

ენათმეცნიერების შესავალი

დავითაძე სესილი
5 4

ენათმეცნიერების შესავალი

დარსალია დეა
5 6

ენათმეცნიერების შესავალი

დოლიძე ანი
5 8

ენათმეცნიერების შესავალი

დოხნაძე სალომე
5 10

ენათმეცნიერების შესავალი

ერისთავი ლიკა
5 12

ენათმეცნიერების შესავალი

ზანგური ნათია
5 14

ენათმეცნიერების შესავალი

ზოზიაშვილი ლაურა
5 16

ენათმეცნიერების შესავალი

თვალავაძე მარიამ
5 18

ენათმეცნიერების შესავალი

ისმაილოვი შამილ
5 20

ენათმეცნიერების შესავალი

კალანდარიშვილი ნინო
5 22

ენათმეცნიერების შესავალი

კომლაძე ქეთევანი
5 24

ენათმეცნიერების შესავალი

ლომიშვილი თათია
5 26

ენათმეცნიერების შესავალი

ლომიძე ანი
5 28

ენათმეცნიერების შესავალი

ლომსაძე ნანა
5 30

ენათმეცნიერების შესავალი



მაისურაძე სალომე
5 32

ენათმეცნიერების შესავალი

მამულაშვილი მარიამ
5 34

ენათმეცნიერების შესავალი

მელქაძე თეკლა
5 36

ენათმეცნიერების შესავალი

ნადაშვილი ნინო
5 38

ენათმეცნიერების შესავალი

ობოლაძე ალექსანდრე
5 40

ენათმეცნიერების შესავალი

ოქროპირიძე ზურაბ
6 2

ენათმეცნიერების შესავალი

რაზმაძე ნინო
6 4

ენათმეცნიერების შესავალი

სამყურაშვილი სალომე
6 6

ენათმეცნიერების შესავალი

სიდამონიძე მარიამ
6 8

ენათმეცნიერების შესავალი

სიმონიშვილი მარიამი
6 10

ენათმეცნიერების შესავალი

ტაბატაძე თამარ
6 12

ენათმეცნიერების შესავალი

ტალიბოვა ლეილა
6 14

ენათმეცნიერების შესავალი

ტუღუში ელენე
6 16

ენათმეცნიერების შესავალი

ტყემალაძე ნინო
6 18

ენათმეცნიერების შესავალი

ქავთარაშვილი იზარდი
6 20

ენათმეცნიერების შესავალი

ყაველაშვილი ალექსანდრე
6 22

ენათმეცნიერების შესავალი

ცენტერაძე მარიამი
6 24

ენათმეცნიერების შესავალი



ჭელიძე ქეთევან
6 26

ენათმეცნიერების შესავალი

ხატიაშვილი ნათია
6 28

ენათმეცნიერების შესავალი

ხორხელი თამარი
6 30

ენათმეცნიერების შესავალი

ჯაბუშანური სალომე
6 32

ენათმეცნიერების შესავალი

ჯაფარიძე ანა
6 34

ენათმეცნიერების შესავალი

ჯგერენაია სალომე
6 36

ენათმეცნიერების შესავალი

ადამაშვილი გიორგი
6 38

ენათმეცნიერების შესავალი

ბაზაძე ნინო
6 40

ენათმეცნიერების შესავალი

ბირკაძე გვანცა
7 2

ენათმეცნიერების შესავალი

ბიჭიკაშვილი თამარ
7 4

ენათმეცნიერების შესავალი

ბჟალავა ირაკლი
7 6

ენათმეცნიერების შესავალი

გაბუნია შალვა
7 8

ენათმეცნიერების შესავალი

გელანტია სოფიო
7 10

ენათმეცნიერების შესავალი

გუგავა გიორგი
7 12

ენათმეცნიერების შესავალი

დაბრუნდაშვილი მარიამ
7 14

ენათმეცნიერების შესავალი

დათეშიძე გურამ
7 16

ენათმეცნიერების შესავალი

თუთბერიძე ანი
7 18

ენათმეცნიერების შესავალი



იაგუბოვი ისა
7 20

ენათმეცნიერების შესავალი

კაკაშვილი მარიამი
7 22

ენათმეცნიერების შესავალი

კაპანაძე ნინო
7 24

ენათმეცნიერების შესავალი

კვესიტაძე ანი
7 26

ენათმეცნიერების შესავალი

კილოსანიძე დანიელ
7 28

ენათმეცნიერების შესავალი

კომახიძე ზურაბ
7 30

ენათმეცნიერების შესავალი

მამედოვი ფაგან
7 32

ენათმეცნიერების შესავალი

მარტინენკო კონსტანტინე
7 34

ენათმეცნიერების შესავალი

მახმუდოვა მანზარ
7 36

ენათმეცნიერების შესავალი

მგელაშვილი საბა
7 38

ენათმეცნიერების შესავალი

როინიშვილი მაკა
7 40

ენათმეცნიერების შესავალი

ქისტაური მარიამი
8 2

ენათმეცნიერების შესავალი

ქურდაძე ელენე
8 4

ენათმეცნიერების შესავალი

ჩადუნელი თამაზ
8 6

ენათმეცნიერების შესავალი

ჯოჯიშვილი დავითი
8 8

ენათმეცნიერების შესავალი

ჭიღლაძე ანა
8 10

ზანური (მეგრულ–ჭანური) ენა

ვერულაშვილი თეონა
8 12

თეორიული ეთნოლოგია 1



კასრაძე თამარი
8 14

თეორიული ეთნოლოგია 1

ხაბელაშვილი ნუგზარ
8 16

თეორიული ეთნოლოგია 1

არგანაშვილი გიგა
8 18

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

გერმანიშვილი მარიამი
8 20

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

დავითაია მონიკა
8 22

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

ენუქიძე ბაქარ
8 24

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

თორია ანჟელა
8 26

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

ლაპიაშვილი გულიკო
8 28

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

მაჭარაშვილი ნუგზარ
8 30

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

მახარაძე ანა
8 32

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

წიკლაური თამთა
8 34

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

ხოზრევანიძე ბესიკი
8 36

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

ჯადუგიშვილი ქეთევან
8 38

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

ჯაჭვაძე ნინო
8 40

იმპრესიონიზმი და პოსტიმპრესიონიზმი

აზალაძე ნაირა
9 2

ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ბახტურიძე ქეთევან
9 4

ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ბრეგვაძე ნანა
9 6

ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)



დათუნაშვილი ელენა
9 8

ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

მწითური ლია
9 10

ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

აგულაშვილი ნინო
9 12

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

ახმეტელაშვილი ნინო
9 14

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

ბიძინაშვილი თეონა
9 16

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

ბობოხიძე მარიტა
9 18

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

გაბედავა გვანცა
9 20

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

გოგოლაძე ლელა
9 22

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

გოგოხია გვანცა
9 24

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

გოხიძე ვიოლეტა
9 26

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

კაპანაძე ანი
9 28

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

კუკულაძე ეკატერინე
9 30

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

მაღლაკელიძე ლანა
9 32

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

ჩხაიძე ანა
9 34

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

ჩხაიძე ნატა
9 36

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

ხუნწელია ანა
9 38

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

ხუხიაშვილი თამარ
9 40

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4



ბერიაშვილი სოფიკო
10 2

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

გამრეკელაშვილი ანა
10 4

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

დაბრუნდაშვილი რატი
10 6

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

დარასელია ნინო
10 8

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

ვაჩეიშვილი თორნიკე
10 10

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

ლოლაშვილი მარიამი
10 12

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

ტვილდიანი თეკლე
10 14

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

ტყეშელაშვილი ეკატერინე
10 16

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

შეყრილაძე იზოლდა
10 18

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

წივილაშვილი გიორგი
10 20

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

წიფიანი ჯულიეტა
10 22

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

ჯაჯანიძე მარიკა
10 24

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

ჯიშკარიანი სალომე
10 26

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

მჭედლიშვილი თამარ
10 28

ისტორიის ფილოსოფია

ყვითელაშვილი მაია
10 30

ისტორიის ფილოსოფია

ამონაშვილი ნინო
10 32

იტალიური ენა 1

ბაზაძე ლუკა
10 34

იტალიური ენა 1



ბოჭორმელი ქეთევან
10 36

იტალიური ენა 1

მეტრეველი თეონა
10 38

იტალიური ენა 1

ჩერქეზიშვილი მარიამ
10 40

იტალიური ენა 1

გიგანი ნანა
11 2

იტალიური ენის სოციო-კულტურული ასპექტები

ოქროპირიძე თამთა
11 4

კავკასიის ხალხთა ფიზიკური ანთროპოლოგია

სტურუა ალექსანდრე
11 6

კავკასიის ხალხთა ფიზიკური ანთროპოლოგია

ჯიხვაშვილი გიორგი
11 8

კავკასიის ხალხთა ფიზიკური ანთროპოლოგია

ტურაბელიძე ნიკა
11 10

კანონიკური სამართალი

გორგოძე სალომე
11 12

ლათინური ენა 1

ორბელაშვილი ლიკა
11 14

ლათინური ენა 1

ბერიშვილი ველთამზე
11 16

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

გიუნაშვილი მაია
11 18

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

დოიაშვილი ელენე
11 20

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

ზარქუა მარიამი
11 22

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

კეპაშვილი ქრისტინე
11 24

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

კიკილაშვილი თინათინი
11 26

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

ლაზარიდი მარიკა
11 28

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია



ობოლაშვილი ლიკა
11 30

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

სხირტლაძე თაკო
11 32

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

ჩხაიძე ლია
11 34

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

ჯაიანი თეკლე
11 36

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

ჯანჯალია თამარ
11 38

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

კალმახელიძე ნინო
11 40

ლოგიკა

ტურიაშვილი ანნა
12 2

ლოგიკა

ჩიტაური ვახტანგ
12 4

ლოგიკა

ჯილავდარი პაპუნა
12 6

ლოგიკა

ბაკურაძე სოფიო
12 8

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ბეღელაძე ანა
12 10

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ეზიეშვილი მარიამ
12 12

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

მირიანაშვილი თამარ
12 14

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

მოისწრაფეშვილი ცისია
12 16

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ფერაძე ნატო
12 18

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ყორღანაშვილი გიორგი
12 20

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ჩანქსელიანი გურამ
12 22

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია



ბოლქვაძე მარიამ
12 24

პალეურბანისტული ცენტრები საქართველოში 1

გაბუნია შალვა
12 26

პალეურბანისტული ცენტრები საქართველოში 1

ყაჭეიშვილი დავით
12 28

პალეურბანისტული ცენტრები საქართველოში 1

ჩომახიძე ალექსანდრე
12 30

პალეურბანისტული ცენტრები საქართველოში 1

ჩომახიძე ილია
12 32

პალეურბანისტული ცენტრები საქართველოში 1

ცხადაძე მარიამ
12 34

რუსეთისა და კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობები ევროპულ 

წყაროებსა და საისტორიო ლიტერატურაში (მე-18 საუკუნე-

ხოხობაშვილი მაგდა
12 36

რუსეთისა და კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობები ევროპულ 

წყაროებსა და საისტორიო ლიტერატურაში (მე-18 საუკუნე-

მარუქიან არევიკ
12 38

რუსული ენა 2

ბაისონაშვილი მარიამ
12 40

რუსული ენიდან თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

ბიბლაია მარიამ
12 42

რუსული ენიდან თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

გლუნჩაძე დემეტრე
12 44

რუსული ენიდან თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

გულორდავა თამთა
12 46

რუსული ენიდან თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

პერტაია ანა
12 48

რუსული ენიდან თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

ჭეშურაშვილი გიორგი
12 50

რუსული ენიდან თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

ოსაძე გვანცა
13 2

საქართველოს ისტორია (VIII-XV სს.)

სანთელაძე ვაჟა
13 4

საქართველოს ისტორია (VIII-XV სს.)

ვეფხვაძე ანა
13 6

ფრანგული ენის კომპლექსური კურსი (DELF)



კოპალეიშვილი ანა
13 8

ფრანგული ენის კომპლექსური კურსი (DELF)

ივანელაშვილი ნუცა
13 10

ქართლის ცხოვრება და მისი კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა

მაძღარაშვილი ლუიზა
13 12

ქართლის ცხოვრება და მისი კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა

ჭანტურია გოგა
13 14

ქართლის ცხოვრება და მისი კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა

ხუციშვილი დინა
13 16

ქართლის ცხოვრება და მისი კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა

ჯავახიშვილი გიორგი
13 18

ქართლის ცხოვრება და მისი კულტურულ-ისტორიული მნიშვნელობა

აკოლაშვილი ნანა
13 20

ქართული დიალექტოლოგია

ალიევა სევინჩ
13 22

ქართული დიალექტოლოგია

არხოშაშვილი თამარი
13 24

ქართული დიალექტოლოგია

თოდუა თამთა
13 26

ქართული დიალექტოლოგია

ლომიძე თამარ
13 28

ქართული დიალექტოლოგია

მარგარიან ნვარდ
13 30

ქართული დიალექტოლოგია

მირზოევი ლეილა
13 32

ქართული დიალექტოლოგია

მოქია მარიამ
13 34

ქართული დიალექტოლოგია

ონიანი თამარ
13 36

ქართული დიალექტოლოგია

ჩიქოვანი სალომე
13 38

ქართული დიალექტოლოგია

ხუბაშვილი ელენე
13 40

ქართული დიალექტოლოგია



ჯანეზაშვილი ნანა
13 42

ქართული დიალექტოლოგია

აბაიშვილი მარიამ
13 44

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ავქაფაშვილი ნინო
14 2

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

არაბიძე ნანა
14 4

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბაირამოვა აითენ
14 6

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბაკურაძე ნატა
14 8

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბასილიძე ნაზი
14 10

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბაღდავაძე თამარი
14 12

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბუბუნაური ნათია
14 14

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბუზიაშვილი ჯუნა
14 16

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გოგოლიძე ნანა
14 18

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გოდერიძე ნინო
14 20

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

დევდარიანი ანი
14 22

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ესართია მარიამ
14 24

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

თოდუა მარიამი
14 26

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კამლაძე თინათინ
14 28

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კანდელაკი თორნიკე
14 30

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2



კაპანაძე ლილი
14 32

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კახიშვილი გიორგი
14 34

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კვინიკაძე ანა
14 36

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კილაძე თამუნა
14 38

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კოკაია ანა
14 40

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ლაბაძე ლანა
14 42

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ლაფანაშვილი მარიამ
14 44

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ლომიაშვილი მარიამ
14 46

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მათითაიშვილი ქეთევან
14 48

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მალაზონია მირანდა
15 2

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მალხასიან ეკატერინა
15 4

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მარდანოვი რახიბ
15 6

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მგელაძე ეკატერინე
15 8

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მელიქიძე ნინო
15 10

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ნოზაძე ირინა
15 12

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

პაიჭაძე ხატია
15 14

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

პაპავა შოთა
15 16

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2



პაპუკაშვილი მედეა
15 18

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

პირველი მარიამ
15 20

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჟიჟიაშვილი ასმათი
15 22

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

სხირტლაძე ანა
15 24

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ტაბატაძე ანი
15 26

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ტყემალაძე ქეთევან
15 28

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ტყეშელაძე ქეთი
15 30

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ფარჯიანი თამთა
15 32

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ფიჩხაია მარიამ
15 34

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ქოქოსაძე მარიამ
15 36

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ღლონტი მარიამი
15 38

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ყიფშიძე ელენე
15 40

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ყურაული თამილა
15 42

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

შანგუა მარიამი
15 44

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

შაორშაძე ქეთევან
15 46

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

შუკაკიძე ნანა
15 48

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩაგუნავა ანა
16 2

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2



ჩანქსელიანი თამთა
16 4

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩარგაზია მარიამ
16 6

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩარქსელიანი ხატია
16 8

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩიკვილაძე თინათინ
16 10

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩიღუნაძე ხატია
16 12

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ცეცხლაძე ილია
16 14

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ცივაძე ქრისტინა
16 16

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ცინცაძე ანი
16 18

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ცუცრუკიანი სუსანა
16 20

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ცქიტიშვილი ანა
16 22

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ხაბულიანი ხატია
16 24

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ხობელია ნინო
16 26

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჯგერენაია გიორგი
16 28

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჯიქია ეკა
16 30

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კობეშავიძე ალექსანდრე
16 32

ქრისტიანული ეთიკა

ცქიტიშვილი გიგა
16 34

ქრისტიანული ეთიკა

ჯიმშერიშვილი შორენა
16 36

ქრისტიანული ეთიკა



ჯორბენაძე ანა
16 38

ქრისტიანული ეთიკა

ჩუტკერაშვილი ანა
16 40

შესავალი გერმანულ მედიევისტიკაში

ძამაშვილი თამთა
16 42

შესავალი გერმანულ მედიევისტიკაში

ალავიძე გიორგი
16 44

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

არხოშაშვილი დიანა
16 46

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ასკაროვა დიანა
16 48

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ბაინდურაშვილი ბექა
17 2

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ბერაია მარიამი
17 4

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ბრეგვაძე სალომე
17 6

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

გელაშვილი თამარ
17 8

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

გვრიტიშვილი მარიამი
17 10

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

დავითულიანი სანდრო
17 12

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

თავხელიძე ცისკარა
17 14

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

თანდაშვილი დავით
17 16

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

კოშკაძე ნიკოლოზ
17 18

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ლაშხი ანა
17 20

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

პარუნაშვილი გოგა
18 2

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში



სიდამონიძე მარიამ
18 4

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

სოსანაშვილი პაატა
18 6

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

სოფრომაძე გვანცა
18 8

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ტალახაძე ალექსანდრე
18 10

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ტვილდიანი გვანცა
18 12

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ტვილდიანი თეკლე
18 14

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ქართველიშვილი დავით
18 16

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ღვინჯილია ნინო
18 18

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ცანკაშვილი მიხეილი
18 20

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ჭითანავა ანი
18 22

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ხარაბაძე დეა
18 24

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ხუციშვილი გიორგი
18 26

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ჯალაბაძე მარიამი
18 28

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ჯმუხაძე რატი
18 30

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ალიევი ელჩინ
18 32

შესავალი კავკასიოლოგიაში

დინგაშვილი მარინა
18 34

შესავალი კავკასიოლოგიაში

დუმბაძე მანანა
18 36

შესავალი კავკასიოლოგიაში



ვეისალოვა ნურლანა
18 38

შესავალი კავკასიოლოგიაში

კობახიძე ლიანა
18 40

შესავალი კავკასიოლოგიაში

კოშკაძე ნიკოლოზ
19 2

შესავალი კავკასიოლოგიაში

ნამაზოვა ლიამან
19 4

შესავალი კავკასიოლოგიაში

ნაცვალაძე ილია
19 6

შესავალი კავკასიოლოგიაში

საყევარაშვილი ქეთი
19 8

შესავალი კავკასიოლოგიაში

სულეიმანოვი ქარამ
19 10

შესავალი კავკასიოლოგიაში

ქისიშვილი ავთო
19 12

შესავალი კავკასიოლოგიაში

შენგელია ნიკოლოზი
19 14

შესავალი კავკასიოლოგიაში

ცხოიძე რონი
19 16

შესავალი კავკასიოლოგიაში

კილანავა ბექა
19 18

შუა საუკუნეების ლათინური ტექსტები

ვაჭარაძე მარიამ
19 20

შუა საუკუნეების ქრისტიანული დასავლეთის ხელოვნება

გიგატაძე თამარი
19 22

ძველი ბერძნული ენა 1

მარღიშვილი თაია
19 24

ძველი ბერძნული ენა 1

თოდუა თინათინ
19 26

ძველი ბერძნული ენა 1

მოსიაშვილი მარიამ
19 28

ძველი ბერძნული ენა 1

ჭეშმარიტაშვილი ლალი
19 30

ძველი ბერძნული ენა 1



გოგრიაშვილი ლევან
19 32

ძველი ბერძნული ენა 1

დავაძე ლამარა
19 34

ძველი ბერძნული ენა 1

ინასარიძე მარი
19 36

ძველი ბერძნული ენა 1

ლომიაშვილი ანა
19 38

ძველი ბერძნული ენა 1

ტაბატაძე ნათია
19 40

ძველი ბერძნული ენა 1

ხაბეიშვილი თენგიზი
19 42

ძველი ბერძნული ენა 1

კირაკოზაშვილი ნატო
19 44

ძველი ბერძნული ენა 1

მამულაძე ლელა
20 2

ძველი ბერძნული ენა 1

შედანია კესო
20 4

ძველი ბერძნული ენა 1

ხმიადაშვილი ნინო
20 6

ძველი ბერძნული ენა 1

ჯოჯიშვილი დავითი
20 8

ძველი ბერძნული ენა 1

ავაზაშვილი ირაკლი
20 10

ძველი ბერძნული ენა 1

ალავერდაშვილი ფიქრია
20 12

ძველი ბერძნული ენა 1

გოგიჩაშვილი სალომე
20 14

ძველი ბერძნული ენა 1

ებრალიძე ნათია
20 16

ძველი ბერძნული ენა 1

ვაჭარაძე მარიამ
20 18

ძველი ბერძნული ენა 1

ჩარკვიანი მარიამ
20 20

ძველი ბერძნული ენა 1



არახამია სალომე
20 22

ძველი ქართული ენა

მებონია მარიამ
20 24

ძველი ქართული ენა

პატატიშვილი ხატია
20 26

ძველი ქართული ენა

პირვერდიევა აიშენ
20 28

ძველი ქართული ენა

ქიმერიძე თამარი
20 30

ძველი ქართული ენა

შაქაროვი შანაი
20 32

ძველი ქართული ენა

ჩხიკვიშვილი მარიამ
20 34

ძველი ქართული ენა

წივილაშვილი ნათელა
20 36

ძველი ქართული ენა

ბესიაშვილი ანი
20 38

ძველი ქართული ხელნაწერი წიგნის გაფორმება

ვაჩაძე ნინო
20 40

ძველი ქართული ხელნაწერი წიგნის გაფორმება

ნებიერიძე ნინო
20 42

ძველი ქართული ხელნაწერი წიგნის გაფორმება

წიკლაური მარიამ
20 44

ძველი ქართული ხელნაწერი წიგნის გაფორმება

გოცაძე მარიამ
21 2

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

ენუქიძე ხატია
21 4

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

თუთარაშვილი ანა
21 6

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

კაკაურიძე მთვარისა
21 8

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

კაკუტაშვილი ნინო
21 10

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა



მიქაბერიძე ნინო
21 12

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

სამთელაძე თინათინ
21 14

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

ქიშმარეია ანა
21 16

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

ღონღაძე სალომე
21 18

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

ჩხიკვაძე ელენე
21 20

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

ცხადაძე თინათინ
21 22

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

ჭანტურია სოფიკო
21 24

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

კანკია ქრისტინა
21 26

სექციის კურსი

ბერძენიშვილი თამარ
21 28

დიაბეტური რეთინოპათიის ეთიოპათოგენეზი, კლინიკა, მკურნალობა

მამედოვი რავილ
21 30

დიაბეტური რეთინოპათიის ეთიოპათოგენეზი, კლინიკა, მკურნალობა

მუჯირი შოთა
21 32

დიაბეტური რეთინოპათიის ეთიოპათოგენეზი, კლინიკა, მკურნალობა

ფეიქრიშვილი ნატო
21 34

დიაბეტური რეთინოპათიის ეთიოპათოგენეზი, კლინიკა, მკურნალობა

გაბიანი თორნიკე
21 36

ფიზიოთერაპია(სტომ)

ლაბაძე ნანა
21 38

ფიზიოთერაპია(სტომ)

მიქაბერიძე სალომე
21 40

ფიზიოთერაპია(სტომ)

შახპაზიანი იური
21 42

ფიზიოთერაპია(სტომ)

ხომასურიძე დავით
21 44

ფიზიოთერაპია(სტომ)



აბრამიძე ალექსი
27 2

ეკონომეტრიკა 1

ჩახნაშვილი გიორგი
27 4

ეკონომიკური აზრის ისტორია

ჩივაძე სალომე
27 6

ეკონომიკური აზრის ისტორია

მესხი ნინო
27 8

ეკონომიკური აზრის ისტორია

არველაძე ნუცა
27 10

ეკონომიკური აზრის ისტორია

ახვლედიანი გიორგი
27 12

ეკონომიკური აზრის ისტორია

ბექაური ბექა
27 14

ეკონომიკური აზრის ისტორია

ჭანკვეტაძე ზურაბი
27 16

ეკონომიკური აზრის ისტორია

ბლიაძე ავთანდილ
27 18

ეკონომიკური აზრის ისტორია

ბრეგვაძე გურამ
27 20

ეკონომიკური აზრის ისტორია

ბარბაქაძე ირაკლი
27 22

ეკონომიკური აზრის ისტორია

გელხაური ლაშა
27 24

ეკონომიკური აზრის ისტორია

ნინუა შალვა
27 26

ეკონომიკური აზრის ისტორია

ჰასანოვი ქენან
27 28

ეკონომიკური აზრის ისტორია

სიფრაშვილი გიორგი
27 30

ეკონომიკური აზრის ისტორია

კირვალიძე მარიამ
27 32

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

ზედგინიძე გურამი
27 34

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში



ივანიაძე სოფიკო
27 36

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი – ბუღალტრული 

აღრიცხვა კომერციულ ბანკებში

სუხაშვილი ელენე
27 38

მოდული: ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკა – სოციალური 

სტატისტიკა

პოსოშვილი ბაჩო
27 40

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

გოზალიშვილი დავით
28 2

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

კაჯილაშვილი ქეთევან
28 4

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

კვარაცხელია ვერიკო
28 6

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ქუქალია ბორის
28 8

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ჩახვაშვილი სალომე
28 10

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

ჯაჭვლიანი გიორგი
28 12

მოდული: საერთაშორისო ეკონომიკა- მსოფლიო ეკონომიკა

მამედოვა რუფანა
28 14

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

შალამბერიძე სალომე
28 16

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

გელაშვილი სალომე
28 18

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ჩივაძე სალომე
28 20

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

კვარაცხელია ვერიკო
28 22

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ჯაფარიძე დავით
28 24

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ხეცურიანი ლილი
28 26

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ბარბაქაძე ნინო
28 28

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1



უბირია თამარი
28 30

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ქაჩლიშვილი მარიამ
28 32

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ნეფარიძე გივი
28 34

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ქორიძე ოთარ
28 36

საერთაშორისო ეკონომიკა 1

ხინჩაგაშვილი ნიკა
28 38

უცხო ენა 1 (ინგლისური ენა – Starter A1.1)

მარტიროსიანი კარენ
28 40

უცხო ენა 1 (ინგლისური ენა – Starter A1.1)

ვაწაძე ლელა
29 2

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Preintermediate A2 - B1)

ბოგვერაძე ანა
29 4

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

გვეტაძე დავითი
29 6

ქართული ხელოვნების ისტორია

გოგნაძე გიორგი
29 8

შესავალი სამართალმცოდნეობაში

გილიგაშვილი სანდრო
29 10

ალბათობის თეორია

ჭიპაშვილი გიორგი
29 12

ალბათობის თეორია

ჯაბიშვილი მარიამ
29 14

ალბათობის თეორია

ბულისკერია ირაკლი
29 16

ალბათობის თეორია

მამასახლისი მირიანი
29 18

ალბათობის თეორია

უხურგუნაშვილი ლევან
29 20

ალბათობის თეორია

ბალახაძე თებრონე
29 22

ალბათობის თეორია



გულბანი ანა
29 24

ალბათობის თეორია

მარხვაშვილი ოთარი
29 26

გეოგრაფიის შესავალი

კაკაბაძე რევაზ
29 28

გეოგრაფიის შესავალი

კვირიკაშვილი ბაჩანა
29 30

გეოგრაფიის შესავალი

გულაღაშვილი ბექა
29 32

გეოგრაფიის შესავალი

თათარაშვილი მარიამ
29 34

ზომისა და ინტეგრალის ზოგადი თეორიის საფუძვლები

გვასალია მერი
29 36

ზოოლოგია

ქადაგიშვილი ქეთევან
29 38

ზოოლოგია

ნონიაძე ლიკა
29 40

თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჯაბნიაშვილი ირაკლი
30 2

კალკულუსი III

ტერტერაშვილი ბაჩუკი
30 4

კარსტოლოგია

ტერტერაშვილი ბაჩუკი
30 6

ლანდშაფტების კლიმატოლოგია

გოგოტიშვილი ლევან
30 8

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (გეომეტრია და სივრცის 

აღქმა)

დოლაკიძე ნანა
30 10

მინერალური ნედლეულის ანალიზი

ქინქლაძე სოფო
30 12

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

ჭუმბაძე გოგა
30 14

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

მაჩალაძე რუსუდან
30 16

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები



თოდრაძე მურმან
30 18

ოკეანოლოგია

ბახუაშვილი თორნიკე
30 20

რიცხვითი ანალიზი II: ჩვეულებრივ და კერძოწარმოებულებიან 

დიფერენციალურ განტოლებათა ამოხსნის მეთოდები

ედიშერაშვილი ნინო
30 22

სტატისტიკურ შეფასებათა თეორია (არჩ)

ორჯონიკიძე მარი
30 24

სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

გადელია სოსო
30 26

სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ასათიანი ნანი
30 28

საბანკო სამართალი

მინაძე ნათია
30 30

სამოქალაქო სამართლის პროცესი

ბაბაევი კამრან
30 32

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ბიკაშვილი ლიკა
30 34

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ზაქარიაძე მიხეილ
30 36

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი

ჭელიძე ირაკლი
30 38

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

პაპუნაშვილი დემეტრე
30 40

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

შავდია ქეთევან
31 2

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

კირთაძე თინათინი
31 4

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ჭიაბრიშვილი მარიამ
31 6

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ჩოხელი ანი
31 8

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

გოგბერაშვილი ნუნუ
31 10

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)



კობაიძე გვანცა
31 12

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

გურჯიძე ნიკა
31 14

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

ვარდერესიან არაიკ
31 16

შესავალი სამოქალაქო სამართალში

ბადაშვილი ბეჟან
31 18

ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება

დოღონაძე პაატა
31 20

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

ცოტნიაშვილი გიორგი
31 22

სასჯელაღსრულებითი სამართალი

კობიძე ანა
31 24

მედიაცია

ჩიხრაძე ხატია
31 26

შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

გადელია სოსო
31 28

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

ახალაია გიორგი
31 30

გარემოს ჯანმრთელობა  კ.1   მკ.

გაფრინდაშვილი ალექსანდრე
31 32

გარემოს ჯანმრთელობა  კ.1   მკ.

ყოჩიაშვილი ანა
31 34

დერმატო-ვენეროლოგია   კ.5   მკ.

თოჩხუა გვანცა
31 36

შინაგან დაავადებათა  პროპედევტიკა  კ.3   მკ.

კეშელავა გვანცა
31 38

შინაგან დაავადებათა  პროპედევტიკა  კ.3   მკ.

ქვრივიშვილი ანზორი
31 40

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა  (სტომატ. დაავ.....)    კ.4   სტომ.

ქურასბედიანი იადონი
32 2

სამედიცინო  ბიოფიზიკის საფუძვლები  კ.1   სტომ.

შჩერბინი ანა
32 4

სამედიცინო ბიოქიმია  კ.2   სტომ.



ვერულეიშვილი ნათია
32 6

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

ფხალაძე სალომე
32 8

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

კოტორეიშვილი ქრისტინე
32 10

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

გიორგაძე გიორგი
32 12

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია 

ტვილდიანი მარიამ
32 14

პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

ჩივაძე თორნიკე
32 16

პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

გველესიანი რეზო
32 18

პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

შუბითიძე ქეთევან
32 20

ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ჯავახიშვილი რუსუდანი
32 22

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ხაჟალია დავით
32 24

საქართველოს ტურიზმის გეოგრაფია

ჯანჯღავა მარიამ
32 26

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1

მარანგოზიან რიმა
32 28

ქართული ენა 1

სანადირაძე თინათინ
32 30

ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია (რადიო - ტელევიზია)

იაშვილი ანა
32 32

ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია (რადიო - ტელევიზია)

გაბაძე ხატია
32 34

სტატისტიკა ტურიზმისათვის

გოგიჩაიშვილი გვანცა
32 36

ადამიანური რესურსის მენეჯმენტი

მაისურაძე მარიამ
32 38

ლოგიკა



ალავიძე დავით
32 40

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

ჩხაიძე ია
33 2

აშშ-ს ისტორია (1877 წლამდე)

როსტომაშვილი მარი
33 4

ბიბლია და ქართული მწერლობა

ალიმბარაშვილი ნინო
33 6

ებრაულიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

ზაქარაია სოფიკო
33 8

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

კიკალიშვილი მაია
33 10

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

სილაგაძე გოგა
33 12

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ხიზანეიშვილი გვანცა
33 14

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ხუციშვილი ნინო
33 16

ენათმეცნიერების შესავალი

ბოყოველი თეონა
33 18

ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 4

კვირკვია ილია
33 20

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

მდინარაძე ლერი
33 22

კინოს ისტორია

ორბელაშვილი ლიკა
33 24

ლათინური ენა 1

სულეიმანოვი რასულ
33 26

ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

კაპანაძე მარიტა
33 28

ლოგიკა

წიქარიძე სალომე
33 30

მე-19 საუკუნის ქართველი კლასიკოსები

კორძახია მარიამ
33 32

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია



ფიფია მერაბ
33 34

რომაელი ავტორი 1

გულორდავა თამთა
33 36

რუსული ენიდან თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

ბეჟანიშვილი ლაშა
33 38

საქართველოს ისტორია (VIII-XV სს.)

ჯაჯანიძე ნინო
33 40

ქართული დიალექტოლოგია

გორგიაშვილი აკაკი
33 42

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

სურმავა ანი
33 44

ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მონადირიშვილი თინათინ
33 46

შესავალი გერმანულ მედიევისტიკაში

კორძახია მარიამ
33 48

შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

შპეტიშვილი მარი
33 50

შუა საუკუნეების ქრისტიანული დასავლეთის ხელოვნება

კვიციანი გალაქტიონ
34 2

ძველი ბერძნული ენა 1

მოთიაშვილი მარიამ
34 4

ძველი ბერძნული ენა 1

როსტომაშვილი მარი
34 6

ძველი ქართული ენა

ქვრივიშვილი მაგდანა
34 8

ძველი ქართული ენა

როსტიაშვილი გვანცა
34 10

ძველი ქართული ენა

ღაღაიშვილი თამთა
34 12

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

გიორგიძე მარიამი
34 14

ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

ახალაძე მარიამ
34 16

ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები 1



ბერიძე ნაზი
34 18

ეკონომეტრიკა 1

ცეცხლაძე ნინო
34 20

ეკონომეტრიკა 1

მთავრიშვილი ტასო
34 22

ეკონომეტრიკა 1

მესხი ნინო
34 24

ეკონომიკური პოლიტიკა 1

ტალახაძე გვანცა
34 26

ეკონომიკური პოლიტიკა 1

ღოღელიანი მარი
34 28

იურიდიული სტატისტიკა

ყატაშვილი ქეთევანი
34 30

მაკროეკონომიკა 1

მაღალდაძე ხატია
34 32

მაკროეკონომიკა 2

ჩეკურიშვილი ივანე
34 34

მარკეტინგი 1

ჩიტაძე იაკობი
34 36

მარკეტინგი 1

აფციაური ინგა
34 38

მიკროეკონომიკა 1

ბუაძე გვანცა
34 40

მიკროეკონომიკა 1

კვინიკაძე გიორგი
34 42

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – ეკონომეტრიკა 

3

პაპიძე ფიქრია
34 44

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – ეკონომეტრიკა 

3

ფოჩხიძე ელენე
35 2

მოდული: მენეჯერული ეკონომიკა – მენეჯერული ეკონომიკა I

ბერიაშვილი საბა
35 4

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი -საერთაშორისო ბიზნესის 

რეგულირება

მჭედლიძე მარიამ
35 6

მოდული: ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი – ტურიზმის 

ეკონომიკა



გუშარაშვილი ნინო
35 8

მოდული: ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი – ტურიზმის 

ეკონომიკა

გიუნაშვილი ალექსანდრე
35 10

მოდული: ტურიზმსა და მასპინძლობის მენეჯმენტში - შესავალი 

ტურიზმში

სამხარაძე გიგა
35 12

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – სადაზღვევო საქმე

ხავთასი ანანო
35 14

საერთაშორისო ბიზნესი

ხარებაშვილი გიგა
35 16

საერთაშორისო ბიზნესი

მაჭარაშვილი პაატა
35 18

საერთაშორისო ეკონომიკა 1

ერისთავი ლაშა
35 20

საჯარო ფინანსები

როგავა ლუკა
35 22

საჯარო ფინანსები

კაციტაძე ლევან
35 24

საჯარო ფინანსები

ნანობაშვილი გიორგი
35 26

საჯარო ფინანსები

ღანიშაშვილი ირაკლი
35 28

საჯარო ფინანსები

ჭითავა ბექა
35 30

უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა – Upper Intermediate B2.1)

დიდიძე დაჩი
35 32

ფილოსოფიის შესავალი

ჯინჭარაძე ქეთი
35 34

ფილოსოფიის შესავალი

კაპანაძე თენგიზი
35 36

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

ჭელიძე თამთა
35 38

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

ევანისელი მარიანა
35 40

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები



გვეტაძე დავითი
35 42

ქართული ხელოვნების ისტორია

გოგნაძე გიორგი
35 44

შესავალი სამართალმცოდნეობაში

გადელია ნინი
35 46

Ecol. ეკოლოგია პალეოეკოლოგიის საფუძვლებით

ჭაუჭიძე ნინო
35 48

ანალიზური ქიმია 2

გოგინაშვილი ანნა
36 2

არაორგანული ქიმია

ღამბარაშვილი სალომე
36 4

არაორგანული ქიმია

ელიაური გვანცა
36 6

ბიოლოგიის შესავალი

ხვედელიძე მარიკა
36 8

ბიოლოგიის შესავალი

ტვილდიანი ნონა
36 10

ბიოორგანული ქიმია

მაზიაშვილი ნინო
36 12

ბიოქიმია

ორბელაძე ნათია
36 14

ბიოქიმია

გაბრელაშვილი ნესტანი
36 16

ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

ცხადაძე თამარი
36 18

ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

მაისურაძე თამარი
36 20

განათლების ფსიქოლოგია

დარგუაშვილი გვანცა
36 22

გეოლოგიის შესავალი

ლაბაძე ლელა
36 24

გეოლოგიის შესავალი

ნიკოლაიშვილი ირინა
36 26

გეოლოგიის შესავალი



პერტახია შოთა
36 28

გეოლოგიის შესავალი

მორალიშვილი სანდრო
36 30

დისკრეტული სტრუქტურები

ნადირაძე მარიამ
36 32

დიფერენციალური განტოლებები

მიდელაშვილი ქეთევან
36 34

დიფერენციალური გეომეტრიის და ტოპოლოგიის საფუძვლები

ნონიკაშვილი მარიამ
36 36

დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ჭაუჭიძე ალექსანდრე
36 38

ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

გაჩეჩილაძე მარიკა
36 40

ელემენტარული მათემატიკის გაღრმავებული კურსი (არჩ)

თათარაშვილი მარიამ
36 42

ზომისა და ინტეგრალის ზოგადი თეორიის საფუძვლები

არევაძე ანზორ
36 44

თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ბარიშვილი ნინო
36 46

თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

დათვიაშვილი გიორგი
36 48

თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ცენტერაძე ანა
37 2

კალკულუსი I

ძაგნიძე ბაკური
37 4

კალკულუსი I

ქენქაძე თეა
37 6

კალკულუსი II

ადეიშვილი ქეთევან
37 8

კალკულუსი IV

ქენქაძე დავით
37 10

კალკულუსი IV

ჯანჯარია ამირან
37 12

კალკულუსი IV



თურქიაშვილი თინათინ
37 14

კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია 1

თურქიშვილი ნიკოლოზ
37 16

კომპიუტერული მათემატიკური სისტემა Matlab

წყაბელია დავითი
37 18

კომპიუტერული მათემატიკური სისტემა Matlab

ლაცაბიძე თეონა
37 20

ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ვეზდენი გელა
37 22

მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროლოგია 1

თევზაძე ალექსანდრე
37 24

მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროლოგია 1

კვირიკაშვილი ბაჩანა
37 26

მათემატიკა ელექტრონიკისათვის:კომპლექსური ანალიზი, ფურიეს 

ანალიზი

ქართველიშვილი თორნიკე
37 28

მათემატიკის კერძო მეთოდიკა (რიცხვები და რიცხვებზე მოქმედებები)

გოგოტიშვილი ლევან
37 30

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (გეომეტრია და სივრცის 

აღქმა)

ჭოლაძე მარიამ
37 32

მათემატიკური ანალიზი II (ფიზ)

უხურგუნაშვილი ლევან
37 34

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

ფორჩხიძე ელენე
37 36

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

ჯავახიშვილი ირაკლი
37 38

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

შავიშვილი ნინო
37 40

მაკრომოლეკულების ქიმია

ამირანაშვილი გიორგი
37 42

მარტინგალების თეორია (არჩ)

ალთუნაშვილი ანა
37 44

მინერალები და ძვირფასი ქვები

ჯუღელი თამარი
37 46

მინერალები და ძვირფასი ქვები



ცაავა ალექსანდრე
37 48

მოდელირება და სიმულაცია

გელიაშვილი ვაჟა
37 50

მოლეკულური ბიოლოგიის საფუძვლები

ტოპეშაშვილი ანნა
37 52

მოლეკულური ბიოლოგიის საფუძვლები

ხიზამბარელი მანანა
37 54

მოლეკულური ბიოლოგიის საფუძვლები

ბოჭორიშვილი ელისო
37 56

მსოფლიოს სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფია

ყველაშვილი ლევან
37 58

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

იაკობაძე ლაშა
38 2

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ოქრუაძე გიორგი
38 4

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ბრჟეზოვსკაია ანნა
38 6

ოკეანოლოგია

თოდრაძე მურმან
38 8

ოკეანოლოგია

ტყემალაძე ნიკა
38 10

ოპერაციული სისტემები

ბერაძე ეკა
38 12

ორგანული ქიმია 2

საგინაძე ლაჟვარდი
38 14

ორგანული ქიმია 2

ქორიძე ქეთი
38 16

ორგანული ქიმია 2

ძმანაშვილი გიორგი
38 18

ორგანული ქიმია 2

გალოგრე მარიამ
38 20

რიცხვითი ანალიზი II: ჩვეულებრივ და კერძოწარმოებულებიან 

დიფერენციალურ განტოლებათა ამოხსნის მეთოდები

გველესიანი გიორგი
39 2

სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)



ედიშერაშვილი ნინო
39 4

სტატისტიკურ შეფასებათა თეორია (არჩ)

ფილაური ხატია
39 6

ფიზიკური ქიმია 1

ჭუმბაძე გოგა
39 8

ფიზიკური ქიმია 1

დავიდოვი ლანა
39 10

ფიზიკური ქიმია 3

ჩაჩანიძე სოფიკო
39 12

ფიზიკური ქიმია 3

ბერეჩიკიძე ნაზიბროლა
39 14

ფუნქციონალური ანალიზის საფუძვლები (არჩ)

ვარძიელი მიხეილი
39 16

ფუნქციონალური ანალიზის საფუძვლები (არჩ)

თუთბერიძე გიორგი
39 18

ფუნქციონალური ანალიზის საფუძვლები (არჩ)

თოდაძე დავით
39 20

ფურიეს და ვეველეტ ანალიზის საფუძვლები (არჩ)

გალოგრე ნინი
39 22

ქიმიის შესავალი

თეთრაძე ქეთევანი
39 24

ქიმიის შესავალი

მოძმანაშვილი ალექსანდრე
39 26

წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია

ბახუაშვილი თორნიკე
39 28

ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

ნათენაძე მარიამი
39 30

საპროცესო უნარ-ჩვევები

ორჯონიკიძე ალექსანდრე
39 32

სისხლის სამართლის პროცესი

კეკოშვილი დათო
39 34

სააღსრულებო სამართალი

ჯანაშვილი გიორგი
39 36

სააღსრულებო სამართალი



გვენეტაძე მარიამ
39 38

ქართული სამართლის ისტორია

კაციტაძე ბესიკ
39 40

რელიგია და სამართალი

ფხალაძე მარიამ
40 2

კრიმინალისტიკა

ავალიშვილი აკაკი
40 4

საბანკო სამართალი

გუგუჩია ლილი
40 6

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

აბაშიძე მარიამ
40 8

სამოქალაქო სამართლის პროცესი

ლოცულაშვილი მარიამ
40 10

სამოქალაქო სამართლის პროცესი

მინაძე ნათია
40 12

სამოქალაქო სამართლის პროცესი

პეტრიაშვილი გრიგოლ
40 14

სამოქალაქო სამართლის პროცესი

ლაბაძე თამარ
40 16

სანივთო სამართალი

მაწიაშვილი მარიამი
40 18

ფასიანი ქაღალდების სამართალი

მეჭიაური სოფიკო
40 20

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი

მუმლაძე სოფიკო
40 22

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი

ბიკაშვილი ლიკა
40 24

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ბარნაბიშვილი თამარ
40 26

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ბიჭიკაშვილი მარიამი
40 28

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

დოლენჯაშვილი გიორგი
40 30

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)



ედიგაროვი ლილი
40 32

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

იმერლიშვილი მიხეილ
40 34

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

კაკიაშვილი სალომე
40 36

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ლაზვიაშვილი თეკლა
41 2

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

მახათაძე სალომე
41 4

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

მიდელაური ლიკა
41 6

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

მორჩიაშვილი ნათია
41 8

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ნადირაძე რატი
41 10

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ნოზაძე მარიამ
41 12

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ონიანი ნინო
41 14

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ძნელაძე ქეთევან
41 16

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ჭიაბრიშვილი მარიამ
41 18

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ხეჩიაშვილი მიხეილი
41 20

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ხუციშვილი ანა
41 22

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

კეკენაძე თეა
41 24

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

ლემონჯავა ლია
41 26

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

ნიკოლაიშვილი მადონა
41 28

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)



ახალაძე თამარი
41 30

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

გაგნიძე მარიამ
41 32

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

გოგბერაშვილი ნუნუ
41 34

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

გოგელია ირაკლი
41 36

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

კალანდარიშვილი ლილიანა
41 38

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

კივილაძე ალექსანდრე
41 40

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

კობაიძე გვანცა
41 42

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

მარტიაშვილი თამარი
41 44

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ნაცვლიშვილი კონსტანტინე
42 2

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ქორიძე ქეთი
42 4

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

შანავა ტასო
42 6

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

შოთაშვილი მარიამ
42 8

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ჩიხრაძე ხატია
42 10

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ცერცვაძე სოფიკო
42 12

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

ჭონქაძე გიორგი
42 14

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი I (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაული)

გამბაროვი ანარ
42 16

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

გურჯიძე ნიკა
42 18

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)



იბრაგიმოვი მარფათ
42 20

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

კეკელიძე გიორგი
42 22

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

სულეიმანოვი ემინ
42 24

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

ჩოხელი ანი
42 26

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

ძინძიბაძე ქეთევანი
42 28

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

წოწორია ეკატერინე
42 30

სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

კაპანაძე ირინა
42 32

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი

ტაკიძე რონა
42 34

შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში

ჯაჯანიძე ნინო
42 36

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ნაცვალაძე ანრი
42 38

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

მუჯარიძე მარიამ
42 40

ადმინისტრაციული წარმოება

ურუმაშვილი ვასილ
42 42

შესავალი სამოქალაქო სამართალში

არსენიძე დავით
42 44

კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობების გაღრმავება

არველაძე მარიამ
24 1

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ნაჭყებია თეონა
24 3

სამშენებლო სამართალი

მარკოზაშვილი მარიამ
24 5

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

შავლოხოვი ანა
24 7

სანოტარო სამართალი



დათუნაშვილი ნოდარ
24 9

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ტატიშვილი ქეთევან
24 11

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ჩუხრუკიძე ზურაბ
24 13

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ქორიძე ქეთი
24 15

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ჩიხრაძე ხატია
24 17

შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

წიკლაური ხატია
24 19

საავტორო სამართალი

დუკაშვილი ლევანი
24 21

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

მშვიდობაძე გიორგი
24 23

ინგლისური ენა 3

გოგოლიძე ბექა
24 25

გენდერი: ინტერდისციპლინური კვლევები

ჯავახიშვილი ლაშა
24 27

ეკონომიკა და საჯარო პოლიტიკა

მათეშვილი ნელიკო
24 29

ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

ხუროშვილი ბაჩო ბითარი
24 31

პოლიტიკის მეცნიერების შესავალი

გუტიძე ლუკა
24 33

პოლიტიკური კულტურა

მუჯირი ნუცი
24 35

პოლიტიკური კულტურა

ჩიხლაძე ქრისტინე
24 37

პოლიტიკური კულტურა

ხაჟალია დავით
24 39

რუსული ენა 1 არჩევითი

ბახტაძე ნინო
25 1

საერთაშორისო სამართალი



არჯევანიძე ქეთევანი
25 3

საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია

ლევაშოვ-თუმანიშვილი მანანა
25 5

საზოგადოებრივი გეოგრაფია და სოციალური თეორიები

მინდიაშვილი ლექსო
25 7

საქართველოს პოლიტიკური სისტემა

ინჯია ანა
25 9

კურორტის მენეჯმენტი

ქუბრიაშვილი მედეა
25 11

ტურიზმის დაგეგმვა და მენეჯმენტი

პერტაია თამარი
25 13

ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 1

ჩილინდრიშვილი სოლომონი
25 15

ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 1

ცირეკიძე ბელა
25 17

კოგნიტური ფსიქოლოგია 1

გაგნიძე მარიამ
25 19

კროსკულტურული ფსიქოლოგია

ბარამაძე ქრისტინა
25 21

პიროვნების ფსიქოლოგია 1

ლომიშვილი ინგა
25 23

რეკლამისა და მომხმარებლის ფსიქოლოგია

ჭიჭინაძე ელენე
25 25

სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

ჯიჭონაია მარიამი
25 27

სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

ცხომელიძე მარიამი
25 29

ფსიქოლოგიის საფუძვლები 1

მეშველიანი პაპუნა
25 31

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული ლიტერატურა

ნოვრუზოვა ტოკკუ
25 33

Направления русского литературоведения

იმედაშვილი მარიკა
25 35

ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი



კოდუა თინათინ
25 37

ანტიკური ფილოსოფია

კაპანაძე მარიტა
25 39

აღორძინებისა და ახალი დროის ფილოსოფია

ძიძიგური სალომე
26 1

ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

ხაჩიძე მარიამ
26 3

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

ქურციკიძე მარიამ
26 5

გერმანული ენა A1.1

ჯღარკავა მარიამი
26 7

დაღესტნის ისტორია

მერკვილიშვილი ლედი
26 9

ზოგადი ენათმეცნიერება

ალიხანაშვილი მარიამი
26 11

იაპონური ენა 2

ფოცხვერაშვილი ჟუჟუნა
26 13

იაპონური ენა 2

ბრეგვაძე ანი
26 15

იაპონური კულტურა

ცარციძე სალომე
26 17

კავკასიის ხალხთა ფოლკლორი

ტურაბელიძე ნიკა
26 19

კანონიკური სამართალი

მდინარაძე ლერი
26 21

კინოს ისტორია

ნოზაძე მაია
26 23

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

გორგოძე სალომე
26 25

ლათინური ენა 1

ორბელაშვილი ლიკა
26 27

ლათინური ენა 1

წიქარიძე სალომე
26 29

მე-19 საუკუნის ქართველი კლასიკოსები



ბუზიაშვილი ქეთევანი
26 31

პალეურბანისტული ცენტრები საქართველოში 1

ჯოლოხავა ნათელა
26 33

საქართველოს ისტორია

გურჩიანი მარიამი
26 35

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

ბერულავა სოფიო
26 37

უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია

მამფორია მარიამ
26 39

უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია

გაზაშვილი ელისო
24 2

ფრანგული ენა A1.1

ბარათაშვილი თამარ
24 4

ფრანგული მოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმი

ბერუაშვილი სალომე
24 6

ქართული ლექსიკოლოგია

დონდოლაძე მარი
24 8

ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია

ბიწაძე ლიკა
24 10

ქართული ფოლკლორი

ქურიძე ქრისტინე
24 12

ქართული ფოლკლორი

პაპოშვილი შავლეგო
24 14

ქართული ხელოვნების ისტორია

გეგეშიძე გიორგი
24 16

შესავალი არქეოლოგიაში

მოსიაშვილი მარიამ
24 18

ძველი ბერძნული ენა 1

კირცხალია ანა
24 20

ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 2

მელაძე მარიამ
24 22

ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 2

ბაიდოშვილი შალვა
24 24

ძირითადი სკოლები და კონცეფციები კულტურის კვლევებში



მურღულია ირაკლი
24 26

ძირითადი სკოლები და კონცეფციები კულტურის კვლევებში

ტეიც ბელა
24 28

ხალხთა მიგრაციები (ისტორია და თანამედროვეობა)

მარტიროსოვა სინამ
24 30

ზოგადი ქირურგია 1-მკ

გოზალიშვილი დავით
24 32

საერთაშორისო ეკონომიკა 1

კიან მიხეილ
24 34

ფუნქციონალური ანალიზის საფუძვლები (არჩ)

ბეჟანიშვილი ანი
24 36

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი

ჯარიაშვილი ბექა
24 38

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი

დუიშვილი მარიამ
24 40

ვაინახების (ჩეჩნეთ-ინგუშეთის) ისტორია


