
გვარი სახელი
სექტორის 

ნომერი

ადგილის 

ნომერი
საგნის დასახელება

აბაშიძე ნინო 1 1 ციტოლოგია

აბრამიშვილი დავითი 1 3 ციტოლოგია

აბრამიშვილი ნელი 1 5 ციტოლოგია

ბერიძე დეა 1 7 ციტოლოგია

ბერიძე ქეთევანი 1 9 ციტოლოგია

ბეწუაშვილი ქეთევანი 1 11 ციტოლოგია

ბიჩინაშვილი ია 1 13 ციტოლოგია

გელაშვილი მარი 1 15 ციტოლოგია

გვილავა თათია 1 17 ციტოლოგია

გოგვაძე ელიზავეტა 1 19 ციტოლოგია

გოდერძიშვილი დავითი 1 21 ციტოლოგია

გოლიაძე მარიამ 1 23 ციტოლოგია

დიასამიძე ნუშა 1 25 ციტოლოგია

ეპიტაშვილი მარიამ 1 27 ციტოლოგია

კარბაია ანა 1 29 ციტოლოგია

კვინიკაძე მარიამ 1 31 ციტოლოგია

კილაძე თამარი 1 33 ციტოლოგია

კირთაძე ვერა 1 35 ციტოლოგია

კოჭლამაზაშვილი ნანა 1 37 ციტოლოგია

ლაბაძე თეონა 1 39 ციტოლოგია



მაისურაძე თინათინ 2 1 ციტოლოგია

მაისურაძე ნინო 2 3 ციტოლოგია

მაღრაძე მაია 2 5 ციტოლოგია

მაჩიტიძე ნინო 2 7 ციტოლოგია

მემიშიში ალექსი 2 9 ციტოლოგია

ნიაური სოფიკო 2 11 ციტოლოგია

ორბელაძე ნათია 2 13 ციტოლოგია

სანიკიძე ლუკა 2 15 ციტოლოგია

საჩალელი სოფიო 2 17 ციტოლოგია

სახელაშვილი ბარბარა 2 19 ციტოლოგია

ტოპეშაშვილი ანნა 2 21 ციტოლოგია

ფეიქრიშვილი თამარ 2 23 ციტოლოგია

ქერელაშვილი მარიამი 2 25 ციტოლოგია

შაქარაშვილი გვანცა 2 27 ციტოლოგია

შენგელია ბაია 2 29 ციტოლოგია

შეყელაშვილი ნათია 2 31 ციტოლოგია

შეწირული მარიამ 2 33 ციტოლოგია

ასკურავა ნათია 2 35 დანაშაულის სოციოლოგია

გედეშური ირაკლი 2 37 დანაშაულის სოციოლოგია

გრიგალაშვილი გურამ 2 39 დანაშაულის სოციოლოგია

კვაჭაძე მარიამი 3 1 დანაშაულის სოციოლოგია



კოპაძე ქეთევან 3 3 დანაშაულის სოციოლოგია

მამაცაშვილი მარიამ 3 5 დანაშაულის სოციოლოგია

მგელაძე ანა 3 7 დანაშაულის სოციოლოგია

მელიქიძე მართა 3 9 დანაშაულის სოციოლოგია

მელქაძე ირინე 3 11 დანაშაულის სოციოლოგია

რაზმაძე თამარი 3 13 დანაშაულის სოციოლოგია

სარალიძე გვანცა 3 15 დანაშაულის სოციოლოგია

ჩხვიმიანი ხატია 3 17 დანაშაულის სოციოლოგია

ბიბინეიშვილი ედიშერ 3 19 ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორია

გოჯაოღლუ გოჯა 3 21 ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორია

მანასიან მარსელ 3 23 ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორია

მიროტაძე ქეთევან 3 25 ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორია

ტურძილაძე ელენე 3 27 ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორია

ცივაძე ფეა 3 29 ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორია

გულუა მარიამ 3 31 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

ლომთაძე თამარ 3 33 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

საათაშვილი გიორგი 3 35 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

სარჯველაძე ანა 3 37 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

წიქარიშვილი გიორგი 3 39 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

ალსოინოვი შახსოინ 4 1 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

ბერუჩაშვილი მარიამ 4 3 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა



ბრაგვაძე მარიამ 4 5 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

გიუნაშვილი თამარი 4 7 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

ელიზბარაშვილი მარიამ 4 9 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

თევზაძე თინათინ 4 11 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

კაიდარაშვილი ნანა 4 13 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

კახნიაშვილი მზეონა 4 15 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

კვანჭიანი მარიამი 4 17 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

კოჭლამაზაშვილი ნინო 4 19 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

მარკოზაშვილი არჩილ 4 21 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

მაჩიტაძე ანნა 4 23 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

მუნჯიშვილი მარიამი 4 25 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

სარდალიშვილი შალვა 4 27 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

ყურმაშვილი სალომე 4 29 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

შოშიაშვილი ანი 4 31 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

შუბითიძე მარიამ 4 33 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

ჩუბინიძე ზაალ 4 35 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

ჩხაიძე გიორგი 4 37 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

ჭანტურიძე მაია 4 39 კონფლიქტი,გენდერი და მშვიდობის მშენებლობა

ბარამიძე ანა 5 1 კულტურის სოციოლოგია

ბელაშვილი ნინო 5 3 კულტურის სოციოლოგია

გოლეთიანი გენო 5 5 კულტურის სოციოლოგია



გრძელიძე ბესიკი 5 7 კულტურის სოციოლოგია

ვარამაშვილი მარიამი 5 9 კულტურის სოციოლოგია

თირქია ჯილდა 5 11 კულტურის სოციოლოგია

კაციტაძე ანი 5 13 კულტურის სოციოლოგია

რუსიეშვილი მარიამ 5 15 კულტურის სოციოლოგია

სოფრომაძე ვალერი 5 17 კულტურის სოციოლოგია

ჭუმბურიძე მარიამ 5 19 კულტურის სოციოლოგია

ასლანიშვილი ქეთევან 5 21 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

ბაჟუნაიშვილი ანა 5 23 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

გაზდელიანი თამარ 5 25 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

ვაშაყმაძე ბაია 5 27 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

კობაიძე ელენე 5 29 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

კობერიძე ანა 5 31 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

ლობჯანიძე ხატია 5 33 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

მეგენეიშვილი მარიამ 5 35 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

მუკნიაშვილი თამარ 5 37 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

ღლონტი მარიამ 5 39 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

ჩიქვინიძე ჯული 6 1 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

ჩიქოვანი მარიამი 6 3 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

ჩოჩია თათია 6 5 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

დაბრუნდაშვილი ნანა 6 7 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები



კალანდაძე რომანი 6 9 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

კრავეიშვილი საბა 6 11 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

ლოლაძე თეონა 6 13 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

ლომოური პაპუნა 6 15 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

მენაღარიშვილი ზურაბ 6 17 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

სორდია სოფიო 6 19 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

ტაბიძე იოსები 6 21 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

ქართველიშვილი გვანცა 6 23 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

ცაგურიშვილი ნინო 6 25 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

წიქარიშვილი გიორგი 6 27 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

ახალაძე თამარი 6 29 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

გუსეინოვი ხანგუსეინ 6 31 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

ვადაჭკორია სალომე 6 33 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

თურქაძე შალვა 6 35 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

ლობჟანიძე ნანა 6 37 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

მამალაძე ნინო 6 39 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

რიზაევა ელლადა 7 1 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

ფაცაცია მარიამ 7 3 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

შაორშაძე გვანცა 7 5 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

წიკლაური მარიამი 7 7 ნაციონალიზმის ისტორია და თეორია

არბოლიშვილი მარიამ 7 9 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები



ბეჟანიძე თეიმურაზ 7 11 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

გვრიტიშვილი მარი 7 13 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

გიორგაძე გიორგი 7 15 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

გოგოლაძე ერეკლე 7 17 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

დათიაშვილი დემეტრე 7 19 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

დურგლიშვილი მერი 7 21 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

კუბლაშვილი თამთა 7 23 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

ობოლაძე ანა 7 25 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

ტურავა თორნიკე 7 27 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

ყანჩაველი ნიკოლოზი 7 29 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

ყიფიანი გიორგი 7 31 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

შევარდნაძე თორნიკე 7 33 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

ანდღულაძე გიორგი 7 35 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

გუჯეჯიანი ლელა 7 37 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

იაკობიძე ბაქარ 7 39 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

კოტორეიშვილი ქრისტინე 8 1 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

მელიქიძე ალექსანდრე 8 3 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

სირბილაძე თამარი 8 5 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ტაბატაძე სოფიკო 8 7 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ტალიაშვილი სოფიკო 8 9 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ჭაუჭიძე ლუკა 8 11 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი



ხუდიევა საიდა 8 13 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

აბულაძე ანა 8 15 პოლიტიკური კულტურა

აბულაძე რუსუდან 8 17 პოლიტიკური კულტურა

ავსაჯანიშვილი ანი 8 19 პოლიტიკური კულტურა

ბაჩალიაშვილი ლანა 8 21 პოლიტიკური კულტურა

თათრიშვილი ანი 8 23 პოლიტიკური კულტურა

ლაცაბიძე მარიამი 8 25 პოლიტიკური კულტურა

მესხი გიორგი 8 27 პოლიტიკური კულტურა

მიქელაძე ლევან 8 29 პოლიტიკური კულტურა

ორჯონიკიძე ანა 8 31 პოლიტიკური კულტურა

ხმალაძე ნატო 8 33 პოლიტიკური კულტურა

ბაღდავაძე ქეთევანი 8 35 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

ბახტაძე ნინო 8 37 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

ბექურაიძე მართა 8 39 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

გაგოშიძე ლილიანა 9 1 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

ლურსმანაშვილი ქეთევან 9 3 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

ონიანი ვასილ 9 5 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

რუსია გიორგი 9 7 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

ქომოშვილი ნინო 9 9 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

ღონღაძე მარიამ 9 11 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

ჩიკვაიძე ქეთევან 9 13 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი



ცოფურაშვილი ირაკლი 9 15 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

ჭიღლაძე მარიამ 9 17 საერთაშორისო ურთიერთობების შესავალი

ბედოიძე თამარ 9 19 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ბუცხრიკიძე ლაშა 9 21 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

გაგნიძე ლიკა 9 23 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

გასვიანი მარიამ 9 25 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

გედეშური თორნიკე 9 27 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

დავითაშვილი თათია 9 29 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

მელიქიშვილი სალომე 9 31 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ნაჭყებია თამრიკო 9 33 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

რეხვიაშვილი მარიამი 9 35 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

შეყილაძე ანა 9 37 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ასათიანი ქეთი 9 39 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ბაირამოვა სახიბა 10 1 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ბაკურაძე ლიკა 10 3 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

გუცაევი გიგლა 10 5 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

დაშნიანი ბექა 10 7 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ელიოსიძე მარიამ 10 9 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

იმერლიშვილი ნათელა 10 11 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ლაბაძე ნიკა 10 13 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ტაბატაძე ანა 10 15 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი



ფულარია ცოტნე 10 17 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ცარციძე გიორგი 10 19 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

წიკლაური მარიამ 10 21 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

არაბული თამარ 10 23 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ბეჟაშვილი გვანცა 10 25 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ბოჭორიშვილი თამარ 10 27 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

გაგიშვილი ნინო 10 29 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

გადილია სალომე 10 31 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

გამტკიცულაშვილი ლელა 10 33 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

გერგაია გიორგი 10 35 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

გვარამია მარიამ 10 37 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

გუგავა ანა 10 39 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

გუდაძე ირმა 11 1 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

დვალი ხატია 11 3 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

დიდებაშვილი ნინო 11 5 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ვარდოსანიძე გვანცა 11 7 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ინასარიძე მარიამი 11 9 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

კოდელაშვილი თამთა 11 11 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

კუტალაძე სოფიო 11 13 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

მჭედლიძე მერცია 11 15 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

პაცუკი მზია 11 17 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1



სოზაშვილი თამაზი 11 19 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

სოსელია მაგდა 11 21 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

სუარიძე სოფიკო 11 23 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ღუნაშვილი გვანცა 11 25 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ჩანკაშვილი მიშიკო 11 27 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ჩიბუხაია გვანცა 11 29 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ჩხაიძე მარი 11 31 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ჭოლაძე თეკლა 11 33 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ხარშილაძე თამთა 11 35 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ხუროშვილი მარიამ 11 37 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ჯეირანაშვილი ლიზი 11 39 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 1

ლომთაძე თამარ 12 1 ხელოვნების სოციოლოგია

სურგულაძე ქეთევან 12 3 ხელოვნების სოციოლოგია

ტორუა სალომე 12 5 ხელოვნების სოციოლოგია

ხიზანიშვილი სოფიო 12 7 ხელოვნების სოციოლოგია

გაბრავა მეგი 12 9 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

გასანოვა გიუნელ 12 11 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

მამედოვა გიულნარ 12 13 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ნაგიევი ტამკინ 12 15 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ადუაშვილი ბექა 12 17 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ბერიძე მარიამი 12 19 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია



გაფრინდაშვილი ბექა 12 21 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

კერესელიძე გიორგი 12 23 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ლოგუა მარიამ 12 25 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ლუტიძე რუსუდან 12 27 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ჯაშიაშვილი ლია 12 29 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ბერიკიშვილი მეგი 12 31 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

გორდელაძე დამიანე 12 33 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

გურაბანიძე დაჩი 12 35 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

მდინარაძე ლერი 12 37 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ნებულიშვილი ელენე 12 39 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

სილაძე სალომე 12 41 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ფორჩხიძე ლანა 12 43 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ფხალაძე ლანა 12 45 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ალადაშვილი ლევანი 12 47 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ბარბაქაძე ქეთი 12 49 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

გელოვანი ვალერი 13 1 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

დიაკვნიშვილი მზია 13 3 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ვარდიაშვილი ქეთევან 13 5 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

მაჭარაშვილი მარიამი 13 7 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

მელუა ნინო 13 9 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

სალია ნინო 13 11 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია



ფხალაძე ნათია 13 13 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ფხიკიძე თამთა 13 15 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ქარდავა ნიკოლოზ 13 17 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

შავლუხაშვილი მერი 13 19 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ხორგუაშვილი თეა 13 21 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ხუციაშვილი ელენე 13 23 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

გეგეჭკორი სალომე
13 25

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

გენებაშვილი ანი
13 27

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

ლომსაძე გიორგი
13 29

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

მაწკეპლაძე ანა
13 31

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

ქვლივიძე თამარ
13 33

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

ყუფუნია ბაია
13 35

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

ჩეგიანი ნინო
13 37

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

წიკლაური ეკა
13 39

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

ჯაჯანიძე ნინო
13 41

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

ბახტაძე ნინო 14 1 Актуальные проблемы современной русской литературы

გასანოვი ფუად 14 3 Актуальные проблемы современной русской литературы

შავშიშვილი მარიამ 14 5 Актуальные проблемы современной русской литературы

ჯანგოევა იზაბელა 14 7 Актуальные проблемы современной русской литературы



სავენკო ლია 14 9 Английский язык A 1.1

აზარაშვილი ნანა 14 11 ამერიკული პრაგმატიზმი

დუნდუა ხატია 14 13 ამერიკული პრაგმატიზმი

ვალიშვილი ბექა 14 15 ამერიკული პრაგმატიზმი

კურტანიძე თამარი 14 17 ამერიკული პრაგმატიზმი

მაზანიშვილი ინგა 14 19 ამერიკული პრაგმატიზმი

მამედოვა ამინა 14 21 ამერიკული პრაგმატიზმი

ნიქაბაძე ნინო 14 23 ამერიკული პრაგმატიზმი

პეტრიაშვილი თამთა 14 25 ამერიკული პრაგმატიზმი

სანამაშვილი ნინო 14 27 ამერიკული პრაგმატიზმი

ტყემალაძე თათია 14 29 ამერიკული პრაგმატიზმი

ჩიქოვანი ლუსია 14 31 ამერიკული პრაგმატიზმი

ჯორჯიკია სალომე 14 33 ამერიკული პრაგმატიზმი

ავსაჯანიშვილი სალომე 14 35 ანტიკური ფილოსოფია

ბარბაქაძე გიორგი 14 37 ანტიკური ფილოსოფია

ბოლქვაძე ლანა 14 39 ანტიკური ფილოსოფია

გაგუა დავით 14 41 ანტიკური ფილოსოფია

გრძელიძე გურამ 14 43 ანტიკური ფილოსოფია

ვაჭარაძე მარიამ 14 45 ანტიკური ფილოსოფია

თავარიანი მარიამ 14 47 ანტიკური ფილოსოფია

ივანაური ანა 15 1 ანტიკური ფილოსოფია



კაპანაძე მარიტა 15 3 ანტიკური ფილოსოფია

მამფორია მარიკა 15 5 ანტიკური ფილოსოფია

ონიანი თამარ 15 7 ანტიკური ფილოსოფია

ტერაშვილი ეთერი 15 9 ანტიკური ფილოსოფია

ღლონტი მირანდა 15 11 ანტიკური ფილოსოფია

ყვითელაშვილი მაია 15 13 ანტიკური ფილოსოფია

ჩაჩუა ვლადიმერი 15 15 ანტიკური ფილოსოფია

ჩიტიძე ნია 15 17 ანტიკური ფილოსოფია

ცხვედაძე სანდრო 15 19 ანტიკური ფილოსოფია

წურწუმია ნუკრი 15 21 ანტიკური ფილოსოფია

ჯავახაძე გიორგი 15 23 ანტიკური ფილოსოფია

ბალახაძე გვანცა 15 25 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

გურგენაშვილი სოფია 15 27 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

ლაზარიდი მარიკა 15 29 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

მჭედლიშვილი ნინო 15 31 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

ნაცვლიშვილი ლიზი 15 33 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

სიხარულიძე ელენე 15 35 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

ფეიქრიშვილი მიხეილ 15 37 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

ქებაძე მარიამი 15 39 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

ცაბუტაშვილი ვაჟა 15 41 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

წამალაშვილი ნატალია 15 43 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)



ჭანიშვილი ევგენი 15 45 არაბული ქვეყნების ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

ლალიაშვილი ნინო 15 47 არამეული (სირიული) ლიტერატურის ისტორია

ბეროძე მარიამი 16 1 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

კარგარეთელი თამთა 16 3 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

კოტორაშვილი გიორგი 16 5 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

შალიტაური ნათია 16 7 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

გიორგობიანი მარიამი 16 9 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

გულისაშვილი მარიამ 16 11 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

იობიძე ლევანი 16 13 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

კეზევაძე მარიამ 16 15 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

მაისურაძე გურამი 16 17 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

მაღლაკელიძე ბექა 16 19 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

მაღლაფერიძე თამარი 16 21 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

მოდებაძე გვანცა 16 23 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

მორგოშია ანა 16 25 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

ნადირაშვილი ამირან 16 27 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

ორაგველიძე ინგა 16 29 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

სიდამონ-ერისთავი არჩილ 16 31 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

ქუსიკაშვილი მარიამ 16 33 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

ჩერქეზიშვილი ნინო 16 35 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

მახვილაძე ლევან 16 37 ეგეოსური სამყაროს არქეოლოგია



ბერიშვილი სოფიკო 16 39 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

ბეღელაძე ანა 16 41 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

ბულკაშვილი მარიამ 16 43 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

გოლიაძე ნატო 16 45 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

კონტრიძე თეა 16 47 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

კუჭუხიძე ლუკა 22 1 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

მაღალაშვილი გიგა 22 3 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

მაჭარაშვილი რუსუდანი 22 5 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

პაატაშვილი სოფიო 22 7 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

პაკაცოშვილი მარიამი 22 9 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

სვინტრაძე თამთა 22 11 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

სტურუა აკაკი 22 13 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

ფერაძე ნატო 22 15 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

ცარციძე სალომე 22 17 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

წიკლაური ანა 22 19 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

აბდუშელიშვილი გვანცა 22 21 ენათმეცნიერების შესავალი

ანჯაფარიძე მარიამ 22 23 ენათმეცნიერების შესავალი

გირგვლიანი მარიამი 22 25 ენათმეცნიერების შესავალი

დაბრუნდაშვილი მარიამ 22 27 ენათმეცნიერების შესავალი

ზამბახიძე სალომე 22 29 ენათმეცნიერების შესავალი

კარიმანიძე ანა 22 31 ენათმეცნიერების შესავალი



კოპალეიშვილი მაგდა 22 33 ენათმეცნიერების შესავალი

ლომიძე ნინო 22 35 ენათმეცნიერების შესავალი

მაჭავარიანი მარიამი 22 37 ენათმეცნიერების შესავალი

მუმლაძე შორენა 22 39 ენათმეცნიერების შესავალი

მურცხვალაძე ინა 23 1 ენათმეცნიერების შესავალი

ნინუა ანა 23 3 ენათმეცნიერების შესავალი

სიხარულიძე ნანა 23 5 ენათმეცნიერების შესავალი

უნდილაშვილი ნათელა 23 7 ენათმეცნიერების შესავალი

ფარასტაშვილი ქეთევან 23 9 ენათმეცნიერების შესავალი

ჩაჩავა მარიამ 23 11 ენათმეცნიერების შესავალი

ჩირახოვა თურქან 23 13 ენათმეცნიერების შესავალი

ჩიტაური ვახტანგ 23 15 ენათმეცნიერების შესავალი

ცერცვაძე მაკა 23 17 ენათმეცნიერების შესავალი

ძამაშვილი თამთა 23 19 ენათმეცნიერების შესავალი

ჯაღიაშვილი ქეთი 23 21 ენათმეცნიერების შესავალი

ჯილავდარი პაპუნა 23 23 ენათმეცნიერების შესავალი

გოგიშვილი ანა 23 25 ენათმეცნიერების შესავალი

დაღუნდარიძე მარიამ 23 27 ენათმეცნიერების შესავალი

დევდარიანი ანი 23 29 ენათმეცნიერების შესავალი

დოლიძე ნათია 23 31 ენათმეცნიერების შესავალი

თოლორდავა მარიამ 23 33 ენათმეცნიერების შესავალი



ირემაშვილი ლილი 23 35 ენათმეცნიერების შესავალი

კახიძე ნათია 23 37 ენათმეცნიერების შესავალი

კერესელიძე გიორგი 23 39 ენათმეცნიერების შესავალი

კვირკველია ვერა 24 1 ენათმეცნიერების შესავალი

ლაბაძე ლანა 24 3 ენათმეცნიერების შესავალი

ლომიაშვილი მარიამ 24 5 ენათმეცნიერების შესავალი

მამედოვა ელეონორა 24 7 ენათმეცნიერების შესავალი

მელიქიძე მარიამ 24 9 ენათმეცნიერების შესავალი

მიქატაძე ნინო 24 11 ენათმეცნიერების შესავალი

მუმლაძე სოფიკო 24 13 ენათმეცნიერების შესავალი

საკანელაშვილი ფიქრია 24 15 ენათმეცნიერების შესავალი

ტაბატაძე ანი 24 17 ენათმეცნიერების შესავალი

ყიფშიძე ელენე 24 19 ენათმეცნიერების შესავალი

ყორღანაშვილი გიორგი 24 21 ენათმეცნიერების შესავალი

ჩალაძე ციალა 24 23 ენათმეცნიერების შესავალი

ჩახუნაშვილი ნათია 24 25 ენათმეცნიერების შესავალი

ჩიქვილაძე ნანა 24 27 ენათმეცნიერების შესავალი

ცქიტიშვილი ქეთევანი 24 29 ენათმეცნიერების შესავალი

ჭიალაშვილი ხატია 24 31 ენათმეცნიერების შესავალი

ჭიპაშვილი ნინო 24 33 ენათმეცნიერების შესავალი

ხუჯაძე გური 24 35 ენათმეცნიერების შესავალი



აბაიშვილი მარიამ 24 37 ენათმეცნიერების შესავალი

ამონაშვილი ნინო 24 39 ენათმეცნიერების შესავალი

ბაირამოვა აითენ 25 1 ენათმეცნიერების შესავალი

ბაღდავაძე თამარი 25 3 ენათმეცნიერების შესავალი

ბერულავა ლაშა 25 5 ენათმეცნიერების შესავალი

ბოსტაშვილი მარიამ 25 7 ენათმეცნიერების შესავალი

გორგიაშვილი აკაკი 25 9 ენათმეცნიერების შესავალი

ზუბიაშვილი ნიკა 25 11 ენათმეცნიერების შესავალი

თვალავაძე ანა 25 13 ენათმეცნიერების შესავალი

ისმაილოვა არზუ 25 15 ენათმეცნიერების შესავალი

კამლაძე თინათინ 25 17 ენათმეცნიერების შესავალი

მათითაიშვილი ქეთევან 25 19 ენათმეცნიერების შესავალი

მალხასიან ეკატერინა 25 21 ენათმეცნიერების შესავალი

მწითური ლია 25 23 ენათმეცნიერების შესავალი

ოქრიაშვილი ანა 25 25 ენათმეცნიერების შესავალი

ტყეშელაძე ქეთი 25 27 ენათმეცნიერების შესავალი

ქალებაშვილი გიორგი 25 29 ენათმეცნიერების შესავალი

ქარდავა მარიამ 25 31 ენათმეცნიერების შესავალი

ქარუმიძე სოფიკო 25 33 ენათმეცნიერების შესავალი

ყურაშვილი სოფიკო 25 35 ენათმეცნიერების შესავალი

წკრიალაშვილი ლიკა 25 37 ენათმეცნიერების შესავალი



ხატიაშვილი ნონა 25 39 ენათმეცნიერების შესავალი

აბდულაევი ფახმინ 26 1 ენათმეცნიერების შესავალი

ბედოშვილი ნინო 26 3 ენათმეცნიერების შესავალი

ბოლქვაძე მარად 26 5 ენათმეცნიერების შესავალი

ბოქოლიშვილი გიორგი 26 7 ენათმეცნიერების შესავალი

გეიუშოვი ასლან 26 9 ენათმეცნიერების შესავალი

ეგრისელაშვილი ელენე 26 11 ენათმეცნიერების შესავალი

თოდაძე მარიამი 26 13 ენათმეცნიერების შესავალი

თოფურია ნანა 26 15 ენათმეცნიერების შესავალი

კაპანაძე ნათია 26 17 ენათმეცნიერების შესავალი

კასრაძე თამარი 26 19 ენათმეცნიერების შესავალი

მამედოვი ორხან 26 21 ენათმეცნიერების შესავალი

მაღრაძე გიორგი 26 23 ენათმეცნიერების შესავალი

სტეფნაძე სალომე 26 25 ენათმეცნიერების შესავალი

ფოცხვერაშვილი ლელა 26 27 ენათმეცნიერების შესავალი

ფსუტური თორნიკე 26 29 ენათმეცნიერების შესავალი

ყიფშიძე მაგდა 26 31 ენათმეცნიერების შესავალი

შეშელიძე სესილი 26 33 ენათმეცნიერების შესავალი

ჩხაიძე ნინო 26 35 ენათმეცნიერების შესავალი

ჭუმბურიძე ოლიკო 26 37 ენათმეცნიერების შესავალი

ხამბეშაია ელისო 26 39 ენათმეცნიერების შესავალი



ხუჭუა ანა 27 1 ენათმეცნიერების შესავალი

ჯაში სალომე 27 3 ენათმეცნიერების შესავალი

ბუხნიკაშვილი ბექა 27 5 თანამედროვე დრამატურგია 1

ალიმბარაშვილი ნინო 27 7 თანამედროვე ებრაული ენა 4

ადამაშვილი მირანდა
27 9

თანამედროვე ქართული ენის სოციალურ-კულტურული ანალიზი

ბერძენიშვილი მარიამ
27 11

თანამედროვე ქართული ენის სოციალურ-კულტურული ანალიზი

გელაშვილი გვანცა
27 13

თანამედროვე ქართული ენის სოციალურ-კულტურული ანალიზი

მგელაძე ეკატერინე
27 15

თანამედროვე ქართული ენის სოციალურ-კულტურული ანალიზი

მერკვილიშვილი ლედი
27 17

თანამედროვე ქართული ენის სოციალურ-კულტურული ანალიზი

ჟიჟიაშვილი ასმათი
27 19

თანამედროვე ქართული ენის სოციალურ-კულტურული ანალიზი

ჩხიკვიშვილი მარიამ
27 21

თანამედროვე ქართული ენის სოციალურ-კულტურული ანალიზი

ხეტეშვილი სალომე 27 23 თურქული ენა 6

აკოლაშვილი ნანა 27 25 იაპონური ენა 1

ბრეგვაძე ანი 27 27 იაპონური ენა 1

ბრეგვაძე შოთა 27 29 იაპონური ენა 1

მაისურაძე ნატალი 27 31 იაპონური ენა 1

მონადირიშვილი თინათინ 27 33 იაპონური ენა 1

უგულავა ელისაბედ 27 35 იაპონური ენა 1

ქიტოშვილი თეა 27 37 იაპონური ენა 1



ჩხაიძე მარიამ 27 39 იაპონური ენა 1

ალიევა გულანდამ 28 1 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

არახამია სოფიკო 28 3 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

გოგოლაძე ლელა 28 5 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

დუშაშვილი მერი 28 7 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ზურაბიანი სოფიკო 28 9 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

კარაევი ფუად 28 11 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

კენჭაძე მარიამ 28 13 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

კოპალიანი ლია 28 15 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

მამულაშვილი მარიამ 28 17 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

მშვენიერიძე ნინო 28 19 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ონიაშვილი გულნაზი 28 21 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ტყემალაძე ნინო 28 23 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ფაშაევ ფაშა 28 25 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

მამულაშვილი სალომე 28 27 ინგლისური ენა 2 (ამერიკისმცოდნეობისთვის)

გუსეინოვა სარა 28 29 ინგლისური ენა 5

კვესაძე თეონა 28 31 ინგლისური ენა 5

კვინიკაძე ნათია 28 33 ინგლისური ენა 5

კიპაროიძე თამარი 28 35 ინგლისური ენა 5

შოშიაშვილი ლიკა 28 37 ინგლისური ენა 5

ჩხიკვაძე თეა 28 39 ინგლისური ენა 5



ასიტაშვილი ანა 29 1 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ბერიაშვილი გიორგი 29 3 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ბერძული თეკლა 29 5 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ბიჩნიგაური მარი 29 7 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ბულაშვილი ანა 29 9 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

გელაშვილი ნათია 29 11 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

გვათუა ანა 29 13 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

გიორგიძე მარიამი 29 15 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

გოგლიძე სოფიკო 29 17 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

გურგენაშვილი სოფია 29 19 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

დოლიძე სოფიო 29 21 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

თედიაშვილი მარიამი 29 23 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ისმაილოვა ფატიმა 29 25 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

კარტოზია ნათია 29 27 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ლაფერაძე ქეთევან 29 29 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ლეკიაშვილი გიორგი 29 31 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

მადურაშვილი თამარ 29 33 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

მამედოვა რამილა 29 35 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

მანველიშვილი ნანი 29 37 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

მუნჯიშვილი ვარინა 29 39 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ნათენაძე ქეთევანი 30 1 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)



ნატროშვილი ეთერი 30 3 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ნებიერიძე გიგა 30 5 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ნემსაძე შორენა 30 7 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ნოზაძე მარიამ 30 9 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ონიანი დავითი 30 11 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

როინიშვილი მაკა 30 13 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ტალახაძე ანა 30 15 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ტეფნაძე ქეთევანი 30 17 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

შაორშაძე სოფიკო 30 19 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ჩხვიმიანი ხათუნა 30 21 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ცისკარიშვილი ფატი 30 23 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

წიქარიშვილი ილია 30 25 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ჭანტურია გოგა 30 27 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ჭაჭიაშვილი ქეთევანი 30 29 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ჭეიშვილი ლიკა 30 31 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ხაჩიძე მარიამ 30 33 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ხაჭაპურიძე შორენა 30 35 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ხუნდაძე მარიამ 30 37 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ხუციშვილი რუსუდან 30 39 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ჯანგულაშვილი მარიამი 31 1 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)

ჯოხაძე მარი 31 3 ისლამი (რელიგია, ისტორია, ცივილიზაცია)



ყარალაშვილი სალომე 31 5 იტალიური ენა 1

მარტიროსიან არევიკ 31 7 კავკასიის ხალხთა ფიზიკური ანთროპოლოგია

ქამუშაძე სალომე 31 9 კავკასიის ხალხთა ფიზიკური ანთროპოლოგია

გაბელაშვილი თამთა 31 11 მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

კანდელაკი მარიამ 31 13 მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

კვირკველია ლაშა 31 15 მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ობოლაძე ვლადიმერ 31 17 მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ჩიტაძე ანი 31 19 მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ჯანელიძე სოფიო 31 21 მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ბელქანია ლანა 31 23 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

გეწაძე ილია 31 25 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

გოგოლაძე სოფიკო 31 27 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

დემეტრაშვილი ნანული 31 29 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

ლაცაბიძე მარია 31 31 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

მაისურაძე ანა 31 33 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

მამალაძე თათია 31 35 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

გავრილენკო მარია 31 37 რუსული ენა 1

კუპრიაშვილი ქეთევან 31 39 რუსული ენა 1

ქურდიანი ნინო 32 1 რუსული ენა 1

ღურწკაია გურანდა 32 3 რუსული ენა 1

გიგაშვილი ნინო 32 5 რუსული ენა 1



კილოსანიძე დანიელ 32 7 რუსული ენა 1

გახრამანოვა ქაიათ 32 9 რუსული ენა 1

ისმაილოვა ფატიმა 32 11 რუსული ენა 1

კასანოვა ლალა 32 13 რუსული ენა 1

ბულაშვილი სერგო 32 15 რუსული ენა 1

მარუქიან არევიკ 32 17 რუსული ენა 1

დვალიშვილი ნიკა 32 19 რუსული ენა 1

ახვლედიანი დაჩი 32 21 რუსული ენა 1

საყვარელიძე ნათია 32 23 რუსული ენა 1

სტურუა შოთა 32 25 რუსული ენა 1

ირემაძე ნინო 32 27 რუსული ენა 1

დევნოზაშვილი ანი 32 29 რუსული ენა 1

თავზარაშვილი ეკატერინე 32 31 რუსული ენა 1

ხიჯაკაძე ნინო 32 33 რუსული ენა 1

მაღლაკელიძე სოფიო 32 35 რუსული ენა 1

ხურციძე გიორგი 32 37 რუსული ენა 1

ოთხოზორია მერი 32 39 რუსული ლიტერატურის ისტორია 1

ბარკალაია მატილდა
33 1

საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

ბიბიჩაძე თორნიკე
33 3

საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

გიორგაძე ანა
33 5

საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა



ლომსიანიძე სალომე
33 7

საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

მეტრეველი ნათია
33 9

საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

ქათამიძე თამარი
33 11

საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

ჭინჭარაული მაია
33 13

საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

ბოტკოველი ნათია 33 15 სოციოლინგვისტიკის საფუძვლები

გოგილავა ილიკო
33 17

სპარსულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული 

ურთიერთობები

ბარათაშვილი მარიამ 33 19 ურუქის ლიტერატურული ტრადიცია

ბარბაქაძე გიორგი
33 21

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში

გულიაშვილი მევლუდი
33 23

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში

ვარდოსანიძე სალომე
33 25

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში

კუპრაშვილი მარი
33 27

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში

ხოსიტაშვილი თამარი
33 29

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში

მაღალაშვილი გიგა 33 31 ქართული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა 1

ქარცივაძე თამუნა 33 33 ქართული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა 1

შერმადინი ეთერი 33 35 ქართული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა 1

აბდუშელიშვილი თეონა 33 37 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

აბულაშვილი ანა 33 39 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ალიევა სევინჩ 33 41 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

არსენაშვილი თამარი 33 43 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2



ბაბუციძე თამარი 33 45 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბაქრაძე ანანო 33 47 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბიგვავა მონიკა 33 49 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბოკუჩავა თათია 34 1 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბრეგვაძე ირაკლი 34 3 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გაბისონია სოფიკო 34 5 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გვენეტაძე ციური 34 7 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გოგიტიძე ანა 34 9 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გოგოლაძე ანა 34 11 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გოგოლიძე ნანა 34 13 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გოგოლიძე სოფიკო 34 15 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გოგოჩაშვილი სალომე 34 17 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გოგსაძე მარიამ 34 19 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გოდელაშვილი თამარ 34 21 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

დარბინიან ნატაშა 34 23 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

დედანაშვილი მარიამ 34 25 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

დიდებაშვილი თათია 34 27 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

დოლიძე ლანა 34 29 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

დუდაშვილი თამარ 34 31 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ვარაზაშვილი თეონა 34 33 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ველიჯანაშვილი თამთა 34 35 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2



ზედგინიძე ლანა 34 37 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

თეთრაული რუსუდან 34 39 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ისმაილოვა სევინჩ 34 41 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კაკაბაძე ელენე 34 43 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კაკაურიძე მთვარისა 35 1 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კაკაშვილი თამარ 35 3 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კაპანაძე სალომე 35 5 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

კურტანიძე თამარ 35 7 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მალუძე ელენე 35 9 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მარგველაშვილი ლიკა 35 11 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მარიამიძე მარიამ 35 13 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მაჭარაშვილი ნინო 35 15 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მელაძე მარიამ 35 17 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მელიქიძე ნინო 35 19 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მენთეშაშვილი სოფიკო 35 21 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მესტიაშვილი თამარი 35 23 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მეტრეველი თინათინ 35 25 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მეშველიანი პაპუნა 35 27 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მოქია მარიამ 35 29 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მოციქულაშვილი მარიამი 35 31 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მღებრიშვილი ნინო 35 33 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2



ოთიაშვილი ლიკა 35 35 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ომანაძე ნინო 35 37 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

პაპელიშვილი ნატო 35 39 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

პაპუაშვილი ანა 35 41 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

როსტომაშვილი მარი 35 43 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

საბაშვილი ნათია 35 45 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

სიდამონიძე მარიამ 35 47 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

სულიკაშვილი მარიამ 36 1 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ტატუაშვილი მარიამ 36 3 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ტყეშელაშვილი ნინო 36 5 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

უგრეხელიძე ნინო 36 7 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ფერიაშვილი მარიამ 36 9 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ქვრივიშვილი მაგდანა 36 11 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ღურწკაია ნეინელა 36 13 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ყაველაშვილი ნანა 36 15 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩადუნელი ნათია 36 17 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩინჩალაძე ანა 36 19 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩნავაიან ელლა 36 21 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩხაიძე ლანა 36 23 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჩხიკვაძე თამარ 36 25 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ცანკაშვილი ქეთინო 36 27 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2



წენგუაშვილი ლიკა 36 29 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

წურწუმია ოლგა 36 31 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჭალიძე ნათია 36 33 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჭანუყვაძე ლიკა 36 35 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჭიბალაშვილი სოფიო 36 37 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ხაბაზაშვილი დოდონა 36 39 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ხმიადაშვილი ქეთევანი 36 41 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ხურცილავა ანა 36 43 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ხურცილავა გვანცა 36 45 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჯიმშელეიშვილი ანა 36 47 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ბაიდოშვილი შალვა 37 1 ქართული ნაციონალიზმის კულტურული კონტექსტი

ვაჩაძე ნინო 37 3 ქართული ნაციონალიზმის კულტურული კონტექსტი

ნასარიძე თამარ 37 5 ქართული ნაციონალიზმის კულტურული კონტექსტი

ნოზაძე სალომე 37 7 ქართული ნაციონალიზმის კულტურული კონტექსტი

სახუგაშვილი თეონა 37 9 ქართული ნაციონალიზმის კულტურული კონტექსტი

უნგიაძე სალომე 37 11 ქართული ნაციონალიზმის კულტურული კონტექსტი

ფაფიაშვილი მარიამ 37 13 ქართული ნაციონალიზმის კულტურული კონტექსტი

ხუციშვილი მარიამი 37 15 ქართული ნაციონალიზმის კულტურული კონტექსტი

ჯინჭველაშვილი ნინო 37 17 ქართული ნაციონალიზმის კულტურული კონტექსტი

ამილოვა ნარგიზ 37 19 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია

გოშაძე თამარ 37 21 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია



დათაშვილი ანა 37 23 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია

ტურაბელიძე მარიამი 37 25 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია

ხუციშვილი ნატო 37 27 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია

მაჭარაშვილი ქეთი 37 29 ქართული ხელოვნების ისტორია

ნემსიწვერიძე თამარი 37 31 ქართული ხელოვნების ისტორია

სიხარულიძე ათინა 37 33 ქართული ხელოვნების ისტორია

ჯეირანაშვილი მაკა 37 35 ქართული ხელოვნების ისტორია

ალიევი გაჯი 37 37 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

გოგოლაძე ანანო 37 39 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

ელისაშვილი თეონა 37 41 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

ერქომაიშვილი დავით 37 43 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

ვაშაკიძე თემურ 37 45 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

კალმახელიძე თეა 37 47 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

კარაევა შახნაზ 37 49 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

კვიციანი ანა 37 51 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

ფარადაშვილი ანა 37 53 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

ფოჩხუა ლიკა 37 55 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

შატაკიშვილი ანა 37 57 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

შონია ნინი 38 1 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

ჩქვანავა ანა 38 3 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში

ჭიტაძე ირმა 38 5 შესავალი ამერიკისმცოდნეობაში



ქუთათელაძე სალომე 38 7 შესავალი გერმანულ მედიევისტიკაში

მაზანიშვილი მირანდა 38 9 შესავალი კავკასიოლოგიაში

მეტრეველი მარი 38 11 შესავალი კავკასიოლოგიაში

სხვიტარიძე ლექსო 38 13 შესავალი კავკასიოლოგიაში

შამილოვა გიულნარ 38 15 შესავალი კავკასიოლოგიაში

შახმურადოვა კიამალია 38 17 შესავალი კავკასიოლოგიაში

წიქარიძე სალომე 38 19 შესავალი კავკასიოლოგიაში

ჯანგირაშვილი გიორგი 39 1 შესავალი კავკასიოლოგიაში

ჯიმშერიშვილი შორენა 39 3 შესავალი კავკასიოლოგიაში

ბერიძე გიორგი 39 5 შვედური ენა 1

გოგოლაძე ანი 39 7 შვედური ენა 1

სიბოშვილი ანა 39 9 შვედური ენა 1

გოგოჭური მირანდა 39 11 შვედური ენა 3

ფირცხელიანი ანა 39 13 შვედური ენა 3

ქავთარაძე მანონი 39 15 შვედური ენა 3

ქსოვრელი სოფიკო 39 17 შვედური ენა 3

ხაინდრავა ჯუმბერი 39 19 შვედური ენა 3

გაბრიჭიძე სალომე 39 21 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება

კვარაცხელია ნინო 39 23 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება

პაპოშვილი შავლეგო 39 25 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება

რუაძე ლიკა 39 27 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება



ქათამაშვილი ეკატერინე 39 29 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება

შათირიშვილი მარი 39 31 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება

ჭანტურია ვახტანგ 39 33 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება

ხახუბია იოანა 39 35 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება

ხელოიშვილი ნინო 39 37 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება

ბალაშვილი ლაშა 39 39 შუმერული მწერლობა

ბოყოველი თეონა 1 2 შუმერული მწერლობა

ლონდარიძე გვანცა 1 4 შუმერული მწერლობა

ტალახაძე გვანცა 1 6 შუმერული მწერლობა

გასვიანი ალექსი 1 8 ძველი ეგვიპტის ისტორია და კულტურა

გუჯაბიძე ელიზა 1 10 ძველი ეგვიპტის ისტორია და კულტურა

ზურაბაშვილი ანი 1 12 ძველი ეგვიპტის ისტორია და კულტურა

ხართიშვილი ლაშა 1 14 ძველი ეგვიპტის ისტორია და კულტურა

გიგაშვილი ნინო 1 16 ძველი ეგვიპტური ლიტერატურა

სტურუა ალექსანდრე 1 18 ძველი ეგვიპტური ლიტერატურა

ჯაჭვაძე ნინო 1 20 ძველი ეგვიპტური ლიტერატურა

ბასილაია ნიკა 1 22 ძველი თურქული ლიტერატურის ისტორია

კაპანაძე თიკო 1 24 ძველი თურქული ლიტერატურის ისტორია

ნემსიწვერიძე ნინო 1 26 ძველი თურქული ლიტერატურის ისტორია

რუაძე ნინო 1 28 ძველი თურქული ლიტერატურის ისტორია

ჭელიძე სალომე 1 30 ძველი თურქული ლიტერატურის ისტორია



კუტალია ანა 1 32 ძველი ქართული ნაქარგობა

ხვედელიძე სალომე 1 34 ძველი ქართული ნაქარგობა

ბერძენიშვილი თამარი 1 36 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

გურჩიანი მარიამი 1 38 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

ვეკუა მარიამ 1 40 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

კვირკვია ილია 2 2 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

მამაგულიშვილი ქეთევან 2 4 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

მგელაძე მარიამი 2 6 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

მელიქიძე სალომე 2 8 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

ოსიშვილი ნინო 2 10 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

საათაშვილი თამთა 2 12 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

ქურდაძე მიხეილ 2 14 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

შეყილაძე თამთა 2 16 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

შონია სალომე 2 18 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

ჩუხუა ნანა 2 20 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

ძამაშვილი ავთანდილ 2 22 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

გვიჩიანი მარიამი 2 24 ჰემატოლოგია(სტომ)

ქვრივიშვილი ანზორი 2 26 ჰემატოლოგია(სტომ)

ბაშარული ანა 2 28 ლაბორატორიული მედიცინა

დარჩია ანა 2 30 ლაბორატორიული მედიცინა

კაკაშვილი ვალიკო 2 32 ლაბორატორიული მედიცინა



ცირეკიძე თეონა 2 34 ლაბორატორიული მედიცინა

ბერიაშვილი ია 2 36 ეპიდემიოლოგია / კლინიკური უნარ-ჩვევები

გიქორაშვილი ხატია 2 38 ეპიდემიოლოგია / კლინიკური უნარ-ჩვევები

ზაქარაია პაატა 2 40 ეპიდემიოლოგია / კლინიკური უნარ-ჩვევები

თვალაძე თორნიკე 3 2 ეპიდემიოლოგია / კლინიკური უნარ-ჩვევები

კოსტავა ლადო 3 4 ეპიდემიოლოგია / კლინიკური უნარ-ჩვევები

მახათაძე ნინო 3 6 ეპიდემიოლოგია / კლინიკური უნარ-ჩვევები

ნასუაშვილი მარიამი 3 8 ეპიდემიოლოგია / კლინიკური უნარ-ჩვევები

ჩიქოვანი მარიკა 3 10 ეპიდემიოლოგია / კლინიკური უნარ-ჩვევები

გოგიჩაიშვილი ნინო 3 12 შესავალი კურსი  ნორმალურ ფიზიოლოგიაში (სტომ)

ებანოიძე ირაკლი 3 14 შესავალი კურსი  ნორმალურ ფიზიოლოგიაში (სტომ)

ნოვრუზოვა ნურლანა 3 16 შესავალი კურსი  ნორმალურ ფიზიოლოგიაში (სტომ)

აბდულაევა ელლადა 3 18 ჰისტოლოგია(სტომ)

ბურკაძე ჯულიეტა 3 20 ჰისტოლოგია(სტომ)

ბურძგლა სალომე 3 22 ჰისტოლოგია(სტომ)

გოჭოშვილი მარიამ 3 24 ჰისტოლოგია(სტომ)

თავაზოჰი მინა 3 26 ჰისტოლოგია(სტომ)

იკაშვილი თამარ 3 28 ჰისტოლოგია(სტომ)

კურგინიან დიანა 3 30 ჰისტოლოგია(სტომ)

მაჭარაშვილი მარიამ 3 32 ჰისტოლოგია(სტომ)

შარაევა ზულფია 3 34 ჰისტოლოგია(სტომ)



შარიფოვი ორხან 3 36 ჰისტოლოგია(სტომ)

წიკლაური სალომე 3 38 ჰისტოლოგია(სტომ)

კვიცარიძე სოლომონი 4 2 პედიატრია (სტომ)

მელაძე მარიამ 4 4 პედიატრია (სტომ)

ქაშაკაშვილი ელენე 4 6 პედიატრია (სტომ)

ქოქოსაძე ანა 4 8 პედიატრია (სტომ)

აბბასოვა ტურკან 4 10 უროლოგია, ნეფროლოგია

აბრამიშვილი მარიამი 4 12 უროლოგია, ნეფროლოგია

ასანიძე ანი 4 14 უროლოგია, ნეფროლოგია

ბარბაქაძე მარიამ 4 16 უროლოგია, ნეფროლოგია

ბრეგვაძე გრიგოლი 4 18 უროლოგია, ნეფროლოგია

გაბაშვილი ლუკა 4 20 უროლოგია, ნეფროლოგია

გენძეხაძე ვერონიკა 4 22 უროლოგია, ნეფროლოგია

გრძელიშვილი ანა 4 24 უროლოგია, ნეფროლოგია

ევსტაფიშვილი თამარი 4 26 უროლოგია, ნეფროლოგია

ეიუბოვი მაშადი 4 28 უროლოგია, ნეფროლოგია

თარხნიშვილი ნია 4 30 უროლოგია, ნეფროლოგია

თოდუა გვანცა 4 32 უროლოგია, ნეფროლოგია

იორამაშვილი ია 4 34 უროლოგია, ნეფროლოგია

ისმაილოვი ელნურ 4 36 უროლოგია, ნეფროლოგია

ისქანდაროვა აშახანიმ 4 38 უროლოგია, ნეფროლოგია



კალანდაძე მარგალიტა 4 40 უროლოგია, ნეფროლოგია

კასიმოვა ელვინა 5 2 უროლოგია, ნეფროლოგია

კიბილოვი დიანა 5 4 უროლოგია, ნეფროლოგია

კუპატაძე ლევანი 5 6 უროლოგია, ნეფროლოგია

კუპრაშვილი ქრისტინა 5 8 უროლოგია, ნეფროლოგია

ლომიძე ხატია 5 10 უროლოგია, ნეფროლოგია

მაკარაძე ირაკლი 5 12 უროლოგია, ნეფროლოგია

მიმინოშვილი სალომე 5 14 უროლოგია, ნეფროლოგია

მიქავა მიხეილ 5 16 უროლოგია, ნეფროლოგია

მურადიან ტიგრან 5 18 უროლოგია, ნეფროლოგია

ნონიკაშვილი დავით 5 20 უროლოგია, ნეფროლოგია

ორბელაძე ნათია 5 22 უროლოგია, ნეფროლოგია

სინაურიძე ომარი 5 24 უროლოგია, ნეფროლოგია

ტეფნაძე ნინო 5 26 უროლოგია, ნეფროლოგია

ფალელაშვილი ნიკოლოზ 5 28 უროლოგია, ნეფროლოგია

ფცქიალაძე ეთერ 5 30 უროლოგია, ნეფროლოგია

ღაშხჩიან ეგისაბეტ 5 32 უროლოგია, ნეფროლოგია

შავდათუაშვილი ნინო 5 34 უროლოგია, ნეფროლოგია

შანიძე ზურაბი 5 36 უროლოგია, ნეფროლოგია

ჩეჩვაძე თენგიზ 5 38 უროლოგია, ნეფროლოგია

ჩხაიძე თამარ 5 40 უროლოგია, ნეფროლოგია



ცინცაძე რუსუდან 6 2 უროლოგია, ნეფროლოგია

ცქიფურიშვილი გიორგი 6 4 უროლოგია, ნეფროლოგია

ძიმისტარიშვილი ნინო 6 6 უროლოგია, ნეფროლოგია

ჭანტურიძე ინდირა 6 8 უროლოგია, ნეფროლოგია

ხაჭაპურიძე ნაზიბროლა 6 10 უროლოგია, ნეფროლოგია

ჯაფარიძე შოთა 6 12 უროლოგია, ნეფროლოგია

ჯიშკარიანი ნანა 6 14 უროლოგია, ნეფროლოგია

ანდრიაშვილი ლევანი 6 16 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ბათიაშვილი ხატია 6 18 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ბეგიაშვილი ნინო 6 20 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

გაფრინდაშვილი ალექსანდრე 6 22 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

გვენეტაძე თორნიკე 6 24 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

გულუაშვილი მარიკა 6 26 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

დიასამიძე ოთარ 6 28 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ლანჩავა თამარი 6 30 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ლაღიძე ციცინო 6 32 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

მათიაშვილი შოთა 6 34 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

მაჭარაძე მირანდა 6 36 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ნიკოლეიშვილი ერეკლე 6 38 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

პერტაია ლაურა 6 40 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

სამხარაძე რომანი 7 2 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში



ტრაპაიძე რიტა 7 4 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ფორჩხიძე ანანო 7 6 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ქათამაძე დავითი 7 8 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ყაჭიაშვილი ეთერი 7 10 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

შეყილაძე ნინო 7 12 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ჩუბინიძე მარიამ 7 14 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

წამალაშვილი თეონა 7 16 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

წამალაშვილი პაატა 7 18 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

წიფლავიშვილი რუსუდან 7 20 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ჯანაშვილი მარი 7 22 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

ჯაფარიძე გიორგი 7 24 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება ენდოკრინოლოგიაში

აბესაძე დავით 7 26 კორპორაციული ანგარიშგება

ბალანჩივაძე ელისაბედი 7 28 კორპორაციული ანგარიშგება

ბუიშვილი ნატო 7 30 კორპორაციული ანგარიშგება

ბურდიაშვილი ანა 7 32 კორპორაციული ანგარიშგება

გვალია ეთერი 7 34 კორპორაციული ანგარიშგება

დავითაშვილი ქეთევანი 7 36 კორპორაციული ანგარიშგება

ვართანიანი კარინე 7 38 კორპორაციული ანგარიშგება

ვაშაკიძე თამარ 7 40 კორპორაციული ანგარიშგება

კაჭკაჭიშვილი მარიამ 8 2 კორპორაციული ანგარიშგება

ლაბაძე ნატო 8 4 კორპორაციული ანგარიშგება



მაილაშვილი სოფიო 8 6 კორპორაციული ანგარიშგება

მღებრიშვილი მზია 8 8 კორპორაციული ანგარიშგება

ნოსელიძე ლაშა 8 10 კორპორაციული ანგარიშგება

ოსეფაშვილი მარიამი 8 12 კორპორაციული ანგარიშგება

რაზმაძე ანა 8 14 კორპორაციული ანგარიშგება

ქაჯაია ვახტანგ 8 16 კორპორაციული ანგარიშგება

ძირკვაძე რევაზ 8 18 კორპორაციული ანგარიშგება

ჭანტურია გიორგი 8 20 კორპორაციული ანგარიშგება

ხანიაშვილი გვანცა 8 22 კორპორაციული ანგარიშგება

ჯიქია თეონა 8 24 კორპორაციული ანგარიშგება

აბაშიძე გიორგი 8 26 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ახვლედიანი ლანა 8 28 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ბაბულეიშვილი გვანცა 8 30 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ბარბაქაძე ქრისტინე 8 32 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ბარდაველიძე ანა 8 34 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ბენდელიანი თამარ 8 36 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ბიწაძე ნონა 8 38 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

გვრიტიშვილი ანა 8 40 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

გიგლემიანი გაბრიელი 9 2 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

გოგბერაშვილი გია 9 4 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

გოგოლაძე ნიკოლოზ 9 6 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები



გოგოტიშვილი ანა 9 8 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

გურგენიძე ანა 9 10 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

დანელია მარიამ 9 12 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

დემურია ვახტანგი 9 14 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ვარდოსანიძე თეკლა 9 16 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ივანიძე ნიკა 9 18 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ილაშვილი მარიამ 9 20 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

კიბაბიძე ანა 9 22 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

კუპატაძე თენგიზ 9 24 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ლაზვიაშვილი ლუკა 9 26 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ლომიძე ნინო 9 28 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ლურსმანაშვილი ნინო 9 30 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

მარტყოფლიშვილი გიგა 9 32 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

მაღრაძე ნინო 9 34 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

მახარაშვილი ლიკა 9 36 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

მეგრელიშვილი ანი 9 38 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

მენთეშაშვილი ხატია 9 40 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

მჭედლიშვილი ზურაბი 10 2 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ნატროშვილი ნიკა 10 4 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ნემსაძე გიორგი 10 6 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ნინუა თამარ 10 8 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები



როსტიაშვილი ლილი 10 10 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

სებისკვერაძე პაატა 10 12 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ტალიკაძე ნინო 10 14 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

უდესიანი ხატია 10 16 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ფოლოდაშვილი ანა 10 18 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ქათამაძე როლანდ 10 20 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ქიტოშვილი სალომე 10 22 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ღლონტი ნინო 10 24 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

შაკაია ხატია 10 26 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ჩუგუაშვილი თინათინი 10 28 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ცერცვაძე ვენერა 10 30 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ძაბირაძე ალექსანდრე 10 32 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ძაგნიძე სალომე 10 34 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ჭაღიაშვილი გიორგი 10 36 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ხორავა ხატია 10 38 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ხურციძე მარიამი 10 40 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ჯიბუტი შოთა 11 2 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

ბაბილუა სოფიკო 11 4 გლობალური ბიზნესი

მისირელი სოფიო 11 6 გლობალური ბიზნესი

კაცაძე ეთერი 11 8 გლობალური ბიზნესი

აბრამიშვილი დავითი 11 10 ეკონომეტრიკა II(მგ)



ჭიჭინაძე მარიამი 11 12 ეკონომიკური აზრის ისტორია

იაშვილი თეკლე 11 14 კორპორაციული ანგარიშგება

მიქაუტაძე ნინო 11 16 კორპორაციული ანგარიშგება

ბედინაშვილი ივანე 11 18 კორპორაციული ანგარიშგება

შავლიაშვილი მაია 11 20 კორპორაციული ანგარიშგება

გოგოლაური ბექა 11 22 კორპორაციული ანგარიშგება(მგ)

ბერიანიძე გიორგი 11 24 მაკროეკონომიკა II

ბენაშვილი გიორგი 11 26 მაკროეკონომიკა II

მეშვილდიშვილი ილია 11 28 მიკროეკონომიკა II 

მეშველდიანი ფერიდე 11 30 მიკროეკონომიკა II 

მაღრაძე ნინო 11 32 მიკროეკონომიკა II 

ეჯიბაშვილი მაია 11 34 მმართველობითი აღრიცხვა I

ბუზალაძე მარიამ 11 36 მმართველობითი აღრიცხვა I

ერისთავი ბექა 11 38 საერთაშორისო ბიზნესი

ხეთაგაშვილი ნინო 11 40 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

მასხულია ლუკა 12 2 უცხო ენა 3 (ინგლისური ენა–Upperintermediate B2.1)

სამხარაძე თეონა 12 4 გარემოს ქიმია

მამასახლისი მირიანი
12 6

დიფერენციალური გეომეტრიის და ტოპოლოგიის საფუძვლები

რაზმაძე გიორგი 12 8 კალკულუსი IV

გოჩიტაშვილი თეიმურაზი 12 10 კალკულუსი IV

კიან მიხეილ 12 12 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი



ამირანაშვილი გიორგი
12 14

მათემატიკის კერძო მეთოდიკა (რიცხვები და რიცხვებზე 

მოქმედებები)

ხუციშვილი გიორგი
12 16

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

ბიძინაშვილი ოთარ
12 18

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

უსუფაშვილი ანა
12 20

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

მერებაშვილი ნინო 12 22 მაკრომოლეკულების ქიმია

დოლიძე ნათელა 12 24 მაკრომოლეკულების ქიმია

დოლიძე ნათელა 12 26 მეტალორგანული ქიმია

იაძე ეკატერინე 12 28 მოლეკულური ბიოლოგიის საფუძვლები

კვიჟინაძე გიორგი 12 30 ნიადაგების კლასიფიკაცია

ხმალაძე გიორგი 12 32 ორგანული ქიმია 2

აროშიძე კახაბერ 12 34 პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერია

ღვინიფაძე გიორგი 12 36 სამეცნიერო მონაცემთა ანალიზი

კავთიაშვილი ნია 12 38 უცხო ენა 2 (ინგლისური)

თამაზაშვილი ალეკო 12 40 უცხო ენა 2 (ინგლისური)

ავქოფაშვილი ანა 12 42 ციტოლოგია

ბანეთიშვილი ნინო 12 44 ციტოლოგია

ლაბაძე თეონა 12 46 ციტოლოგია

შამირიძე თინათინი 12 48 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

კობახიძე რატი 12 50 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

კუტალაძე მარიამ 13 2 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი



გურამიშვილი თათა
13 4

დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ (სასამართლო პრაქტიკის 

კომენტარი)

ბარამაშვილი თამარ 13 6 ინგლისური ენა 3

ანთიძე ქეთევან 13 8 მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალი

ცეცხლაძე გიორგი 13 10 რომის სამართლის საფუძვლები

ცქიტიშვილი ნუცა 13 12 საბანკო სამართალი

ჩიტიშვილი ნინო 13 14 სისხლის სამართლის პროცესი

კუტალაძე მარიამ 13 16 შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

ვაჭარაძე ტატო 13 18 შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

ნიკოლაიშვილი მადონა 13 20 შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

თოთაძე ლელა 13 22 შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

კვერნაძე ანა 13 24 საერთაშორისო და ევროკავშირის სამართლის თანაფარდობა

ბალარჯიშვილი ნინო 13 26 საერთაშორისო და ევროკავშირის სამართლის თანაფარდობა

იბრაგიმოვი ნატავან 13 28 ემბრიოლოგია, ზოგადი ჰისტოლოგია  კ.1   მკ.

გოგაძე მარიამი 13 30 ემბრიოლოგია, ზოგადი ჰისტოლოგია  კ.1  (დამატ) 

ხელიძე თეონა 13 32 მიკრობიოლ., ვირუსოლ., იმუნოლ. საფუძვლები 2   კ.2   მკ.        

ნოვრუზოვი კურბან 13 34 ტრავმატ., ორთოპედია   კ.4      

სიჭინავა თამთა 13 36 ორთოდონტია 1    კ.4   (სტომ.)          

ნუცუბიძე ანა 13 38 პედიატრია (სტომ)(დამ)

ზღულაძე ქეთევან 13 40 ქირურგ. სტომატ. 5     კ.4   (სტომ.)               

აბესაძე ციალა 13 42 გეოპოლიტიკა:წარსული და თანამედროვეობა

ჭოველიძე ლევანი 14 2 დანაშაულის სოციოლოგია



ჩაიძე თემურ 14 4 ევროპული ინტეგრაციის ისტორია

თინიკაშვილი დავით 14 6 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

ბეჟანიშვილი ილია 14 8 თანამედროვე სოციალური თეორიები (I)

ნაცვლიშვილი მათე 14 10 კულტურის გეოგრაფია

ნაცვლიშვილი მათე 14 10 სამოქალაქო საზოგადოება: შედარებითი ანალიზი

ყანჩაველი ზურაბი 14 12 მსოფლიოს ქალაქები: გეოურბანისტიკის საფუძვლები

გურული ნინო 14 14 პოლიტიკური ანთროპოლოგია

რატიანი რატი 14 16 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

ხანიაშვილი სალომე 14 18 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

უმფრიანი თამარ 14 20 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

მესხია მარიამ 14 22 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ვარდუაშვილი სალომე 14 24 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

შუბითიძე თამარ 14 26 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

არჯევანიშვილი ქეთევან 14 28 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ფურცელაძე გიორგი 14 30 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

გუტიძე ლუკა 14 32 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

გელაშვილი სერგი 14 34 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

თინიკაშვილი დავით 14 36 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ლობჯანიძე ლანა 14 38 საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ბაირამოვა სამირა 14 40 სამართლის სოციოლოგია

ტუღუში ქეთევან 14 42 სოციალური ფსიქოლოგია



ცინაძე თორნიკე 14 44 ფოლკლორისტიკის საფუძვლები

თავდუმაძე ნათია 14 46 ქართული ენა 1

ასაბაშვილი კახაბერ 14 48 მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ბერიანიძე მარიამ 15 2 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 1

ზაუტაშვილი გიორგი 15 4 კულტურული ფსიქოლოგია

ბედოშვილი ნინო 15 6 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ცერექაშვილი ნინო
15 8

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული 

ლიტერატურა

კირვალიძე თამარ 15 10 ამერიკული პრაგმატიზმი

ჭკვიანიშვილი ნინო 15 12 ამერიკული პრაგმატიზმი

კვირიკაძე მარიამ 15 14 ამერიკული პრაგმატიზმი

დვალიშვილი ნიკა 15 16 ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

გურული თეონა 15 18 ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

ქალდანი ლევან 15 20 ბერძნულ–რომაული ქალაქები

მელიქიძე ნინო 15 22 ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ნინაშვილი ლელა 15 24 ეგეოსური სამყაროს არქეოლოგია

მაკანტალაშვილი თათია 15 26 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

პოპიაშვილი ანა 15 28 ევროპის ხალხთა ეთნოლოგია

აბდუშელიშვილი ელენე 15 30 ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ჩაიძე თემურ 15 32 ევროპული ინტეგრაციის  ისტორია

ნოზაძე მარიამი 15 34 ენათმეცნიერების შესავალი

ჯაფარიძე ქეთევან 15 36 ენათმეცნიერების შესავალი



გიორგაშვილი სოფიკო 15 38 ენათმეცნიერების შესავალი

დუნდუა თათული 15 40 ენათმეცნიერების შესავალი

ჩოგოვაძე სალომე 15 42 ენათმეცნიერების შესავალი

ბოლქვაძე მარად 15 44 ენათმეცნიერების შესავალი

ხურცილავა დავით 15 46 თეატრის ისტორია

ყაჭეიშვილი დავით 15 48 იაპონური ენა 1

ფხაკაძე ანნა 16 2 იაპონური ენა 1

წიქორიძე ნინო 16 4 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ქვარაია ვალერიანი 16 6 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ხმალაძე გედია 16 8 იტალიური ენა 1

მრელაშვილი ნესტანი 16 10 კულტურული ტრავმა

მამედოვა ფინარი 16 12 მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ზვიადაური ქეთევან 16 14 მსოფლიოს ხალხთა სახელების ეთნოლოგია და ისტორია

ნიკოლაშვილი მარიამი 16 16 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ცისკარიშვილი ნუცა 16 18 რუსული ენა 1

სუხიაშვილი მერი
16 20

საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

ონიანი ბექა
16 22

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის 

ცვლილება XIX საუკუნეში

კიკნაძე ნინო 16 24 უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია

ცალუღელაშვილი ელენე
16 26

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში

ფარულავა ოთარი
16 28

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში



ჯავახი ქეთევან 16 30 ქართული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა 1

როსტიაშვილი გვანცა 16 32 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

სულიკაშვილი მედეა 16 34 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ყაველაშვილი გვანცა 16 36 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ცინცაძე ანი 16 38 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

გულიკაშვილი მარიამ 16 40 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

ჭოლაძე ნუცა 16 42 ქართული ხელოვნების ისტორია

აროშვილი ბარბარე 16 44 ქართული ხელოვნების ისტორია

მაჭარაშვილი ლონდა 16 46 ქართული ხელოვნების ისტორია

მაჭარაშვილი მარიამი 16 48 ქართული ხელოვნების ისტორია

ორბელაშვილი ლიკა 22 2 შესავალი გერმანულ მედიევისტიკაში

გიორგიძე სალომე 22 4 შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

იმერლიშვილი ლიანა 22 6 შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ხელოვნება

რეხვიაშვილი თათია 22 8 ძველი ქართული ნაქარგობა

ფცქიალაძე თეონა 22 10 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

მურღულია ირაკლი 22 12 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

კვირკვია ილია 22 14 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

ვაჩეიშვილი თორნიკე 22 16 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

კვეიძე თამარი 22 18 ძირითადი ცნებები და ტერმინები კულტურის მეცნიერებებში

დავითაშვილი ქეთევან 22 20 კავკასიი ბსინჯაოს ხანის არქეოლოგია-მაგ

ცალუღელაშვილი ელენე 22 22 ვაინახების (ჩეჩნეთ-ინგუშეთის) ისტორია



ცალუღელაშვილი ელენე
22 22

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

ცალუღელაშვილი ელენე
22 22

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში

გოლეთიანი ზურაბ 22 24 ქართული ენა 1

თავდუმაძე ნათია 22 26 ქართული ენა 1

ცანავა თამარ 22 28 ქართული ენა 1

ბექაური ნინო 22 30 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

გავაშელი ანა 22 32 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

გოგუა ანა 22 34 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

გოგუაძე სოფიო 22 36 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

გულიაშვილი ლია 22 38 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

გუნდიშვილი თამარ 22 40 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

დავითაშვილი ვახტანგ 23 2 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

დვალიშვილი ბექა 23 4 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

დიდებაშვილი ბექა 23 6 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ექვთიმიშვილი სალომე 23 8 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ვარდოსანიძე ბაჩანა 23 10 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ვაწაძე სალომე 23 12 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

თოდაძე ელგუჯა 23 14 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

კეჭაყმაძე თამაზი 23 16 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

კონჯარია მარიამი 23 18 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

კუტიბაშვილი დავითი 23 20 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში



მახათაძე სოფია 23 22 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

მახარაძე ანა 23 24 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

მგელიაშვილი გიორგი 23 26 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

მეტრეველი ქეთევან 23 28 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

მეცხოვრიშვილი ნუცა 23 30 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ნემსაძე სოფო 23 32 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ორველაშვილი თორნიკე 23 34 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ოტიაშვილი მელანო 23 36 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

სალია ანა 23 38 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

სხვიტარიძე ლექსო 23 40 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ფხოველიშვილი იზაბელ 24 2 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ყოლბაია მარიამი 24 4 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ცოხნიაშვილი ნინო 24 6 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ჯავახიშვილი გიორგი 24 8 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ჯღამაძე გიორგი 24 10 შესავალი ისტორიის მეცნიერებებში

ძიგრაშვილი ნათია 24 12 ციტოლოგია

წულაია სალომე 24 14 ციტოლოგია

ხაბელაშვილი ნინო 24 16 ციტოლოგია

ხიზამბარელი მანანა 24 18 ციტოლოგია

სულეიმანოვი ასიმ 24 20 ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები

ძიძიგური ზურაბი 24 22 ეკონომეტრიკა 1



დიდებაშვილი ალექსანდრე 24 24 ეკონომეტრიკა 1

ქევხიშვილი ნუცა 24 26 ეკონომეტრიკა 1

ნინიაშვილი დავით 24 28 ეკონომეტრიკა 1

ირემაშვილი ანა 24 30 ეკონომიკური აზრის ისტორია

კაცაძე ლანა 24 32 ეკონომიკური აზრის ისტორია

იმნაძე ნინო 24 34 ეკონომიკური აზრის ისტორია

შაორშაძე ცოტნე 24 36 ეკონომიკური პოლიტიკა 1

ხარებაშვილი თამარი 24 38 ეკონომიკური პოლიტიკა 1

კერელეიშვილი მანუჩარი 24 40 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ხუნდაძე თამარ 25 2 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ბედოშვილი ქეთევან 25 4 მაკროეკონომიკა 1

უგრეხელიძე ბექა 25 6 მარკეტინგი 2 (მარკეტინგის კომპლექსი)

კოპალეიშვილი გიორგი 25 8 მიკროეკონომიკა 1

ორაგველიძე ნინო
25 10

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – 

ეკონომეტრიკა 3

კაპანაძე გრიგოლი
25 12

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – 

ეკონომეტრიკა 3

კვირაია მარიამ
25 14

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – მათემატიკა 

II

გაბუნია ლუკა
25 16

მოდული: მაკროეკონომიკა - ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირება

გაბრიჭიძე თამარ 25 18 მოდული: მარკეტინგი – ინტერნეტ–მარკეტინგი

კირთაძე გიორგი 25 20 მოდული: მარკეტინგი – ინტერნეტ–მარკეტინგი

კუდუხაშვილი ვაჟა 25 22 მოდული: მარკეტინგი – ინტერნეტ–მარკეტინგი



ფრუიძე მედეა
25 24

მოდული: საბუღალტრო აღრიცხვა – ბუღალტრული აღრიცხვა 

კომერციულ ბანკებში

ჯანგველაძე ანა
25 26

მოდული: ტურიზმის და მასპინძლობის მენეჯმენტი – ტურიზმის 

ეკონომიკა

ჭინჭარაშვილი ნინო 25 28 მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – სადაზღვევო საქმე

დოლიძე ანა 25 30 მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – სადაზღვევო საქმე

ჩიქოვანი ბექა 25 32 მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – სადაზღვევო საქმე

ისკანდაროვი გუმბათ
25 34

მოდული: შრომის ეკონომიკა – დასაქმება და შრომის ბაზრის 

რეგულირება

ბულია ბექა
25 36

მოდული: შრომის ეკონომიკა – დასაქმება და შრომის ბაზრის 

რეგულირება

ბახჩიანი ბელა 25 38 საერთაშორისო ბიზნესი

სულეიმანოვი რაშად 25 40 საერთაშორისო ბიზნესი

ბლუაშვილი მარიკა 26 2 საერთაშორისო ეკონომიკა 1

ოტიაშვილი გიორგი 26 4 საერთაშორისო ეკონომიკა 1

ხარებაშვილი გიგა 26 6 საჯარო ფინანსები

შალამბერიძე სალომე 26 8 საჯარო ფინანსები

ბუთხუზი ნინო 26 10 უცხო ენა 1 (ინგლისური ენა– intermediate B1.1)

გოგელაშვილი მარიამ 26 12 ფილოსოფიის შესავალი

ბდოიან მაგაკ 26 14 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

კაკაშვილი სოფიკო 26 16 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

გელხაური ლაშა 26 18 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

გიგინეიშვილი გიორგი 26 20 ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

ნადიბაიძე მარიამ 26 22 შესავალი სოციოლოგიაში



მეტრეველი ნინო 26 24 შესავალი სოციოლოგიაში

თოიძე ბექა 26 26 შესავალი სოციოლოგიაში

დარცმელიძე მალხაზი 26 28 ალბათობის თეორია

ბახსოლიანი ეკატერინე 26 30 ალბათობის თეორია

ქართველიშვილი თორნიკე 26 32 ალბათობის თეორია

ჭანკოტაძე ნოდარ 26 34 ალგორითმების აგება

მაისურაძე გიორგი 26 36 ალგორითმების აგება

პეტრიაშვილი პეტრე 26 38 ანალიზური ქიმია 2

თოდრაძე მურმან 26 40 არაორგანული ქიმია

ბითაძე თათია 27 2 არაორგანული ქიმია

აბულაძე თათია 27 4 ბიოლოგიის შესავალი

სიდამონიძე ნინო 27 6 ბიოლოგიის შესავალი

ქიტესაშვილი მარი 27 8 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

გაგელაძე ნინო 27 10 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

გოგოლაძე გიორგი 27 12 გამოყენებითი გეომორფოლოგია

ტალახაძე ქეთევან 27 14 განვითარების ბიოლოგია

გამგებელი ქეთევან 27 16 განვითარების ბიოლოგია

ბახუაშვილი თორნიკე 27 18 განზოგადებული ფუნქციები და მათი გამოყენებები (არჩ)

ხმალაძე ნინო 27 20 გარემოს ქიმია

გიკაშვილი თინათინ 27 22 გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია–2

ჩანგელია მაგდალინა 27 24 გეოგრაფიის შესავალი



მიქუჭაძე ლერი 27 26 გეოგრაფიის შესავალი

ჩაკვეტაძე თორნიკე 27 28 გეოგრაფიის შესავალი

დათვიაშვილი გიორგი 27 30 დაპროგრამების საფუძვლები

ახვლედიანი მარიამ
27 32

დიფერენციალური გეომეტრიის და ტოპოლოგიის საფუძვლები

შკუბულიანი ბექა 27 34 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

მაღრაძე ელისო 27 36 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ჩიხლაძე შოთა 27 38 ზოგადი სტერეოქიმია

თოდაძე გიორგი 27 40 ზოგადი სტერეოქიმია

ფურცელაძე ანა 28 2 ზოოლოგია

ჯოჯუა სალომე 28 4 ზოოლოგია

გორგოძე ვახტანგი 28 6 ზოოლოგია

ბეროშვილი გიორგი 28 8 იმუნოლოგია

მოსიძე გვანცა 28 10 კავკასიის ბუნება და რესურსები

ღორჯომელაძე ბექა 28 12 კალკულუსი I

ჯიმშიტაშვილი ილია 28 14 კალკულუსი I

ჯანგველაძე დავით 28 16 კალკულუსი I

კობაიძე გიორგი 28 18 კალკულუსი I

ცინცაძე გიორგი 28 20 კალკულუსი IV

ჯერენაშვილი ნატო 28 22 კალკულუსი IV

ჯაბაური თამარ 28 24 კალკულუსი IV

გაჩეჩილაძე ირაკლი 28 26 კარსტოლოგია



ანთაძე ნუცა 28 28 კარტოგრაფია

ონაშვილი გიორგი 28 30 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია 3

აბრამიშვილი ნიკოლოზ 28 32 კომპიუტერის არქიტექტურა და ორგანიზაცია

ბერიძიშვილი დავითი 28 34 ლანდშაფტების კლიმატოლოგია

ეცადაშვილი თათია 28 36 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

უხურგუნაშვილი ლევან 28 38 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ნათენაძე შოთა 28 40 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

აფციაური გიორგი 29 2 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

სამადაშვილი ნიკოლოზ
29 4

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

გამეზარდაშვილი მარიამი
29 6

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

იაკობიძე მიხეილ
29 8

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

გაბესკირია ეკა
29 10

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

გაბრელაშვილი ნესტანი 29 12 მაკრომოლეკულების ქიმია

უნგიაძე გიორგი 29 14 მაკრომოლეკულების ქიმია

ბოხუა დიმიტრი 29 16 მარტინგალების თეორია (არჩ)

კვინიკაძე სოფიკო 29 18 მეტალორგანული ქიმია

ჩუხუა ნიკო 29 20 მინერალოგია 1

ხუტუაშვილი საბა 29 22 მოდელირება და სიმულაცია

დოლიაშვილი შალვა 29 24 მოდელირება და სიმულაცია

წყაბელია დავითი 29 26 მოდელირება და სიმულაცია



მინდორაშვილი თამუნა 29 28 მოლეკულური ბიოლოგიის საფუძვლები

კახელაშვილი ვასო 29 30 მსოფლიოს სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფია

ჯიმშიტაშვილი ლევანი 29 32 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია

სურმანიძე სოსო 29 34 მცენარეთა ფიზიოლოგია

თავიდაშვილი რატი 29 36 მცენარეთა ფიზიოლოგია

ფილაური ხატია 29 38 ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები

კვიჟინაძე გიორგი 29 40 ნიადაგების კლასიფიკაცია

ტალახაძე გიორგი 30 2 ნიადაგების კლასიფიკაცია

კობახიძე გიორგი 30 4 ოკეანოლოგია

ძმანაშვილი გიორგი 30 6 ორგანული ქიმია 2

მურჯიკნელი ეკატერინე 30 8 ორგანული ქიმია 2

რუსიტაშვილი მარიამ 30 10 ორგანული ქიმია 2

ჯოჯუა ანი
30 12 რიცხვითი ანალიზი II: ჩვეულებრივ და კერძოწარმოებულებიან 

დიფერენციალურ განტოლებათა ამოხსნის მეთოდები

ლაბარტყავა ანა
30 14 რიცხვითი მეთოდები კერძო წარმოებულებიანი დიფერენციალური 

განტოლებებისათვის (არჩ)

ალიბეგაშვილი მარიამ 30 16 სამეცნიერო მონაცემთა ანალიზი

ვასაძე ომარ 30 18 სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

ანთაშვილი ლევან 30 20 სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

ჭანტურიძე დავით 30 22 სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

სებისკვერაძე ალექსანდრე 30 24 უცხო ენა 2 (ინგლისური)

გვილავა თათია 30 26 უცხო ენა 2 (ინგლისური)



არონია თამთა 30 28 უცხო ენა 2 (ინგლისური)

თამაზაშვილი ალეკო 30 30 უცხო ენა 2 (ინგლისური)

კავთიაშვილი ნია 30 32 უცხო ენა 2 (ინგლისური)

ბაირამოვი ჯამბულადი 30 34 უცხო ენა 2 (ინგლისური)

ვარძიელი მიხეილი 30 36 უცხო ენა 2 (ინგლისური, ნულოვანი)

ბასილიძე ზაურ 30 38 უცხო ენა 2 (ინგლისური, ნულოვანი)

კაპანაძე ვასო 30 40 უცხო ენა 2 (ინგლისური, ნულოვანი)

ნანობაშვილი ქეთევანი 31 2 ფარმაცევტული ქიმია 2

პავლიაშვილი ნიკა
31 4

ფიზიკის შესავალი 1 (რეკომენდებულია ფიზიკის და ელექტრონიკის 

სტუდენტებისთვის)

თევზაძე გიორგი 31 6 ფიზიკის შესავალი 2 (სხვა მიმართულების სტუდენტებისთვის)

მეტრეველი ლაშა 31 8 ფიზიკის შესავალი 2 (სხვა მიმართულების სტუდენტებისთვის)

აივაზოვა გიულნარ 31 10 ფიზიკის შესავალი 2 (სხვა მიმართულების სტუდენტებისთვის)

ოდიშარია გიორგი 31 12 ფიზიკური ქიმია 3

ურუმბეგაშვილი მარიამ 31 14 ფიზიკური ქიმია 3

მირცხულავა ანა 31 16 ფუნქციონალური ანალიზის საფუძვლები (არჩ)

კუტუბიძე რომან 31 18 ქიმია და ცივილიზაცია

ერაძე მარიამი 31 20 ქიმიის შესავალი

შარაშიძე ლევანი 31 22 ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები

გოდერძიშვილი გიორგი 31 24 ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები

ბერძენიშვილი გიორგი 31 26 ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები

უთმელიძე რუსუდან 31 28 წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია



ესებუა ველოდ 31 30 ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

ავალიშვილი გივი 31 32 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

გურჯიძე ნიკა 31 34 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

მაჩაბელი ქეთევან 31 36 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

ჭყოიძე ანანო 31 38 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

მეტრეველი ნათია 31 40 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

სიამაშვილი ანა 32 2 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა

გაზდელიანი ანა
32 4

დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ (სასამართლო პრაქტიკის 

კომენტარი)

კოტარია ნატო 32 6 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ბოჭორიშვილი თათია 32 8 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

არსენიძე დავით 32 10 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ნაზარაშვილი გვანცა 32 12 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ქვრივიშვილი ნიკა 32 14 კრიმინალისტიკა

კაიშაური თამარ 32 16 მედია სამართალი

ყაულაშვილი რუსუდან 32 18 მედია სამართალი

ცინცაბაძე ლია 32 20 მედია სამართალი

შაყლანძე მარიკა 32 22 მედიაცია

მანველიძე ნათია 32 24 ნოვაცია სისხლის სამართლის პროცესში

ხაბაზიშვილი ელგუჯა 32 26 ნოვაცია სისხლის სამართლის პროცესში

ნოზაძე ანი
32 28

პროკურორთა, ადვოკატთა და მოსამართლეთა ძირითადი 

გადაწყვეტილება და უნარ–ჩვევები

არველაძე მარიამ 32 30 რომის სამართლის საფუძვლები



ახვერდოვი ელშად 32 32 საბანკო სამართალი

გეგია ნანა 32 34 საბანკო სამართალი

ოქიტაშვილი გიორგი 32 36 საგადასახადო სამართალი

ლომიძე შალვა 32 38 საერთაშორისო საზღვაო სამართალი

ბაიძე გიორგი 32 40 საერთაშორისო საზღვაო სამართალი

კობახიძე რატი 33 2 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ომაროვი ნეიმათ 33 4 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჩხარტიშვილი სალომე 33 6 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჭიჭიაშვილი ხატია 33 8 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

იბრაგიმოვა გიულარ 33 10 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კობიძე ანა 33 12 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ქართველიშვილი გეგა 33 14 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

როსტიაშვილი ეკატერინე 33 16 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

შუბითიძე ირაკლი 33 18 საკორპორაციო სამართალი

ვარდიძე ქეთევან 33 20 სამართალი და დემოკრატია

გურასაშვილი ანრი 33 22 სამართალი და დემოკრატია

ელოშვილი ელენე
33 24

სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება (შედარებით-

სამართლებრივი მიმოხილვა)

რობაქიძე ანანო
33 26

სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება (შედარებით-

სამართლებრივი მიმოხილვა)

თოთიაური გიორგი 33 28 სამრეწველო საკუთრების სამართალი

კიკნაძე თამარი 33 30 სამშენებლო სამართალი

ხაბაზიშვილი ელგუჯა 33 32 სანოტარო სამართალი



კაკულია ლაშა 33 34 საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

რაჟამაშვილი ნატო 33 36 საპროცესო უნარ-ჩვევები

იბრაგიმოვა გიულარ 33 38 საპროცესო უნარ-ჩვევები

კუტალაძე მარიამ 33 40 საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

ნაბიევი აზერ 33 42 სახელშეკრულებო სამართლის გაღრმავება

წერეთელი ხათუნა 33 44 სახელშეკრულებო სამართლის გაღრმავება

კარტოზია თემური 33 46 სახელშეკრულებო სამართლის გაღრმავება

დურახანოვი როიალ 33 48 სისხლის სამ. კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

ხუციშვილი დავით 33 50 სისხლის სამართლის პროცესი

ოსიშვილი სალომე 34 2 სისხლის სამართლის პროცესი

ვანიშვილი გიორგი 34 4 სისხლის სამართლის შესავალი

აწკარუნაშვილი მიხეილ 34 6 ტერორიზმის სოციალურ–სამართლებრივი ასპექტები

ნაცვალაძე ანრი 34 8 ფუნქციური და ანალიტიკური წერა

ბელთაძე ინა 34 10 ქართული სამართლის ისტორია

ქათამაძე ირაკლი 34 12 შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი

ნეფარიძე გიორგი 34 14 შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

კიკნაძე თამარ 34 16 შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

წოწკოლაური ნათია 34 18 შესავალი სამოქალაქო სამართალში

რუსია გიორგი 34 20 XX საუკუნის დიადი წიგნები LIBRI MAGNI

მგალობლიშვილი მამუკა 34 22 XX საუკუნის ქართული პრესის ისტორია

მარუაშვილი მარი 34 24 ადრეული ასაკის ბავშვთა განვითარება



ხურცილავა ჯონი 34 26 ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნების გეოგრაფია

ბეჟანიშვილი ილია 34 28 თანამედროვე სოციალური თეორიები (I)

ავდალიანი ნოდარ 34 30 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (I)

ცხადაძე მარიამ 34 32 თურქეთის საგარეო პოლიტიკა

ასლანიან სოღომონ 34 34 ისტორიული და პოლიტიკური გეოგრაფია

თურქაძე ირაკლი 34 36 ისტორიული და პოლიტიკური გეოგრაფია

მამედოვა ტარანა 34 38 ისტორიული და პოლიტიკური გეოგრაფია

მელქაძე ლევან 34 40 კულტურის გეოგრაფია

მიქიაშვილი ირაკლი 34 42 მონაცემთა ანალიზი 1

ნადირაშვილი მარიამ 34 44 პოლიტიკური ანთროპოლოგია

ცორიკიშვილი გიორგი 35 2 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

პეტროსიანი მიხეილი 35 4 რაოდენობრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (I)

ხვედელიძე სალომე 35 6 საერთაშორისო უსაფრთხოება

ჭიღლაძე გიორგი 35 8 საზოგადოებრივი გეოგრაფია და სოციალური თეორიები

მეთოფიშვილი ანი 35 10 სამოქალაქო საზოგადოება: შედარებითი ანალიზი

ჯოხაძე გიორგი 35 12 საქართველოს პოლიტიკური სისტემა

ღვინაშვილი თათია 35 14 სოციალურ მეცნიერებათა კვლევის მეთოდები

ადამია ანა
35 16

სოციალური მუშაობა და ბავშვთა დაცვა ძალადობისა და 

უგულებელყოფისაგან

იორდანიშვილი თეკლე 35 18 სტატისტიკური მეთოდები სოციოლოგიაში

გველესიანი რეზო 35 20 შედარებითი პოლიტიკა

გოგიჩაიშვილი გვანცა 35 22 ჯანდაცვის პოლიტიკა



ბობოხიძე ბაია
35 24

ეკონომიკური გეოგრაფიის საფუძვლები და მსოფლიო მეურნეობის 

გეოგრაფია (თავისუფალი კურსი)

ჯიქური ქეთევან 35 26 მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ხორგუანი თამთა 35 28 ტურიზმის დაგეგმვა და მენეჯმენტი

ნატროშვილი გიორგი 35 30 ტურიზმის დაგეგმვა და მენეჯმენტი

ბაჯიაშვილი ნათელა 35 32 ტურიზმისა და მასპინძლობის მარკეტინგი

გიორგაძე ეკა 35 34 ტურიზმისა და მასპინძლობის მარკეტინგი

ჩაჩუა მარიამ 35 36 ადამიანის განვითარება 1

გოგსაძე ქეთევან 35 38 ადამიანის განვითარება 1

მარიამიძე მარიამ 35 40 ადამიანური რესურსის მენეჯმენტი

ლორთქიფანიძე ანა 35 42 ადამიანური რესურსის მენეჯმენტი

სუკიასოვი ანა 35 44 განწყობის ფსიქოლოგია 1

გელაძე მარიამ 35 46 განწყობის ფსიქოლოგია 1

ბაღდავაძე მარიამი 35 48 განწყობის ფსიქოლოგია 1

უგულავა თამარ 36 2 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 1

ჩხიტუნიძე ქეთევან 36 4 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 1

კაციაშვილი ნინო 36 6 კარიერის განვითარება და მენეჯმენტი

ქართველიშვილი ნიკო 36 8 კოგნიტური ფსიქოლოგია 1

ბეჟანიშვილი ანა 36 10 კონფლიქტის სოციალური ფსიქოლოგია

სააკაშვილი ეკატერინე 36 12 მართვის ფსიქოლოგია

გოროზიანი ლიკა 36 14 მართვის ფსიქოლოგია

გურგენაშვილი ლიკა 36 16 პათოფსიქოლოგია



ლოლუა გვანცა 36 18 პიროვნების ფსიქოლოგია(1)

გიგაური გიორგი 36 20 პროფესიის ფსიქოლოგია

მამაცაშვილი თორნიკე 36 22 რეკლამისა და მომხმარებლის ფსიქოლოგია

მიხანაშვილი ანა 36 24 რეკლამისა და მომხმარებლის ფსიქოლოგია

ბელქანია ლორენა 36 26 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

რუხაძე ეთერი 36 28 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

მაისურაძე მარიამ 36 30 სოციალური ფსიქოლოგია 1

ბუთიაშვილი ანა 36 32 სოციალური ფსიქოლოგია 1

უნდილაშვილი მაკო 36 34 სოციალური ფსიქოლოგია 1

კალანდია ლაზარე 36 36 სოციალური ფსიქოლოგია 1

ბურდულაძე გიორგი 36 38 სტატისტიკა 1

მელაშვილი სალომე 36 40 სტატისტიკა 1

კიკვაძე ნათია 36 42 ფსიქოდიაგნოსტიკის საფუძვლები

ესაკია ელენე 36 44 შესავალი სოციოლოგიაში

აგლაძე სალომე 36 46 შესავალი სოციოლოგიაში

კალმახიძე თამარი 36 48 „ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

ლაცაბიძე ნინო 37 2 ანტიკური ლიტერატურის ისტორია

ნარმანია ნინო 37 4 ანტიკური საზოგადოება

ონიანი თამარ 37 6 ანტიკური ფილოსოფია

ლალიაშვილი ნინო 37 8 არამეული (სირიული) ლიტერატურის ისტორია

ახმეტელაშვილი ნინო 37 10 აშშ კულტურის ისტორია



ტალახაძე მარიამ 37 12 ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

ჯაყელი მარიკა 37 14 დაღესტნის ისტორია

ნინაშვილი ლელა 37 16 ეგეოსური სამყაროს არქეოლოგია

შევარდნაძე გიორგი 37 18 ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია (1550-1789)

აბდუშელიშვილი ელენე 37 20 ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ბახტაძე ციური 37 22 ესპანური ენა 1

ცალუღელაშვილი ელენე 37 24 ვაინახების (ჩეჩნეთ-ინგუშეთის) ისტორია

თარაშვილი მარიამი 37 26 ზოგადი ენათმეცნიერება

ჭიაბრიშვილი მაია 37 28 ზოგადი ენათმეცნიერება

ხლაბუსტოვი ნათია 37 30 ზოგადი ენათმეცნიერება

ლაბაძე რიტა 37 32 თანამედროვე ქართული პოეზია

პაპოშვილი ანა 37 34 თანამედროვე ქართული პოეზია

ხურცილავა დავით 37 36 თეატრის ისტორია

კეჟერაშვილი შოთა 37 38 თეატრის ისტორია

სალია ანა 37 40 თეატრის ისტორია

ვარაზაშვილი მარიამ 37 42 იაპონური კულტურა

ნოვრუზოვა საიდა 37 44 ინგლისური ენა 2

მელიქიძე ელენე 37 46 ინგლისური ენა A2.1

ბესელია დათა 37 48 ინგლისური ენის ისტორია

გაგლოევა თამარა 37 50 ინგლისური ენის ისტორია

გოგილაშვილი ნინო 37 52 ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 2



ბოდაველი ნინო 37 54 ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 2

ჟიჟავაძე ჯემალ 37 56 ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 2

ხუნწელია ანა 37 58 ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 2

სილაგაძე ფერიდე 38 2 ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

მამედოვი ნიამადინ 38 4 კავკასიის ისტორიული გეოგრაფია

გერსამია ჯუნა 38 6 ლათინური ენა 1

ლიპარტელიანი ირმა 38 8 ლათინური ენა 1

ნებიერიძე ანა 38 10 ლიტერატურის ტიპოლოგიური კლასიფიკაცია

ალთუნაშვილი მარიამ 38 12 მე-19 საუკუნის ქართველი კლასიკოსები

ზვიადაური ქეთევან 38 14 მსოფლიოს ხალხთა სახელების ეთნოლოგია და ისტორია

ზოსიძე მელანო 38 16 ოსური ფოლკლორი

ხელაძე მარიამ 38 18 რუსეთი, საქართველო და ამიერკავკასიის სახანოები XVI-XIX სს.

ლომთაძე ბექა
38 20

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის ისტორია (XVI-

XIX სს.)

თედორაძე ირინე 39 2 საქართველოს ეთნოლოგია

ბაკურაძე ნინო 39 4 საქართველოს ეთნოლოგია

დუიშვილი მარიამ 39 6 საქართველოს ისტორია

ონიანი ბექა
39 8

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის 

ცვლილება XIX საუკუნეში

ვაჩეიშვილი თორნიკე
39 10

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის 

ცვლილება XIX საუკუნეში

მიქაბერიძე ნინო 39 12 უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია

მგელიაშვილი ანი 39 14 ფილოსოფიის შესავალი



დულარიძე სოფიკო 39 16 ფილოსოფიის შესავალი

ცინაძე თორნიკე 39 18 ფოლკლორისტიკის საფუძვლები

ისკანდეროვი რაგიმ 39 20 ქართული დიალექტოლოგია

ბარკალაია მატილდა 39 22 ქართული დიპლომატიის ისტორია

ღარიბაშვილი სალომე 39 24 ქართული ლიტერატურის ისტორია

ტაბატაძე დალი 39 26 ქართული პალეოგრაფია

ალახვერდიევა აინურ 39 28 ქართული პალეოგრაფია

ქასრაშვილი ანა 39 30 ქართული სახისმეტყველება

ვათიაშვილი ქეთევან 39 32 ქართული ფოლკლორი

მაისურაძე ელენე 39 34 შესავალი აღმოსავლეთმცოდნეობაში

ტეტუნაშვილი გიორგი 39 36 შესავალი გერმანულ ფილოლოგიაში

ჯაჯანიძე მარიკა 39 38 შესავალი ეკლესიის ისტორიაში

პაპაზიანი აგნესა 39 40 შესავალი ლიტერატურათმცოდნეობაში

რეხვიაშვილი გვანცა 42 2 შესავალი ლიტერატურათმცოდნეობაში

ლოლაშვილი მარიამი 42 4 შესავალი ხელოვნებათმცოდნეობაში

მელაძე ანა 42 6 ძველი ბერძნული ენა 1

იობიძე მარიკა
42 8

ძველი წინა აზიის ისტორია და კულტურა (მესოპოტამია, სირია)

ხოხიაშვილი ქეთევან 42 10 ხალხური და ლიტერატურული ბალადა

ბახტურიძე პაატა 42 12 საერთაშორისო ეკონომიკა II

ბახტურიძე პაატა 42 12 ეკონომიკური პოლიტიკა II

ცერცვაძე ვენერა 42 14 მიკროეკონომიკა 2(მგ)



კვანტალიანი კონსტანტინე 42 16 თანამედროვე ალგებრის ელენემტები

შარვაძე ცოტნე 42 18 ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები

ხოფერია რამაზ 42 20 ფასიანი ქაღალდების სამართალი

ჯავახიშვილი მარიამი 42 22 სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი

კობახიძე გიორგი 42 24 ემბრიოლოგია, ზოგადი ჰისტოლოგია  კ.1   მკ.

ბერიძე იამარი 42 26 საზოგად. ჯანდაცვა   კ.4   (სტომ.) (დამ) 

რუხაძე თამარი 42 28 სოციალური კვლევები:თეორია.მეთოდოლოგია, პრაქტიკა

ბრაგვაძე მარიამ 42 30 უმცირესობათა პერსპექტივა

გოგაძე სალომე
42 32

დასავლეთევროპული ლიტერატურის ძირითადი ტენდენციები

ბიბინეიშვილი მარიამ 42 34 ლათინური ენა 1

კუპატაძე ქეთევან 42 36 ლოკალურ ცივილიზაციათა თეორია და მსოფლიო ისტორია


