
გვარი სახელი
სექტორის 

ნომერი

ადგილის 

ნომერი
საგნის დასახელება

ველიჯანაშვილი სანდრო 1 1 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ავაზაშვილი თათია 1 3 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ბზიკაძე ვახტანგი 1 5 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ბოჭორიშვილი დავითი 1 7 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

გელაშვილი ნინო 1 9 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

გიგიაშვილი მარი 1 11 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

გიგინეიშვილი გიორგი 1 13 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ელბაქიძე დავით 1 15 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ზაბახიძე სალომე 1 17 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ივანიძე მაია 1 19 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ლეჟავა თორნიკე 1 21 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ლურსმანაშვილი გიორგი 1 23 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ლურსმანაშვილი თენგიზ 1 25 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

მაისურაძე ქეთევანი 1 27 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

მახარობლიშვილი ნინო 1 29 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

მესტიაშვილი ნინო 1 31 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

მესხი ანი 1 33 ეკონომიკური პოლიტიკა 2



ნონიკაშვილი ლელა 1 35 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ორდინიძე ჯულიეტა 1 37 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ოქრუაშვილი მარიამ 1 39 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

პაპუკაშვილი გვანცა 2 1 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

რთველიაშვილი თეონა 2 3 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

სესიტაშვილი ელენა 2 5 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

უგრეხელიძე აკაკი 2 7 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ღოღელიანი მარი 2 9 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ღუდუმიძე მარიამი 2 11 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ჩაჩიბაია მეგი 2 13 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

წულაძე ნინო 2 15 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ჭიჭინაძე მარიამი 2 17 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ავქოფაშვილი ქეთევან 2 19 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

დათუნაშვილი ანნა 2 21 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

დარასელია დიმიტრი 2 23 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

თაბორიძე ნინო 2 25 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

კომლაძე ლადო 2 27 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ლიპარტიანი ქეთი 2 29 ეკონომიკური პოლიტიკა 2



ლომოური ანი 2 31 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

მაისურაძე მარიამი 2 33 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ოჩიგავა ვასო 2 35 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ფხაკაძე ავთანდილი 2 37 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ჩახვაშვილი სალომე 2 39 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ჩიხლაძე ნიკა 3 1 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ხუნდაძე თამარ 3 3 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ბუაძე გიორგი 3 5 მაკროეკონომიკა 1

გაბინაშვილი თორნიკე 3 7 მაკროეკონომიკა 1

გელაშვილი სერგი 3 9 მაკროეკონომიკა 1

გურგენიძე გიორგი 3 11 მაკროეკონომიკა 1

ლილუაშვილი ლევანი 3 13 მაკროეკონომიკა 1

მეშვილდიშვილი გურამ 3 15 მაკროეკონომიკა 1

სართანია გივი 3 17 მაკროეკონომიკა 1

ფოცხორაია ოთარ 3 19 მაკროეკონომიკა 1

ქავთარაძე მირანდა 3 21 მაკროეკონომიკა 1

ხორავა გიორგი 3 23 მაკროეკონომიკა 1

ბუხაიძე თემური 3 25 მაკროეკონომიკა 1



გახარია გიორგი 3 27 მაკროეკონომიკა 1

დიასამიძე ასლან 3 29 მაკროეკონომიკა 1

კაციტაძე ლევან 3 31 მაკროეკონომიკა 1

მაღლაკელიძე ლევან 3 33 მაკროეკონომიკა 1

ნაჭყებია რადუბი 3 35 მაკროეკონომიკა 1

ოქროპირიძე მამუკა 3 37 მაკროეკონომიკა 1

როგავა ლუკა 3 39 მაკროეკონომიკა 1

სტურუა ალექსანდრე 4 1 მაკროეკონომიკა 1

ფეტელავა გიგა 4 3 მაკროეკონომიკა 1

ღლონტი თორნიკე 4 5 მაკროეკონომიკა 1

შახნაზაროვი ზურაბი 4 7 მაკროეკონომიკა 1

შეყილაძე მერი 4 9 მაკროეკონომიკა 1

ხიზამბარელი ესმა 4 11 მაკროეკონომიკა 1

ხორგუაშვილი ანი 4 13 მაკროეკონომიკა 1

ხუციშვილი ბექა 4 15 მაკროეკონომიკა 1

ხუციშვილი ნინო 4 17 მაკროეკონომიკა 1

არველაძე ნუცა 4 19 მაკროეკონომიკა 2

ბაიაშვილი შალვა 4 21 მაკროეკონომიკა 2



ბუაძე მარიამ 4 23 მაკროეკონომიკა 2

გაფრინდაშვილი ნინო 4 25 მაკროეკონომიკა 2

გვაზავა ბექა 4 27 მაკროეკონომიკა 2

გზირიშვილი თათია 4 29 მაკროეკონომიკა 2

ველიჯანაშვილი სალომე 4 31 მაკროეკონომიკა 2

კუბლაშვილი გიორგი 4 33 მაკროეკონომიკა 2

ლაბაძე თეონა 4 35 მაკროეკონომიკა 2

მამუკაშვილი ანა 4 37 მაკროეკონომიკა 2

მებუკია მარიტა 4 39 მაკროეკონომიკა 2

ნარსავიძე ნათია 5 1 მაკროეკონომიკა 2

ტეფნაძე ნათია 5 3 მაკროეკონომიკა 2

ფირცხალაიშვილი დიმიტრი 5 5 მაკროეკონომიკა 2

ქესანაშვილი ანა 5 7 მაკროეკონომიკა 2

ყაჯრიშვილი სოფიკო 5 9 მაკროეკონომიკა 2

შავშიშვილი ლინა 5 11 მაკროეკონომიკა 2

შოშიაშვილი მარიამ 5 13 მაკროეკონომიკა 2

ციცქიშვილი თინიკო 5 15 მაკროეკონომიკა 2

ხანთაძე სულხან 5 17 მაკროეკონომიკა 2



ხართიშვილი ელისაბედ 5 19 მაკროეკონომიკა 2

ხვედელიძე ალეკო 5 21 მაკროეკონომიკა 2

ელიკაშვილი ნინო 5 23 მაკროეკონომიკა 2

ზარანდია ანა 5 25 მაკროეკონომიკა 2

კარანაძე ანა 5 27 მაკროეკონომიკა 2

კვესელავა ნინო 5 29 მაკროეკონომიკა 2

კვინიკაძე ზურაბ 5 31 მაკროეკონომიკა 2

კვირიკაშვილი იზოლდა 5 33 მაკროეკონომიკა 2

კუკავა ნათია
5 35

მაკროეკონომიკა 2

ნეფარიძე ლევანი
5 37

მაკროეკონომიკა 2

ოტიაშვილი გიორგი
5 39

მაკროეკონომიკა 2

საჯაია ქეთევან
6 1

მაკროეკონომიკა 2

ყობიაშვილი შორენა
6 3

მაკროეკონომიკა 2

შაკაია თეონა
6 5

მაკროეკონომიკა 2

ჩიხრაძე გიორგი
6 7

მაკროეკონომიკა 2

ცინაძე გიორგი
6 9

მაკროეკონომიკა 2

ჭანტურია ოთარი
6 11

მაკროეკონომიკა 2

ხორავა მარიამი
6 13

მაკროეკონომიკა 2



ხუნდაძე თამარ
6 15

მაკროეკონომიკა 2

გვრიტიშვილი თეონა
6 17

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საქმიანი თამაშები

გუმბატოვი რაზნახან
6 19

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საქმიანი თამაშები

კერელეიშვილი მანუჩარი
6 21

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საქმიანი თამაშები

კირთაძე გიორგი
6 23

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საქმიანი თამაშები

ახალაია თეიმურაზ
6 25

საჯარო ფინანსები

ბარჯაძე თემურ
6 27

საჯარო ფინანსები

ბოლქვაძე ავთანდილ
6 29

საჯარო ფინანსები

გაბრიჩიძე ნინო
6 31

საჯარო ფინანსები

გელაშვილი გიგი
6 33

საჯარო ფინანსები

გოგიჩაშვილი უჩა
6 35

საჯარო ფინანსები

გოგსაძე ნინო
6 37

საჯარო ფინანსები

გუგუნავა არველოდი
6 39

საჯარო ფინანსები

გულიკაშვილი კარლო
7 1

საჯარო ფინანსები

კაზახეციანი მარი
7 3

საჯარო ფინანსები

კეკიშვილი ილია
7 5

საჯარო ფინანსები

კვარაცხელია ვერიკო
7 7

საჯარო ფინანსები

ოთანაძე ნათია
7 9

საჯარო ფინანსები



ოქრიაშვილი გიორგი
7 11

საჯარო ფინანსები

ჟამკოჩიან მარინე
7 13

საჯარო ფინანსები

რამინაიშვილი ხატია
7 15

საჯარო ფინანსები

სურმავა თათია
7 17

საჯარო ფინანსები

ფარქოსაძე ლელა
7 19

საჯარო ფინანსები

ქარჩავა სალომე
7 21

საჯარო ფინანსები

ქოჩქიანი ანა
7 23

საჯარო ფინანსები

ღვინიაშვილი მარიამ
7 25

საჯარო ფინანსები

შავდათუაშვილი ნუცა
7 27

საჯარო ფინანსები

ჯოხაძე ანა
7 29

საჯარო ფინანსები

ავანისოვა ჯულიეტა
7 31

საჯარო ფინანსები

ბალოიან გევორგ
7 33

საჯარო ფინანსები

ბეგიაშვილი ნინო
7 35

საჯარო ფინანსები

ბეჟანიშვილი სალომე
7 37

საჯარო ფინანსები

ბეჟიტაშვილი რუსუდანი
7 39

საჯარო ფინანსები

გელაშვილი სალომე
8 1

საჯარო ფინანსები

გობეჯიშვილი ანი
8 3

საჯარო ფინანსები

გოგაშვილი მარიამი
8 5

საჯარო ფინანსები



გოგიტიძე რეზო
8 7

საჯარო ფინანსები

გუგეშაშვილი ლუკა
8 9

საჯარო ფინანსები

კახეთელიძე ირაკლი
8 11

საჯარო ფინანსები

კეჭაყმაძე ანა
8 13

საჯარო ფინანსები

კიკაძე ხატია
8 15

საჯარო ფინანსები

ლაზარაშვილი გიორგი
8 17

საჯარო ფინანსები

მალანია ბაჩანა
8 19

საჯარო ფინანსები

მაჭარაშვილი თეკლა
8 21

საჯარო ფინანსები

მაჭარაშვილი მუხრან
8 23

საჯარო ფინანსები

მიჩიტაშვილი გიორგი
8 25

საჯარო ფინანსები

მოსაშვილი ლალა
8 27

საჯარო ფინანსები

მჭედლიშვილი თამარ
8 29

საჯარო ფინანსები

ნარიმანიძე სალომე
8 31

საჯარო ფინანსები

პატაშური შოთა
8 33

საჯარო ფინანსები

რაიბული გურამი
8 35

საჯარო ფინანსები

სიჭინავა მარიამი
8 37

საჯარო ფინანსები

უგრეხელიძე ნინო
8 39

საჯარო ფინანსები

ფირცხელიანი დიმიტრი
9 1

საჯარო ფინანსები



ქარელი გიორგი
9 3

საჯარო ფინანსები

ღოლიჯაშვილი ბექა
9 5

საჯარო ფინანსები

ყულოშვილი ქეთევან
9 7

საჯარო ფინანსები
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ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ანდრაზაშვილი გიორგი
16 29

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ბექაური სალომე
16 31

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ბიბილური ვანო
16 33

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გაზდელიანი ანა
16 35

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გერგედავა დავით
16 37

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გორგიაშვილი რატი
16 39

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გუმბატოვი ფაგან
16 41

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გურგენიძე ანა
16 43

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გურეშიძე თეონა
16 45

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ვაშაკიძე თამთა
16 47

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ვაშაკიძე საბა
22 1

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

კაკაბაძე რომეო
22 3

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი



კურღინიან ნარეკ
22 5

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ლორთქიფანიძე მაგდა
22 7

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ლორია დავით
22 9

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მაისურაძე ანა
22 11

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მენაბდიშვილი სოფიკო
22 13

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მესტიაშვილი ნათელა
22 15

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მუმლაძე მერაბი
22 17

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ომაროვი ნეიმათ
22 19

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჟვანია მედეა
22 21

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჟღენტი თამთა
22 23

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

რუსიეშვილი თეონა
22 25

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სანაია ქეთევან
22 27

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სვანიძე თეა
22 29

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სუხიტაშვილი სალომე
22 31

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სხირტლაძე გიორგი
22 33

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ურატაძე ნინო
22 35

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ფანცულაია მედეა
22 37

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ღამბაშიძე ვაჟა
22 39

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი



ყაველაშვილი მარიამი
23 1

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

შუბლაძე ლაშა
23 3

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ძირკვაძე არმაზ
23 5

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ძირკვაძე დიანა
23 7

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

წიკლაური სალომე
23 9

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ხარძიანი თამარი
23 11

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჯიქიძე თათია
23 13

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ადიკაშვილი ლაშა
23 15

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გველესიანი ირაკლი
23 17

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გოგავა ხვიჩა
23 19

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გოგიაშვილი შალვა
23 21

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

დემეტრაშვილი გიორგი
23 23

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ზარნაძე ნატალი
23 25

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

კაპანაძე თამარ
23 27

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

კვინიკაძე თეონა
23 29

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ლაშქარეიშვილი სოფიო
23 31

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ლაშხი ნიკა
23 33

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მარმალიძე თამარი
23 35

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი



მაწიაშვილი მარიამი
23 37

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მირზიაშვილი ხატია
23 39

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მოწყობილი დალი
24 1

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ნადარეიშვილი ნიკა
24 3

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ნათენაძე მარიამი
24 5

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ნანეტაშვილი ნიკო
24 7

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ნასყიდაშვილი ანა
24 9

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

როსტიაშვილი ეკატერინე
24 11

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სავანელი მარიამ
24 13

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სანაძე ნინო
24 15

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სებისკვერაძე შოთა
24 17

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ქართველიშვილი გეგა გიორგი
24 19

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ყაველაშვილი მარიამ
24 21

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

შენგელია ელსაბედი
24 23

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

შველიძე ანა
24 25

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჩხარტიშვილი სალომე
24 27

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ცერცვაძე ანა
24 29

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჭიპაშვილი თამარ
24 31

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი



ავალიშვილი აკაკი
24 33

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ასიეშვილი ლიკა
24 35

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ბერიკაშვილი თორნიკე
24 37

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ბიძიშვილი ნინო
24 39

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ზებედაშვილი მარიამ
25 1

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ზედელაშვილი ნინო
25 3

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

იბრაგიმოვა გიულარ
25 5

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

კობიაშვილი ანი
25 7

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ლომიძე მარიამ
25 9

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მემარნიშვილი გვანცა
25 11

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სვიანაძე გიორგი
25 13

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ქოქოშვილი სოსლან
25 15

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჩიგოგიძე ნია
25 17

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჩიჩუა ქეთევან
25 19

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

აგურაშვილი რუსუდანი
25 21

სააღსრულებო სამართალი

ბაზაძე თეკლე
25 23

სააღსრულებო სამართალი

კარკარიან ედგარ
25 25

სააღსრულებო სამართალი

კარკარიან ედიკ
25 27

სააღსრულებო სამართალი



ლომთაძე ნიკა
25 29

სააღსრულებო სამართალი

მგელაძე ელენე
25 31

სააღსრულებო სამართალი

მეურმიშვილი გიორგი
25 33

სააღსრულებო სამართალი

სამხარაძე თორნიკე
25 35

სააღსრულებო სამართალი

სუთიძე მიხეილ
25 37

სააღსრულებო სამართალი

ქურციკაშვილი ნინო
25 39

სააღსრულებო სამართალი

შაყლანძე მარიკა
26 1

სააღსრულებო სამართალი

შენგელია თამთა
26 3

სააღსრულებო სამართალი

ცინცაბაძე ლია
26 5

სააღსრულებო სამართალი

წინამძღვრიშვილი ლიკა
26 7

სააღსრულებო სამართალი

ჭანკვეტაძე ტატა
26 9

სააღსრულებო სამართალი

ხაზარაძე მარიამ
26 11

სააღსრულებო სამართალი

ხარანაული თამუნა
26 13

სააღსრულებო სამართალი

ჯაბანაშვილი თინათინ
26 15

სააღსრულებო სამართალი

თოდუა თეონა
26 17

საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი

კეიდია აკაკი
26 19

საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი

კობერიძე სალომე
26 21

საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი

მაღალაშვილი სოფიო
26 23

საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი



მჭედლიძე მარიამ
26 25

საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი

ჯაჯანიძე ნინო
26 27

საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესი

აბაშიძე გრიგოლ
26 29

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

აბესაძე ანა
26 31

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

აბუაშვილი იულონ
26 33

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

აბუთიძე ქეთევანი
26 35

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

აბულაძე ანდრო
26 37

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ბასილაძე დავითი
26 39

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ბაჯაძე მარიამ
27 1

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გერგაული გურამ
27 3

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გვასალია ირინე
27 5

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გოცაძე გიორგი
27 7

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ექსელიძე ანა
27 9

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ზაგაიძე თამარი
27 11

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

იშხნელიძე ქეთევან
27 13

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კერესელიძე გიორგი
27 15

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კესიდი ოდისეი
27 17

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კობახიძე რატი
27 19

საერთაშორისო საჯარო სამართალი



კუპატაძე ქეთევანი
27 21

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კუპრაშვილი გიორგი
27 23

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კუპრაშვილი მიხეილი
27 25

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მახარაძე თეა
27 27

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მესტიაშვილი ნათელა
27 29

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მუკბანიანი ნათია
27 31

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მუკნიაშვილი რუსუდან
27 33

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ნასყიდაშვილი გიორგი
27 35

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ნემსიწვერიძე ცისანა
27 37

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ნოზაძე ანი
27 39

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ობოლაძე დიმიტრი
28 1

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ონიანი ელა
28 3

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჟვანია ნინო
28 5

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

რატიანი მარიამ
28 7

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

სარალიძე სალომე
28 9

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

სოხაძე ანანო
28 11

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

სხულუხია რუსუდან
28 13

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ფხალაძე ლილე
28 15

საერთაშორისო საჯარო სამართალი



ღანიშაშვილი ანა
28 17

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

შაშიაშვილი ნინო
28 19

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჩეკურიშვილი კახაბერი
28 21

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჩუხრუკიძე ზურაბ
28 23

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ცხვედიანი გიორგი
28 25

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ძაგანია ლია
28 27

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

წაქაძე თამარი
28 29

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

წერეთელი მარიამ
28 31

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ხარაიშვილი ბესიკი
28 33

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ხაჯაველიძე ეკატერინე
28 35

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ხელაძე დავითი
28 37

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ხულორდავა კონსტანტინე
28 39

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჯინჭარაძე თამარ
29 1

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გიანაშვილი თინათინი
29 3

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ესაკია გვანცა
29 5

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კალმახელიძე ქეთევან
29 7

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კოპალიანი კონსტანტინე
29 9

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მანძულაშვილი მაია
29 11

საერთაშორისო საჯარო სამართალი



მარგალიტაძე ხატია
29 13

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მჭედლიშვილი თათია
29 15

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ობოლაძე თინათინ
29 17

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

რევაზაშვილი თამარ
29 19

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

რიბოშვილი ირაკლი
29 21

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

როსტიაშვილი ეკატერინე
29 23

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

საკანდელიძე მარიამ
29 25

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

სანებლიძე გვანცა
29 27

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

სიბაშვილი ნინო
29 29

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ქართველიშვილი გეგა გიორგი
29 31

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ქარჩავა საბა
29 33

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

შარია მეგი
29 35

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ციხითათრიშვილი თამარ
29 37

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჭრიკიშვილი ლიზა
29 39

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ადიკაშვილი გიორგი
30 1

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ბადაშვილი ბეჟან
30 3

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

დარასელია აბესალომი
30 5

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

დუაძე უჩა
30 7

საერთაშორისო საჯარო სამართალი



თოიძე ანა
30 9

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კეკელიძე გიორგი
30 11

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კვინიკაძე თეონა
30 13

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კვირიკაშვილი მარიამ
30 15

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მეგრელიშვილი ივანე
30 17

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ნასყიდაშვილი ლუკა
30 19

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

რუსეიშვილი თამარ
30 21

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

სალუქვაძე მარიამ
30 23

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ფიჩხაია ნინო
30 25

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

შელია თამრიკო
30 27

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ანთაური თამუნა
30 29

სამართალი და დემოკრატია

ასლამაზიშვილი გრიგოლი
30 31

სამართალი და დემოკრატია

აფციაური ლევან
30 33

სამართალი და დემოკრატია

ბელთაძე ინა
30 35

სამართალი და დემოკრატია

ბიკაშვილი ლიკა
30 37

სამართალი და დემოკრატია

ბიჭიკაშვილი სოფიო
30 39

სამართალი და დემოკრატია

გაბრიჭიძე თინათინ
31 1

სამართალი და დემოკრატია

გელაშვილი ნათია
31 3

სამართალი და დემოკრატია



გოგიაშვილი მარიამ
31 5

სამართალი და დემოკრატია

გოგიძე სოფი
31 7

სამართალი და დემოკრატია

გოგრიჭიანი ნათია
31 9

სამართალი და დემოკრატია

გორდელაძე დავით
31 11

სამართალი და დემოკრატია

გურგენიძე თეკლე
31 13

სამართალი და დემოკრატია

დურახანოვი როიალ
31 15

სამართალი და დემოკრატია

ვანიშვილი გიორგი
31 17

სამართალი და დემოკრატია

ვარდიძე ქეთევან
31 19

სამართალი და დემოკრატია

ვარდოსანიძე ანა
31 21

სამართალი და დემოკრატია

თაბუკაშვილი მარიამი
31 23

სამართალი და დემოკრატია

ივანჩენკო ანნა
31 25

სამართალი და დემოკრატია

კაციტაძე ბესიკ
31 27

სამართალი და დემოკრატია

კესიდი ოდისეი
31 29

სამართალი და დემოკრატია

კლიმიაშვილი სოფიკო
31 31

სამართალი და დემოკრატია

კოტარია ნატო
31 33

სამართალი და დემოკრატია

ლოლუა ნინო
31 35

სამართალი და დემოკრატია

ლომიძე თორნიკე
31 37

სამართალი და დემოკრატია

ლუკავა ნინო
31 39

სამართალი და დემოკრატია



მაისურაძე მაია
32 1

სამართალი და დემოკრატია

მანჯგალაძე სალომე
32 3

სამართალი და დემოკრატია

მარღიშვილი თამთა
32 5

სამართალი და დემოკრატია

მეგრელი სოფიო
32 7

სამართალი და დემოკრატია

მეშველიანი მირიან
32 9

სამართალი და დემოკრატია

მირზაშვილი ნატო
32 11

სამართალი და დემოკრატია

მომცელიძე გიორგი
32 13

სამართალი და დემოკრატია

ოთინაშვილი გურამ
32 15

სამართალი და დემოკრატია

პატარიძე იოსები
32 17

სამართალი და დემოკრატია

სებისკვერაძე ლაშა
32 19

სამართალი და დემოკრატია

სოხურაშვილი რატი
32 21

სამართალი და დემოკრატია

სტეფანიან გარიკ
32 23

სამართალი და დემოკრატია

ღოღელიანი თამარ
32 25

სამართალი და დემოკრატია

შავარდენიძე ანა
32 27

სამართალი და დემოკრატია

შამირიძე თინათინი
32 29

სამართალი და დემოკრატია

შოთაშვილი მარიამ
32 31

სამართალი და დემოკრატია

ჩიხრაძე ხატია
32 33

სამართალი და დემოკრატია

ცაგარეიშვილი ირინე
32 35

სამართალი და დემოკრატია



ძნელაძე ელენე
32 37

სამართალი და დემოკრატია

წულაძე თამარი
32 39

სამართალი და დემოკრატია

ჭონქაძე გიორგი
33 1

სამართალი და დემოკრატია

ხაჩიური თამთა
33 3

სამართალი და დემოკრატია

ხურციძე დავით
33 5

სამართალი და დემოკრატია

ჯანაშვილი გიორგი
33 7

სამართალი და დემოკრატია

ბერიკაშვილი მაგდა
33 9

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

გვასალია ირინე
33 11

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

გურასაშვილი ანრი
33 13

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

თოფურია ტარიელ
33 15

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

კაკულია ლაშა
33 17

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

კაპანაძე გიორგი
33 19

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

კორძაია მარიამ
33 21

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

მაშანეიშვილი მარიამ
33 23

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

მექანარიშვილი სოფიო
33 25

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

მეყანწიშვილი მარიამ
33 27

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ონიანი ზურაბ
33 29

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ტანდარიანი ანნა
33 31

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი



ფაცაცია თეონა
33 33

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ფშავლიშვილი სალომე
33 35

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ფხოველიშვილი გვანცა
33 37

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ქოსიან ანუშიკ
33 39

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ღვედაშვილი გვანცა
33 41

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

შველიძე მარიამ
33 43

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ცხადაძე ნათია
33 45

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ხოფერია სოფიო
33 47

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ჯოლოხავა ზვიად
33 49

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ბაკარანძე გიორგი
34 1

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

გვიანიძე მარი
34 3

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ვარდიძე ქეთევან
34 5

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ზურაშვილი ქეთევანი
34 7

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

თეთრაული თამარი
34 9

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

კუხიანიძე გიორგი
34 11

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

მარხულია ნინო
34 13

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

მაღრაძე მაკა
34 15

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

საყვარელიძე ნინო
34 17

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი



სიდამონიძე სანდრო
34 19

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ქანდაურიშვილი ნინო
34 21

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ჭიღლაძე თამარ
34 23

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ხაზარაძე საბა
34 25

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ხარატი ზაურ
34 27

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ჯავახიშვილი ხატია
34 29

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ბაზუაშვილი ჯემალი
34 31

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

თეგერაშვილი რატი
34 33

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

იარაჯული მარიამი
34 35

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

კაიშაური თამარ
34 37

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

კედელაშვილი ლია
34 39

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

კვეზერელი ანა
34 41

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

მარგველანი ბაია
34 43

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

პაპიძე ანი
35 1

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

სარუხანიშვილი სანდრო-გიორგი
35 3

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

ღვინიაშვილი ეთერი
35 5

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

ჭყოიძე ზურაბ
35 7

საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

ამირაშვილი ანა
35 9

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები



ბიბილეიშვილი ანა
35 11

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ლომთათიძე სალომე
35 13

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

მაზმიშვილი ნიკოლოზ
35 15

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

სიჭინავა მილენა
35 17

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ყაველაშვილი მარიამი
35 19

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ჩაჩუა სალომე
35 21

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

გოჩაშვილი თამარ
35 23

საჯარო მმართველობის სამართლებრივი ფორმები

კიკნაძე თამარი
35 25

საჯარო მმართველობის სამართლებრივი ფორმები

ლაშხია გვანცა
35 27

საჯარო მმართველობის სამართლებრივი ფორმები

ჩიტიძე საბა
35 29

საჯარო მმართველობის სამართლებრივი ფორმები

აბულაძე ირაკლი
35 31

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

დარბაიძე დავითი
35 33

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

თუთბერიძე ლია
35 35

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

კვაჩიძე ნელი
35 37

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

კომლაძე თორნიკე
35 39

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

ლექვინაძე ნუნუ
35 41

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

ლორთქიფანიძე ნოდარ
35 43

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები



მერებაშვილი თამარ
35 45

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

მუკბანიანი ვლადიმერ
35 47

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

პოსოშვილი მარიამი
36 1

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

რუაძე თამთა
36 3

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

ჩადუნაშვილი ლევანი
36 5

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

ავსაჯანიშვილი ნატა
36 7

ქართული სამართლის ისტორია

ბათმანაშვილი ბექა
36 9

ქართული სამართლის ისტორია

ბენიძე დავითი
36 11

ქართული სამართლის ისტორია

იმერლიშვილი მიხეილ
36 13

ქართული სამართლის ისტორია

კაბოსნიძე ოთარ
36 15

ქართული სამართლის ისტორია

კაკულია ლაშა
36 17

ქართული სამართლის ისტორია

კალმახელიძე ვაჟა
36 19

ქართული სამართლის ისტორია

კაჭკაჭაშვილი ანა
36 21

ქართული სამართლის ისტორია

კოხრეიძე ლიანა
36 23

ქართული სამართლის ისტორია

კურატიშვილი უჩა
36 25

ქართული სამართლის ისტორია

ლოლომაძე თინათინ
36 27

ქართული სამართლის ისტორია

ლომთაძე ნინო
36 29

ქართული სამართლის ისტორია

მორჩიაშვილი ნათია
36 31

ქართული სამართლის ისტორია



ომაროვა სევილ
36 33

ქართული სამართლის ისტორია

პაიჭაძე სანდრო
36 35

ქართული სამართლის ისტორია

პარონიან გევორკ
36 37

ქართული სამართლის ისტორია

სურამელაშვილი ლევან
36 39

ქართული სამართლის ისტორია

ფერაძე პაატა
36 41

ქართული სამართლის ისტორია

ღამბაშიძე დავითი
36 43

ქართული სამართლის ისტორია

ხარშილაძე გურამ
36 45

ქართული სამართლის ისტორია

არაბული თამარი
1 2

ქართული სამართლის ისტორია

ახვლედიანი თინათინი
1 4

ქართული სამართლის ისტორია

ბარაბაძე გიორგი
1 6

ქართული სამართლის ისტორია

ბებიაშვილი რატი
1 8

ქართული სამართლის ისტორია

ბლუაშვილი ლაშა
1 10

ქართული სამართლის ისტორია

ბოჩიკაშვილი მარიამ
1 12

ქართული სამართლის ისტორია

გიორგაძე ბადრი
1 14

ქართული სამართლის ისტორია

გოგატიშვილი ნათია
1 16

ქართული სამართლის ისტორია

დანელია ანა
1 18

ქართული სამართლის ისტორია

დანელია ანა
1 20

ქართული სამართლის ისტორია

დემეტრაშვილი შავლეგო
1 22

ქართული სამართლის ისტორია



ზაალიშვილი გულიკო
1 24

ქართული სამართლის ისტორია

ზედელაშვილი ანა
1 26

ქართული სამართლის ისტორია

კობაიძე გვანცა
1 28

ქართული სამართლის ისტორია

კობაიძე გურამ
1 30

ქართული სამართლის ისტორია

კოპალიანი ანი
1 32

ქართული სამართლის ისტორია

კუჭავა ანი
1 34

ქართული სამართლის ისტორია

ლომიძე ოთარი
1 36

ქართული სამართლის ისტორია

მიხელიძე მარიამ
1 38

ქართული სამართლის ისტორია

ნიკვაშვილი თათია
1 40

ქართული სამართლის ისტორია

ნიკოლეიშვილი მარიამ
2 2

ქართული სამართლის ისტორია

რიჟამაძე ნინო
2 4

ქართული სამართლის ისტორია

ქევანიშვილი ანი
2 6

ქართული სამართლის ისტორია

ქემოკლიძე თეკლა
2 8

ქართული სამართლის ისტორია

ქორიძე ქეთი
2 10

ქართული სამართლის ისტორია

ყველაშვილი მარიამი
2 12

ქართული სამართლის ისტორია

შანიძე ქეთევან
2 14

ქართული სამართლის ისტორია

ცერცვაძე სოფიკო
2 16

ქართული სამართლის ისტორია

წერეთელი სალომე
2 18

ქართული სამართლის ისტორია



წოწკოლაური ნათია
2 20

ქართული სამართლის ისტორია

ჭეიშვილი ანა
2 22

ქართული სამართლის ისტორია

ჭრელაშვილი თამარ
2 24

ქართული სამართლის ისტორია

ხავთასი ივიკო
2 26

ქართული სამართლის ისტორია

ხალიშვილი ნატო
2 28

ქართული სამართლის ისტორია

ხიზანიშვილი ანა
2 30

ქართული სამართლის ისტორია

ხუციშვილი ანა
2 32

ქართული სამართლის ისტორია

ჯაფარიძე თამთა
2 34

ქართული სამართლის ისტორია

ავლახაშვილი ანა
2 36

ქართული სამართლის ისტორია

აკიშბაია მარიამ
2 38

ქართული სამართლის ისტორია

ანდღულაძე გიორგი
2 40

ქართული სამართლის ისტორია

არველაძე მარიამ
3 2

ქართული სამართლის ისტორია

ბუხრაშვილი ნათია
3 4

ქართული სამართლის ისტორია

გასანოვი ედილ
3 6

ქართული სამართლის ისტორია

გეთია ნათელა
3 8

ქართული სამართლის ისტორია

გიგაური მარიამ
3 10

ქართული სამართლის ისტორია

გიულმამედოვი როვშან
3 12

ქართული სამართლის ისტორია

დვალიშვილი ბექა
3 14

ქართული სამართლის ისტორია



ემინოვი აგა
3 16

ქართული სამართლის ისტორია

ზანგალაძე დავით
3 18

ქართული სამართლის ისტორია

ზაქარიაძე მიხეილ
3 20

ქართული სამართლის ისტორია

კაშია ნათია
3 22

ქართული სამართლის ისტორია

კობახიძე სოფიკო
3 24

ქართული სამართლის ისტორია

კორახაშვილი ანნა–მარია
3 26

ქართული სამართლის ისტორია

ლაბაძე გეგი
3 28

ქართული სამართლის ისტორია

ლაგვილავა ბესიკ
3 30

ქართული სამართლის ისტორია

მუმლაძე ანა
3 32

ქართული სამართლის ისტორია

ნატროშვილი სანდრო
3 34

ქართული სამართლის ისტორია

ნაჭყებია ბუბა
3 36

ქართული სამართლის ისტორია

საქუაშვილი შაქრო
3 38

ქართული სამართლის ისტორია

ტიკარაძე თამთა
3 40

ქართული სამართლის ისტორია

ფირცხალაიშვილი გური
4 2

ქართული სამართლის ისტორია

შამილოვა ელნარა
4 4

ქართული სამართლის ისტორია

ჩხეიძე რევაზ
4 6

ქართული სამართლის ისტორია

ცარიელაშვილი გარი
4 8

ქართული სამართლის ისტორია

ძინძიბაძე ქეთევანი
4 10

ქართული სამართლის ისტორია



წოწორია ლიზა
4 12

ქართული სამართლის ისტორია

ჭოხონელიძე ლუკა
4 14

ქართული სამართლის ისტორია

ხარატიშვილი გიორგი
4 16

ქართული სამართლის ისტორია

ხახიშვილი სალომე
4 18

ქართული სამართლის ისტორია

ხვადაგიანი მარიკა
4 20

ქართული სამართლის ისტორია

ჯანჯალაშვილი გიორგი
4 22

ქართული სამართლის ისტორია

ჯუღელი ინა
4 24

ქართული სამართლის ისტორია

გუსეინოვა სარა
4 26

Актуальные проблемы современной русской литературы

ანთია ვიქტორია
4 28

История русской литературы 4

ტაბატაძე ნელი
4 30

История русской литературы 4

ცხრაკბილაშვილი ინგა
4 32

История русской литературы 4

ხუნარიკოვი ჯამლეილ
4 34

История русской литературы 4

ხუნარიკოვი ჯამლეილ
4 36

Направления русского литературоведения

ვერულაშვილი გიორგი
4 38

აზერბაიჯანის მცირერიცხოვან ხალხთა ენები

ნამაზოვა ლიამან
4 40

აზერბაიჯანის მცირერიცხოვან ხალხთა ენები

კუჭავა ანნა
5 2

Теоретическая грамматика грузинского языка

მუსტაფაევა აისელ
5 4

აზერბაიჯანული ენა 4

შამილოვა გიულნარ
5 6

აზერბაიჯანული ენა 4



ბაირამოვა ზაირე
5 8

აზერბაიჯანული ლიტერატურის ისტორია 2

ევანისელი გვანცა
5 10

ანტიკური ლიტერატურის ისტორია 1

პაპოშვილი შავლეგო
5 12

არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების ძეგლთა რესტავრაციის 

საფუძვლები

ტალახაძე გვანცა
5 14

აქადური ენა 2

ლურსმანაშვილი ვენერა
5 16

აშშ უსაფრთხოების პოლიტიკა (ინგლისურ ენაზე)

მოსიძე ალექსანდრე
5 18

აშშ უსაფრთხოების პოლიტიკა (ინგლისურ ენაზე)

საყვარელიძე ნათია
5 20

აშშ უსაფრთხოების პოლიტიკა (ინგლისურ ენაზე)

მეტრეველი დარინა
5 22

ახალი ბერძნული ენა 1

პაატაშვილი სოფიო
5 24

ახალი ბერძნული ენა 1

მაჭარაშვილი გიორგი
5 26

ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

მელიქიძე ნინო
5 28

ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

ფხალაძე ლანა
5 30

ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

ასაბაშვილი ია
5 32

ბიბლია და ქართული მწერლობა

ახობაძე ანა
5 34

ბიბლია და ქართული მწერლობა

ბეროშვილი იზოლდა
5 36

ბიბლია და ქართული მწერლობა

ბირთველიშვილი მარიამ
5 38

ბიბლია და ქართული მწერლობა

გოდერძიშვილი ლიკა
5 40

ბიბლია და ქართული მწერლობა

გურული სალომე
6 2

ბიბლია და ქართული მწერლობა



მეტრეველი თინათინ
6 4

ბიბლია და ქართული მწერლობა

სამანიშვილი ლიკა
6 6

ბიბლია და ქართული მწერლობა

სამხარაძე ანა
6 8

ბიბლია და ქართული მწერლობა

ქველაძე სოფიკო
6 10

ბიბლია და ქართული მწერლობა

ხუბაშვილი ელენე
6 12

ბიბლია და ქართული მწერლობა

ბარიხაშვილი ანა
6 14

გერმანული ენის ისტორია

გოგოლაური სალომე
6 16

გერმანული ენის ისტორია

ცუხიშვილი მარიამ
6 18

გერმანული ენის ისტორია

ვაჭარაძე მარიამ
6 20

ენათმეცნიერების შესავალი

ფსუტური თორნიკე
6 22

თანამედროვე ებრაული ენა 4

ჩალიგავა ლაიზა
6 24

თანამედროვე რუსული ენის თეორიული ფონეტიკა

კილანავა ბექა
6 26

თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (კლასიკური ენები)

ტყეშელაშვილი მარიკა
6 28

თარგმანის თეორია და პრაქტიკა (კლასიკური ენები)

დავითაშვილი საბა
6 30

იაპონური ენა 2

წიწილაშვილი ოთარ
6 32

იაპონური ენა 2

მარაქველიძე ლიკა
6 34

იაპონური ენა 4

მზარეულიშვილი მარიამი
6 36

იაპონური ენა 4

პაპუნაშვილი ნინო
6 38

იაპონური ენა 4



ჟორჟოლიანი გვანცა
6 40

იაპონური ენა 4

ბუზიაშვილი თეონა
7 2

ინგლისური ენა 6

თედიაშვილი მარიამ
7 4

ინგლისური ენა 6

თეთრაძე თეა
7 6

ინგლისური ენა 6

კუჭაშვილი ნინო
7 8

ინგლისური ენა 6

მორჩილაძე თეონა
7 10

ინგლისური ენა 6

ნაჭყებია ეკატერინე
7 12

ინგლისური ენა 6

ოზბეთელაშვილი თამუნა
7 14

ინგლისური ენა 6

რიგიშვილი გვანცა
7 16

ინგლისური ენა 6

სურგულაძე ქრისტინე
7 18

ინგლისური ენა 6

ცარციძე მანანა
7 20

ინგლისური ენა 6

ჭელიძე ნია
7 22

ინგლისური ენა 6

ჯიმშელეიშვილი სალომე
7 24

ინგლისური ენა 6

სანაია ალექსანდრე
7 26

იტალიური ენა 4

ცერცვაძე გიორგი
7 28

იტალიური ენა 4

ბურდოიანი ერიკ
7 30

კინო–ტელე დრამატურგია

ჩხაიძე მარიამ
7 32

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ქალაშიან მარუსია
7 34

რუსული ლიტერატურის ისტორია 3



კიკილაშვილი გია
7 36

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში

პაპინაშვილი ესმა
7 38

შესავალი სლავურ ფილოლოგიაში

ბენდელიანი მაგდა
8 2

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

გასანოვა აიტაჯ
8 4

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

ვახტანგაშვილი შორენა
8 6

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

იმნაძე ნინო
8 8

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

კვარაცხელია ანა
8 10

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

მუნჯიშვილი მაკა
8 12

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

მუჯირი შოთა
8 14

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

ნიკოღოსიან არმენუჰი
8 16

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

რამაზანოვა დიანა
8 18

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

ცირეკიძე თეონა
8 20

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

ციცქიშვილი მარიკა
8 22

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

ხალაფოვა რუფანა
8 24

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია

ლორიაშვილი გიორგი
8 26

ინფექციური დაავადებები(სტომატ)

ნუცუბიძე ანა
8 28

ინფექციური დაავადებები(სტომატ)

ჟორჟოლიანი ანა
8 30

ინფექციური დაავადებები(სტომატ)

სიჭინავა თამთა
8 32

ინფექციური დაავადებები(სტომატ)



ბარელაძე ჯეკო
8 34

ბიზნესის სამართალი (თავისუფალი კურსი)

კობახიძე მიხეილი
8 36

ეკონომეტრიკა  II

წულუკიძე სოფიკო
8 38

ეკონომეტრიკა II

ძაბირაძე ალექსანდრე
8 40

ეკონომეტრიკა II

ლაბაძე ლაშა
9 2

ეკონომეტრიკა II

მანდარია მალხაზი
9 4 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

მიდელაური მარინა
9 6 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

თოდუა მარიკა
9 8 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

კალაძე გიორგი
9 10 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ტატუნაშვილი ბექა
9 12 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ჯიქიძე ლალი
9 14 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

კაკალაშვილი სანდრო
9 16

ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ჭიპაშვილი დავით
9 18 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ჯიბუტი შოთა
9 20

ეკონომიკური პოლიტიკა II

გოგოლაძე გვანცა
9 22

კორპორაციული ანგარიშგება(მგ)

რობაქიძე ანა
9 24 მაკროეკონომიკა 1

გორდაძე აკაკი
9 26 მაკროეკონომიკა 2

ბუღაშვილი ვახტანგი
9 28 მაკროეკონომიკა 2



შანიძე თინათინ
9 30 მაკროეკონომიკა 2

კიბაბიძე ანა
9 32

მაკროეკონომიკა II

ნათენაძე შოთა
9 34

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – ეკონომეტრიკა 3

გოგრიჭიანი ბექა
9 36

მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საერთაშორისო საფინანსო–საკრედიტო 

ურთიერთობები

ბედოშვილი ქეთევან
9 38 საჯარო ფინანსები

გარუჩავა მირიან
9 40 საჯარო ფინანსები

შანიძე ზურაბ
10 2 საჯარო ფინანსები

ქერეჭაშვილი ცოტნე
10 4 საჯარო ფინანსები

იაკობიძე ანა
10 6 საჯარო ფინანსები

დოლაკიძე ია
10 8 საჯარო ფინანსები

ნოზაძე ხატია
10 10 საჯარო ფინანსები

კვირაია ნოდარ
10 12 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

გაბაიძე ლევან
10 14 სტატისტიკური ანალიზის მეთოდები

გამისონია ნინო
10 16

ფინანსური ანალიზი

იაშვილი თეკლე
10 18

ფინანსური ანალიზი

არველაძე ნუცა
10 20 ქართული ხელოვნების ისტორია

კრიჭაშვილი ვაჟა
10 22 ქართული ხელოვნების ისტორია

გოგსაძე ნინო
10 24 ქართული ხელოვნების ისტორია



ცუცქირიძე გიორგი
10 26 შესავალი სამართალმცოდნეობაში

სამხარაძე ვახტანგ
10 28

შესავალი სამართალმცოდნეობაში

ხასაია მიხეილ
10 30

შესავალი სამართალმცოდნეობაში

სიბაშვილი თორნიკე
10 32 შესავალი სამართალმცოდნეობაში

წიკლაური გიორგი
10 34 შესავალი სამართალმცოდნეობაში

უნგიაძე გიორგი
10 36 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

თოდაძე გიორგი
10 38 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

ბულუხია ეგუდიელი
10 40

კალკულუსი II

ხარბედია ლევან
11 2 კალკულუსი II

ჯიბლაძე გიორგი
11 4 კალკულუსი II

ბუჟღულაშვილი ნელი
11 6

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (ალგებრა და კანონზომიერებანი)

ახვლედიანი მარიამ
11 8

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (ალგებრა და კანონზომიერებანი)

შალამბერიძე ჯონი
11 10

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (ალგებრა და კანონზომიერებანი)

გულაღაშვილი ბექა
11 12

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (ალგებრა და კანონზომიერებანი)

ბრეგვაძე ნინო
11 14

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (გეომეტრია და სივრცის აღქმა)

მოლაშხია გენადი
11 16 მინერალოგია 1

დოლიძე ნათელა
11 18 ფიზიკური ქიმია 3

ჩუბინიძე მარიამ
11 20

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები



კელენჯერიძე სოფიო
11 22 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გოზალიშვილი თათია
11 24 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მაზმიშვილი გივი
11 26 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჭიჭინაძე ნინო
11 28 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ფაჩუაშვილი დავითი
11 30 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჭიპაშვილი თამარ
11 32 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სპანდერაშვილი ანა
11 34 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

კობიძე ანა
11 36 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ქანდაურიშვილი ნინო
11 38

კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი

ხარანაული სალომე
11 40

მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი – შესავალი ტურიზმსა 

და მასპინძლობის მენეჯმენტში 1

კარტოზია თემური
12 2 სააღსრულებო სამართალი

ამაღლობელი ლალი
12 4 საგადასახადო სამართალი

აბაშიძე გრიგოლ
12 6 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჩხარტიშვილი სალომე
12 8 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ომაროვი ნეიმათ
12 10 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჯავახიძე დიმიტრი
12 12 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ლომაური ნიკა
12 14 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

რუსიშვილი ნინო
12 16 საერთაშორისო საჯარო სამართალი



ზირაქაშვილი სოფიკო
12 18 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ოსიშვილი სალომე
12 20 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ცაგარეიშვილი სულიკო
12 22 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ეჯიბაშვილი ედუარდი
12 24 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კვინიკაძე თორნიკე
12 26 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ბაჯაძე მარიამ
12 28 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ვლადიმერ სოხაძე
12 30 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

იუსუბოვა გიულნარ
12 32 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ლომინაძე ლიკა
12 34 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კობიძე ანა
12 36 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მონასელიძე ელენე
12 38 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ესვანჯია თათია
12 40 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ყაზარაშვილი თამუნა
12 42 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ფიფია დიანა
12 44 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ლიპარტელიანი თამარ
12 46

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ავალიანი თამარ
12 48 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მეტრეველი ნათია
12 50

საერთაშორისო საჯარო სამართალი

სანაძე ნინო
13 2 საერთაშორისო საჯარო სამართალი



რევაზიშვილი მარიამ
13 4 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ლომიძე მარიამ
13 6

სამართალი და დემოკრატია

ხეჩიკაშვილი თამარ
13 8 სამართალი და დემოკრატია

ბებია ამირან
13 10 სამართალი და დემოკრატია

კივილაძე ალექსანდრე
13 12 სამართალი და დემოკრატია

დოღონაძე პაატა
13 14 სამართალი და დემოკრატია

კოპალიანი რევაზი
13 16 სამართალი და დემოკრატია

ნონიკაშვილი ვაკო
13 18 სამართალი და დემოკრატია

გაჩეჩილაძე მარიამ
13 20 სამართალი და დემოკრატია

სონღულაშვილი ლევან
13 22

სამართალი და დემოკრატია

ივანჩენკო ანნა
13 24 საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ჩოხელი ანი
13 26 საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

ბეკურიშვილი მარიამ
13 28 საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

გორდელაძე დავით
13 30 საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

მაზმიშვილი ნიკოლოზ
13 32 საქართველოს მთავრობა და მისი რეგულირების სფერო

წერეთელი მარიამ
13 34

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

არსენიძე დავით
13 36 სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ბახტაძე ჟორესი
13 38 სახელმწიფო მმართველობის მოდელები



კომლაძე თორნიკე
13 40

სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები და მათი უფლება–მოვალეობები

მალანია თეიმურაზ
13 42

ქართული სამართლის ისტორია

ჭინჭარაული ნათია
13 44

ქართული სამართლის ისტორია

ბეჟანიშვილი ანი
14 2 ქართული სამართლის ისტორია

იასაღაშვილი მარი
14 4 ქართული სამართლის ისტორია

მეფარიშვილი თინათინ
14 6 ქართული სამართლის ისტორია

მუკბანიანი ზურაბი
14 8 ქართული სამართლის ისტორია

აბაშიძე ეკა
14 10 ქართული სამართლის ისტორია

შეროზია გურამ
14 12 ქართული სამართლის ისტორია

გოგიაშვილი როინ
14 14 ქართული სამართლის ისტორია

ჩიხრაძე ანი
14 16 ქართული სამართლის ისტორია

ხუსკივაძე გიორგი
14 18 ქართული სამართლის ისტორია

გორდელაძე დავით
14 20 ქართული სამართლის ისტორია

ვარდოსანიძე დავით
14 22 ქართული სამართლის ისტორია

ლომსაძე სოფიო
14 24 ქართული სამართლის ისტორია

ფუტკარაძე ხატია
14 26

ორთოპედ. სტომატ. 5    კ.4   (სტომ.)            

მათიაშვილი შოთა
14 28

რეპროდუქტოლოგია  კ.6   მკ.

იბრაგიმოვი ნატავან
14 30

შესავალი კურსი ნორმ. ფიზიოლოგიაში  კ.1    (სტომ.)



გეწაძე ამირანი
14 32

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა  კ.3   მკ.  ჯგ:ა,ბ,გ,დ,ე,ვ  უწყისით 

ძირითადი გამოცდები

ვახტანგიძე გურამი
14 34

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა  კ.3   მკ.  ჯგ:ა,ბ,გ,დ,ე,ვ  უწყისით 

ძირითადი გამოცდები

ნაჭყებია ნატო
14 36

შინაგან დაავადებათა პროპედევტიკა  კ.3   მკ.  ჯგ:ა,ბ,გ,დ,ე,ვ  უწყისით 

ძირითადი გამოცდები

მორგოშია თანანა
14 38

შინაგანი  მედიცინა 1  კ.4   მკ.

ჩუბინიძე ლია
14 40

ოფთალმოლოგია     კ.4   (სტომ.)            

ჯიქია ჟანა
14 42

ოფთალმოლოგია     კ.4   (სტომ.)            

ხომერიკი მანონი
14 44

ჰემატოლოგია   კ.3   (სტომ.)

კვეიძე თამარი
14 46

აშშ უსაფრთხოების პოლიტიკა (ინგლისურ ენაზე)

სერგია კობა
14 48

ევროკავშირის ინსტიტუტები

ჩაიძე თემურ
15 2 თურქეთის საგარეო პოლიტიკა

ნაცვლიშვილი მათე
15 4 პოლიტიკური თეორიის ძირითადი პრობლემები

ჯოჯუა ბაჩანა
15 6 პოლიტიკური კვლევის მეთოდები

გურული ნინო
15 8

პოლიტიკური მეცნიერების ისტორია: ძირითადი სკოლები და 

მიმართულებები

მანჯგალაძე ლიკა
15 10

ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი

ლაცაბიძე ნინო
15 12

ანტიკური ლიტერატურის ისტორია 1

დევნოზაშვილი ანი
15 14 ანტიკური ლიტერატურის ისტორია 1

აბულაშვილი ანა
15 16 ბიბლია და ქართული მწერლობა

ჩიხლაძე თამრიკო
15 18 გერმანული ენის ისტორია



დინუაშვილი ანი
15 20 გერმანული ენის ისტორია

როინიშვილი მარგალიტა
15 22 გერმანული ენის ისტორია

ჯელაძე ლიზიკო
15 24

გერმანული ენის ისტორია

ანდრიაშვილი ნინო
15 26 გერმანული ენის ისტორია

მაისაშვილი თამარ
15 28 გერმანული ენის ისტორია

ჯავახი ქეთევან
15 30

თეორიული ეთნოლოგია 1

ვაჩეიშვილი თორნიკე
15 32 იაპონური ენა 2

ვაჩეიშვილი თორნიკე
15 34 ინგლისური ენა A1.1

სტურუა ალექსანდრე
15 36

საქართველოს ისტორიული ხანის არქეოლოგია 3 (შუა საუკუნეები)

ორაგველიძე ინგა
15 38

ქართული დიპლომატიის ისტორია

იობაძე მარიკა
15 40

ქართული დიპლომატიის ისტორია

ლაპიაშვილი გულიკო
15 42 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

მუმლაძე ნატალია
15 44

ქართული სამართლის ისტორია

ბარბაქაძე ნინო
15 46 ქართული ფოლკლორი

ხვედელიძე სალომე
15 48

შუა საუკუნეების ქართული სახვითი ხელოვნება

არხოშაშვილი ნინო
16 2

ძირითადი სკოლები და კონცეფციები კულტურის კვლევებში

რუბაშვილი ხატია
16 4

ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები

გავაშელი ბექა
16 6

ეკონომიკური აზრის ისტორია



პაპიძე ფიქრია
16 8

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – მათემატიკა II

კვინიკაძე გიორგი
16 10

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – მათემატიკა II

სოსელია ლია
16 12

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – მათემატიკა II

ქავთარაძე დავითი
16 14

მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი – შესავალი ტურიზმსა 

და მასპინძლობის მენეჯმენტში 1

ვეშაგური თათია
16 16

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

ამირეჯიბი ანა
16 18

მოდული: ფინანსები და საბანკო საქმე – საბანკო საქმე 1

გოგელაშვილი მარიამ
16 20

მოდული: შრომის ეკონომიკა – დასაქმება და შრომის ბაზრის რეგულირება

კუდუხაშვილი ვაჟა
16 22

ფილოსოფიის შესავალი

მალიჩავა ანა-მარია
16 24

ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები

კაკაშვილი სოფიკო
16 26

ფსიქოლოგიის შესავალი

აფციაური გიორგი
16 28

ალბათობის თეორია

ვარდიაშვილი მარიამ
16 30

ალბათობის თეორია

მაღრაძე თინათინ
16 32

ალბათობის თეორია

ბერძენიშვილი გიორგი
16 34

ალბათობის თეორია

ლონგურაშვილი იოსები
16 36

დისკრეტული სტრუქტურები

უშარიძე თეონა
16 38

დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

კარიაული გიორგი
16 40

დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ტაბატაძე ნუგზარი
16 42

დრეკადობის თეორიის საფუძვლები



მიდელაშვილი ქეთევან
16 44

დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

მირცხულავა ანა
16 46

ელემენტარული მათემატიკის გაღრმავებული კურსი (არჩ)

ალექსანდრია გიორგი
16 48

ელექტრონიკის შესავალი

ჯალაღონია ლუსიანე
22 2

ელექტრონიკის შესავალი

გძელაშვილი თეონა
22 4

ზოოლოგია

გადელია ნინი
22 6

ზოოლოგია

ბახუაშვილი თორნიკე
22 8

თანამედროვე ალგებრის ელემენტები (არჩ)

გრძელიშვილი ლუკა
22 10

თანამედროვე ალგებრის ელემენტები (არჩ)

გავაკეთაშვილი ნანი
22 12

თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

გაბელაია ელენე
22 14

ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

შოშიაშვილი ნინო
22 16

ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

მამნიაშვილი გუგა
22 18

მათემატიკის ელემენტები ხელოვნებასა და ბუნებაში

ბრეგვაძე ნინო
22 20

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (გეომეტრია და სივრცის აღქმა)

მამედოვი ორხან
22 22

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

ქუთათელაძე სესილი
22 24

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

ხიდეშელი მედეა
22 26

მათემატიკური ანალიზი II: მრავალი ცვალდის ფუნქციათა 

დიფერენციალური აღრიცხვა

ელბაქიძე მარიამ
22 28

მაკრომოლეკულების ქიმია

პოღოსიან თინა
22 30

მარტინგალების თეორია (არჩ)



წულაია სანდრო
22 32

მინერალები და ძვირფასი ქვები

ნემსაძე ელგუჯა
22 34

მოდელირება და სიმულაცია

თურქიშვილი ნიკოლოზ
22 36

მოდელირება და სიმულაცია

ბეროშვილი გიორგი
22 38

მოლეკულური ბიოლოგიის საფუძვლები

დოგუზაშვილი გვანცა
22 40

მსოფლიოს სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფია

ლაცაბიძე გიორგი
23 2

ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (Java)

მელია მართა
23 4

რიცხვითი ანალიზი II: ჩვეულებრივ და კერძოწარმოებულებიან 

დიფერენციალურ განტოლებათა ამოხსნის მეთოდები

ედიშერაშვილი ნინო
23 6

რიცხვითი მეთოდები კერძო წარმოებულებიანი დიფერენციალური 

განტოლებებისათვის (არჩ)

ქენქაძე თეა
23 8

სამყაროს ევოლუცია

ბექაური ელისო
23 10

სამყაროს ევოლუცია

მოისწრაფეშვილი თამთა
23 12

საშენი და კონსტრუქციული მასალების ანალიზი და ექსპერტიზა

მაღრაძე ელისო
23 14

სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

ჩუბინიძე გიორგი
23 16

სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

კუტუბიძე რომან
23 18

სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

ხიდეშელი დავითი
23 20

ფიზიკის შესავალი 2 (სხვა მიმართულების სტუდენტებისთვის)

ლომიძე გელა
23 22

ფიზიკის შესავალი 2 (სხვა მიმართულების სტუდენტებისთვის)

დვალიშვილი ლენა
23 24

ფიზიკის შესავალი 2 (სხვა მიმართულების სტუდენტებისთვის)

ფილაური ხატია
23 26

ფიზიკური ქიმია 1



შკუბულიანი ბექა
23 28

ფუნქციონალური ანალიზის საფუძვლები (არჩ)

ბუტიკაშვილი გიგა
23 30

ფუნქციონალური ანალიზის საფუძვლები (არჩ)

ლურსმანაშვილი გაგა
23 32

ფურიეს და ვეველეტ ანალიზის საფუძვლები (არჩ)

ცომაია გიორგი
23 34

ქიმიის შესავალი

დარცმელიძე მალხაზი
23 36

ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები

უხურგუნაშვილი ლევან
23 38

ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები

გოგოსაშვილი ლაშა
23 40

წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია

გალოგრე ლაშა
24 2

ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

მაისურაძე თამარი
24 4

ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

ჩუბინიძე მარიამ
24 6

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

ბოჭორიშვილი თათია
24 8

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ხოკერაშვილი რუსუდან
24 10

ინგლისური ენა 3

მუმლაძე გიორგი
24 12

მედია სამართალი

ზაქარიაშვილი ნანა
24 14

საავტორო სამართალი

ხაბაზიშვილი ელგუჯა
24 16

სამრეწველო საკუთრების სამართალი

გურგენიძე ვალერიან
24 18

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი

არსენიძე დავით
24 20

სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

ჯავახიშვილი მარიამ
24 22

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი



შუბლაძე ლაშა
24 24

სისხლის სამართლის პროცესი

ყულიჯანიშვილი მარიამი
24 26

სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ჯიბლაძე ლაზარე
24 28

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს სტატუტი და ეროვნული 

კანონმდებლობა

მუმლაძე გიორგი
24 30

ფასიანი ქაღალდების სამართალი

ცინცაძე თამარ
24 32

შესავალი სამართლისმცოდნეობაში

კიკვაძე ნათია
24 34
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ქვარცხავა თამარი
24 36

კლასიკური სოციალური თეორიები

კაიდარაშვილი ნანა
24 38

კულტურის სოციოლოგია

გუტიძე ლუკა
24 40

ლოგიკა

კალანდაძე რომანი
25 2

მსოფლიო რეგიონებისა და ქვეყნების საზოგადოებრივი გეოგრაფია 1

რუსია გიორგი
25 4

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

კობიძე სოფიო
25 6

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

მუჯირი ნუცი
25 8

პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

კუბლაშვილი თამთა
25 10

პოლიტიკური ანთროპოლოგია

მარგველაშვილი გურამ
25 12

პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

მიქელაძე ლევან
25 14

პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ხოჯავა ნატა
25 16

პოლიტიკური მეცნიერების ისტორია: ძირითადი სკოლები და 

მიმართულებები

აბასოვი ფაგან
25 18

ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი



ავდალიანი ნოდარ
25 20

რაოდენობრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (I)

ჯღარკავა ანა
25 22

საზოგადოებრივი გეოგრაფია და სოციალური თეორიები

თინიკაშვილი დავით
25 24

საზოგადოებრივი გეოგრაფიის შესავალი

ლაბაური გიორგი
25 26

სოციალური მუშაობა და ბავშვთა დაცვა ძალადობისა და 

უგულებელყოფისაგან

მესხი მელანო
25 28

სოციალური მუშაობის შესავალი

ანდიაშვილი გიორგი
25 30

სოციალური მუშაობის შესავალი

მგალობლიშვილი მამუკა
25 32

ჯანდაცვის პოლიტიკა

ბარელაძე ჯეკო
25 34

ბიზნესის სამართალი (თავისუფალი კურსი)

ბობოხიძე ბაია
25 36

სასტუმროს ოპერირება და მენეჯმენტი

ნატროშვილი გიორგი
25 38

სასტუმროს ოპერირება და მენეჯმენტი

ქუბრიაშვილი მედეა
25 40

სტატისტიკა ტურიზმისათვის

შელია გიორგი
26 2

ტურიზმის დაგეგმვა და მენეჯმენტი

ჯიქური ქეთევან
26 4

უცხო ენა 3

ეგრისელაშვილი ბელა
26 6

შესავალი ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტში 1

ბელქანია ლორენა
26 8

ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 1

ნადარეიშვილი მარიამ
26 10

ნეიროფსიქოლოგია

ლორთქიფანიძე ანა
26 12

სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

გელაძე მარიამ
26 14

სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია



გაბუნია თინათინ
26 16

სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

სუკიასოვი ანა
26 18

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი

კაციაშვილი ნინო
26 20

ქცევის გამოყენებითი ანალიზი

 მარიამი
26 22

„ბიზანტიური თანამეგობრობის“ ისტორია

გუსეინოვა სარა
26 24

Актуальные проблемы современной русской литературы

გულიაშვილი სალომე
26 26

Русская лексика и фразеология в аспекте РКИ

მაზანიშვილი ინგა
26 28

ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი

ობოლაძე კესო
26 30

ანტიკური ფილოსოფია

მარტიროსიან არევიკ
26 32

ანტიკური ფილოსოფია

პაპოშვილი შავლეგო
26 34

არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების ძეგლთა რესტავრაციის 

საფუძვლები

ფხალაძე ლანა
26 36

ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

მაჭარაშვილი გიორგი
26 38

ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

მელიქიძე ნინო
26 40

ახალი და უახლესი ისტორიის საფუძვლები

ბედოშვილი ნინო
27 2

ახლო აღმოსავლეთის ისტორია (ახალი და უახლესი პერიოდი)

კომახიძე გიორგი
27 4

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ხოხიაშვილი ქეთევან
27 6

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1914-1945)

ვაჭარაძე მარიამ
27 8

ენათმეცნიერების შესავალი

ღონღაძე სალომე
27 10

ზოგადი ენათმეცნიერება



ფსუტური თორნიკე
27 12

თანამედროვე ებრაული ენა 4

ჯავახი ქეთევან
27 14

თეორიული ეთნოლოგია 1

გოგოხია სალომე
27 16

ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ხუნწელია ანა
27 18

ინგლისური ენის თეორიული ფონეტიკა

სადრაძე ელენე
27 20

ინგლისური ენის ისტორია

ემუხვარი ნინო
27 22

ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

სოსელია ნანა
27 24

იტალიური ლიტერატურის ისტორია 1

გურჩიანი მარიამი
27 26

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

პერტაია ანა
27 28

ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები

ანთელავა სალომე
27 30

ლექსიკოგრაფიის საფუძვლები

წიქარიძე სალომე
27 32

მე-19 საუკუნის ქართველი კლასიკოსები

ჩხაიძე მარიამ
27 34

მსოფლიო ხელოვნების ისტორია

ღარიბაშვილი სალომე
27 36

რუსთველი და რუსთველოლოგია

ფეზუაშვილი მარიამ
27 38

საქართველოს ისტორია

ბერძენიშვილი თამარი
27 40

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება XIX 

საუკუნეში

ტოლიაშვილი მარინე
28 2

საქართველოს სამხედრო ისტორია (უძველესი დროიდან – XVIII საუკუნემდე)

კიკილაშვილი გია
28 4

ქალაქი და საქალაქო ცხოვრება შუა საუკუნეების საქართველოში

ხაბელაშვილი ნუგზარ
28 6

ქართული ენის თეორიული გრამატიკა



რეხვიაშვილი გვანცა
28 8

ქართული ლექსიკოლოგია

გელაძე იზა
28 10

ქართული პალეოგრაფია

გუჩუა ნინო
28 12

ქართული წერისა და მეტყველების კულტურა

ოქროპირიძე ნატალია
28 14

შემეცნების თეორია (ეპისტემოლოგია)

როინიშვილი მაკა
28 16

შესავალი კავკასიოლოგიაში

ფურცხვანიძე სოფიო
28 18

შესავალი კულტურის მეცნიერებებში

ლიპარტელიანი ირმა
28 20

შესავალი ლიტერატურათმცოდნეობაში

ჯაშიაშვილი ლია
28 22

ძველი ეგვიპტის ისტორია და კულტურა

მელაძე ანა
28 24

ძველი ქართული ენა

ცინცაძე ანი
28 26

ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია 2

ჯაშიაშვილი ლია
28 28

ძველი წინა აზიის ისტორია და კულტურა (მესოპოტამია, სირია)

ბახტურიძე პაატა
28 30

მაკროეკონომიკა II

დოლიძე ნათელა
28 32 გარემოს ქიმია

თამაზაშვილი ალეკო
28 34

თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

თევზაძე ალექსანდრე
28 36 მინერალოგია 1

ჭანკვეტაძე გიორგი
28 38 მინერალოგია 1

თურმანიძე გიორგი
28 40 მინერალოგია 1

კობერიძე რამაზ
29 2 მინერალოგია 1



თავართქილაძე გურამ
29 4

მეანობა    კ.4   მკ.

გერგაია გიორგი
29 6

ადამიანის ქცევა სოციალურ გარემოში 1

კოპალეიშვილი გიორგი 29 8 კლასიკური სოციალური თეორიები

გუტიძე ლუკა 29 10 ლოგიკა

კვირიკაძე მარიამ 29 12 ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი

კუპატაძე ქეთევან
29 14

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

ჩოქური მარი
29 16

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

იობაძე მარიკა 29 18 ქართული დიპლომატიის ისტორია


