
გვარი სახელი
სექტორის 

ნომერი

ადგილის 

ნომერი
საგნის დასახელება

დევდერიანი ბერდია 1 1 Ecol. ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური დაგეგმარება

პაპუნაშვილი ბექა 1 3 Ecol. ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური დაგეგმარება

ჩიტაძე თამუნა 1 5 Ecol. ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური დაგეგმარება

წიქარიშვილი გოგიტა 1 7 Ecol. ლანდშაფტურ-ეკოლოგიური დაგეგმარება

აბულაძე გიორგი 1 9 ალბათობის თეორია

ალფაიძე აკაკი 1 11 ალბათობის თეორია

ბახსოლიანი ეკატერინე 1 13 ალბათობის თეორია

გაბინაშვილი ქეთევან 1 15 ალბათობის თეორია

ღანიშაშვილი ირაკლი 1 17 ალბათობის თეორია

აბუაშვილი თამარი 1 19 არაორგანული ქიმია

აბულაძე მარიამ 1 21 არაორგანული ქიმია

ადუაშვილი ილია 1 23 არაორგანული ქიმია

არაბიძე ნინო 1 25 არაორგანული ქიმია

ბენდელიანი მარიკა 1 27 არაორგანული ქიმია

ბიგვავა თამარ 1 29 არაორგანული ქიმია

ბლიაძე სოფიკო 1 31 არაორგანული ქიმია

ბოლქვაძე ნინო 1 33 არაორგანული ქიმია

ბუხაიძე მარიამი 1 35 არაორგანული ქიმია

გაბელაია მარიამი 1 37 არაორგანული ქიმია

გიორგობიანი ნინო 1 39 არაორგანული ქიმია

გოგალაძე ნინო 2 1 არაორგანული ქიმია



გოგინაშვილი ანნა 2 3 არაორგანული ქიმია

გოჩიაშვილი თამარი 2 5 არაორგანული ქიმია

გოხაძე ნინო 2 7 არაორგანული ქიმია

გულიშვილი გვანცა 2 9 არაორგანული ქიმია

გურჩიანი ია 2 11 არაორგანული ქიმია

დავიდოვი ლანა 2 13 არაორგანული ქიმია

დგებუაძე დავით 2 15 არაორგანული ქიმია

დოლიძე გიზო 2 17 არაორგანული ქიმია

ექვთიმიშვილი მარიამ 2 19 არაორგანული ქიმია

ვანიშვილი ალექსანდრე 2 21 არაორგანული ქიმია

ვაყელაშვილი სოფიკო 2 23 არაორგანული ქიმია

ზაზაძე გიორგი 2 25 არაორგანული ქიმია

ზამთარაძე ნინო 2 27 არაორგანული ქიმია

თაგვიაშვილი ჟანა 2 29 არაორგანული ქიმია

თოდრაძე მურმან 2 31 არაორგანული ქიმია

კარელიძე ანა 2 33 არაორგანული ქიმია

კახიძე გიორგი 2 35 არაორგანული ქიმია

კობაიძე დავით 2 37 არაორგანული ქიმია

კობიძე გიორგი 2 39 არაორგანული ქიმია

მამაიაშვილი მარიამი 3 1 არაორგანული ქიმია

მამალაშვილი დავით 3 3 არაორგანული ქიმია

მახარაძე დავით 3 5 არაორგანული ქიმია

მეგენეიშვილი ნინო 3 7 არაორგანული ქიმია



მედოიძე ქეთევან 3 9 არაორგანული ქიმია

მიქაბერიძე მარიამ 3 11 არაორგანული ქიმია

მულაძე მარიამ 3 13 არაორგანული ქიმია

ნადირაძე ეკა 3 15 არაორგანული ქიმია

ოთარაშვილი ბექა 3 17 არაორგანული ქიმია

ომსარაშვილი თინათინი 3 19 არაორგანული ქიმია

ორველაშვილი ნინო 3 21 არაორგანული ქიმია

ჟუჟნიაშვილი ნონა 3 23 არაორგანული ქიმია

სამარგულიანი ლევანი 3 25 არაორგანული ქიმია

სამხარაძე თეონა 3 27 არაორგანული ქიმია

საყვარელიძე სალომე 3 29 არაორგანული ქიმია

სურამელაშვილი ელიზბარი 3 31 არაორგანული ქიმია

ტალიაშვილი რუსუდანი 3 33 არაორგანული ქიმია

ტვილდიანი ნონა 3 35 არაორგანული ქიმია

ტუშური მარიამი 3 37 არაორგანული ქიმია

უჩანეიშვილი ანი 3 39 არაორგანული ქიმია

ფარქოსაძე ჯული 4 1 არაორგანული ქიმია

ფილაური ნანა 4 3 არაორგანული ქიმია

ფორჩხიძე აგნესა 4 5 არაორგანული ქიმია

ქამუშაძე ოლეგ 4 7 არაორგანული ქიმია

ქესაური ნატო 4 9 არაორგანული ქიმია

ქორიძე ქეთი 4 11 არაორგანული ქიმია

ღონღაძე მირანდა 4 13 არაორგანული ქიმია



ჩაფიძე ნინო 4 15 არაორგანული ქიმია

ჩაჩანიძე სოფიკო 4 17 არაორგანული ქიმია

ჩხაიძე გურამ 4 19 არაორგანული ქიმია

ცქიტიშვილი სოფო 4 21 არაორგანული ქიმია

ცხადაძე თამარი 4 23 არაორგანული ქიმია

ძაძამია ნანა 4 25 არაორგანული ქიმია

ჭანტურიძე ნათია 4 27 არაორგანული ქიმია

ჭაუჭიძე ნინო 4 29 არაორგანული ქიმია

ჭელიძე ალუდა 4 31 არაორგანული ქიმია

ხაჟომია ნინო 4 33 არაორგანული ქიმია

ხელაშვილი თინათინი 4 35 არაორგანული ქიმია

ხელაშვილი ნინო 4 37 არაორგანული ქიმია

ხიმკოვა ელისო 4 39 არაორგანული ქიმია

ხმალაძე ნინო 5 1 არაორგანული ქიმია

ჯანგველაძე ტატა 5 3 არაორგანული ქიმია

ჯარიაშვილი მზია 5 5 არაორგანული ქიმია

ჯაშიაშვილი ქეთევან 5 7 არაორგანული ქიმია

აბაზაშვილი ეკა 5 9 ატმოსფერული პროცესები

არევაძე გიორგი 5 11 ატმოსფერული პროცესები

გოგსაძე ირაკლი 5 13 ატმოსფერული პროცესები

გოდერძიშვილი სოფიკო 5 15 ატმოსფერული პროცესები

მამასახლისი თორნიკე 5 17 ატმოსფერული პროცესები

მგელაძე თორნიკე 5 19 ატმოსფერული პროცესები



მოდრეკელიძე მარიამ 5 21 ატმოსფერული პროცესები

ფარასტაშვილი ლევანი 5 23 ატმოსფერული პროცესები

შელია ვასო 5 25 ატმოსფერული პროცესები

ხვედელიძე მერი 5 27 ატმოსფერული პროცესები

ხორბალაძე დემნა 5 29 ატმოსფერული პროცესები

გვიმრაძე გიორგი 5 31 ბიოგეოგრაფია

დავითულიანი ავთანდილი 5 33 ბიოგეოგრაფია

ტუხიაშვილი მანუჩარ 5 35 ბიოგეოგრაფია

ძნელაძე დავით 5 37 ბიოგეოგრაფია

ხუსკივაძე არჩილ 5 39 ბიოგეოგრაფია

აბჟანდაძე ნათია 6 1 ბიოორგანული ქიმია

აბშილავა ლონდა 6 3 ბიოორგანული ქიმია

ბაძგარაძე ნათია 6 5 ბიოორგანული ქიმია

ბურდიაშვილი მარია 6 7 ბიოორგანული ქიმია

გაფრინდაშვილი თამთა 6 9 ბიოორგანული ქიმია

გელაშვილი თამარი 6 11 ბიოორგანული ქიმია

გელოვანი თამარ 6 13 ბიოორგანული ქიმია

გზირიშვილი თეონა 6 15 ბიოორგანული ქიმია

გოქაძე თამარ 6 17 ბიოორგანული ქიმია

ელბაქიძე მარიამ 6 19 ბიოორგანული ქიმია

ზვიადაძე ნინო 6 21 ბიოორგანული ქიმია

თაბაგარი ნათია 6 23 ბიოორგანული ქიმია

თარგამაძე ხატია 6 25 ბიოორგანული ქიმია



თოთლაძე ქეთევან 6 27 ბიოორგანული ქიმია

იაშვილი მანანა 6 29 ბიოორგანული ქიმია

კენჩხაძე ნინო 6 31 ბიოორგანული ქიმია

კვინიკაძე სოფიკო 6 33 ბიოორგანული ქიმია

კილაძე ნათია 6 35 ბიოორგანული ქიმია

კობაძე ნატალია 6 37 ბიოორგანული ქიმია

ლემონჯარია თამარ 6 39 ბიოორგანული ქიმია

მარგოშვილი მარხა 7 1 ბიოორგანული ქიმია

მაძღარაშვილი მედეა 7 3 ბიოორგანული ქიმია

მელაშვილი თამარი 7 5 ბიოორგანული ქიმია

მერებაშვილი ნინო 7 7 ბიოორგანული ქიმია

მოისწრაფეშვილი თამთა 7 9 ბიოორგანული ქიმია

მჭედლიშვილი მარიამი 7 11 ბიოორგანული ქიმია

ნებიერიძე ანა 7 13 ბიოორგანული ქიმია

ნიკოლაიშვილი ირინა 7 15 ბიოორგანული ქიმია

ოზბეთელაშვილი ანი 7 17 ბიოორგანული ქიმია

ოღლიშვილი ნანა 7 19 ბიოორგანული ქიმია

რობაქიძე თეონა 7 21 ბიოორგანული ქიმია

საყევარაშვილი რუსუდან 7 23 ბიოორგანული ქიმია

სიუკაევა ნანა 7 25 ბიოორგანული ქიმია

სოფრომაძე მარიამ 7 27 ბიოორგანული ქიმია

ფანცულაია სალომე 7 29 ბიოორგანული ქიმია

ფარეშიშვილი ქეთევან 7 31 ბიოორგანული ქიმია



ფარულავა გიორგი 7 33 ბიოორგანული ქიმია

ფარცვანია მარიკა 7 35 ბიოორგანული ქიმია

ქისტაური თათია 7 37 ბიოორგანული ქიმია

ქიტესაშვილი მარი 7 39 ბიოორგანული ქიმია

ღლონტი გიორგი 8 1 ბიოორგანული ქიმია

ღონღაძე ნინო 8 3 ბიოორგანული ქიმია

შუბითიძე თინათინ 8 5 ბიოორგანული ქიმია

ჩამაგუა ნანა 8 7 ბიოორგანული ქიმია

ცერცვაძე ეკატერინე 8 9 ბიოორგანული ქიმია

ცინცაძე რუსუდანი 8 11 ბიოორგანული ქიმია

ძამაშვილი მარიამ 8 13 ბიოორგანული ქიმია

ჭინჭარაული რუსუდანი 8 15 ბიოორგანული ქიმია

ხატიაშვილი თამარ 8 17 ბიოორგანული ქიმია

ხახუტაიშვილი ანა 8 19 ბიოორგანული ქიმია

ხმელიძე გვანცა 8 21 ბიოორგანული ქიმია

ხუნდაძე ნანა 8 23 ბიოორგანული ქიმია

ხუნჯგურუა ქრისტინა 8 25 ბიოორგანული ქიმია

ხუციშვილი მარია 8 27 ბიოორგანული ქიმია

ჯინჭარაშვილი თინიკო 8 29 ბიოორგანული ქიმია

ჯიჯავა ინგა 8 31 ბიოორგანული ქიმია

გაგილაძე ნინო 8 33 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია

ბარამაშვილი თორნიკე 8 35 გამოყენებითი გეომორფოლოგია

დვალიძე ნინო 8 37 გამოყენებითი გეომორფოლოგია



მურვანიძე მარიამ 8 39 გამოყენებითი გეომორფოლოგია

რეხვიაშვილი თამარ 9 1 გამოყენებითი გეომორფოლოგია

ცერცვაძე ელენე 9 3 გამოყენებითი გეომორფოლოგია

ჯორკნციან ასია 9 5 გამოყენებითი გეომორფოლოგია

კერესელიძე რევაზ 9 7 გამოყენებითი ფიზიკა : ელექტრომაგნეტიზმი

ოდილავაძე მარიამ 9 9 გამოყენებითი ფიზიკა : ელექტრომაგნეტიზმი

ტიელიძე თემურ 9 11 გამოყენებითი ფიზიკა : ელექტრომაგნეტიზმი

წოწკოლაური პავლე 9 13 გამოყენებითი ფიზიკა : ელექტრომაგნეტიზმი

ალთუნაშვილი ანა 9 15 განვითარების ბიოლოგია

არველაძე ანი 9 17 განვითარების ბიოლოგია

არუთინაშვილი ნინო 9 19 განვითარების ბიოლოგია

ასაბაშვილი ამალია 9 21 განვითარების ბიოლოგია

აფრიაშვილი სოფიო 9 23 განვითარების ბიოლოგია

ახვლედიანი შორენა 9 25 განვითარების ბიოლოგია

ბერიაშვილი ნინო 9 27 განვითარების ბიოლოგია

ბოლქვაძე გურამი 9 29 განვითარების ბიოლოგია

ბულაშვილი ნათია 9 31 განვითარების ბიოლოგია

გერსამია ნინო 9 33 განვითარების ბიოლოგია

გიორგაძე გოგი 9 35 განვითარების ბიოლოგია

გოგოლაძე შორენა 9 37 განვითარების ბიოლოგია

დათუნაშვილი ანასტასია 9 39 განვითარების ბიოლოგია

დემურიშვილი დემურ 10 1 განვითარების ბიოლოგია

ელიოსიძე ქრისტინე 10 3 განვითარების ბიოლოგია



თოდაძე ანი 10 5 განვითარების ბიოლოგია

თორაძე ლიანა 10 7 განვითარების ბიოლოგია

კოკაია დალი 10 9 განვითარების ბიოლოგია

ლიპარტელიანი ბექა 10 11 განვითარების ბიოლოგია

ლომსაძე სალომე 10 13 განვითარების ბიოლოგია

მაისურაძე ნათია 10 15 განვითარების ბიოლოგია

მამულაშვილი თამუნა 10 17 განვითარების ბიოლოგია

მახარაშვილი ენდი 10 19 განვითარების ბიოლოგია

მახარაშვილი ნათია 10 21 განვითარების ბიოლოგია

მინდიაშვილი თორნიკე 10 23 განვითარების ბიოლოგია

მოგილევიჩი გიორგი 10 25 განვითარების ბიოლოგია

ნეფარიძე სოფიკო 10 27 განვითარების ბიოლოგია

ნოზაძე თამარ 10 29 განვითარების ბიოლოგია

სამუშია თინათინ 10 31 განვითარების ბიოლოგია

ფრანგიშვილი მარიამ 10 33 განვითარების ბიოლოგია

ქურდაძე ანა 10 35 განვითარების ბიოლოგია

შეთეკაური ტოლხა 10 37 განვითარების ბიოლოგია

ჭანკვეტაძე მარი 10 39 განვითარების ბიოლოგია

ხანიშვილი მეგი 11 1 განვითარების ბიოლოგია

აბესაძე გიორგი 11 3 გეოლოგიის შესავალი

აივაზოვა გიულნარ 11 5 გეოლოგიის შესავალი

ამყოლაძე სანდრო 11 7 გეოლოგიის შესავალი

არზუმანიანი გიორგი 11 9 გეოლოგიის შესავალი



ბაბუნიშვილი ემზარი 11 11 გეოლოგიის შესავალი

ბასლანძე ნიკოლოზ 11 13 გეოლოგიის შესავალი

ბახტურიძე ლაშა-გიორგი 11 15 გეოლოგიის შესავალი

ბუჩუკური ვალერი 11 17 გეოლოგიის შესავალი

გელაძე ლადო 11 19 გეოლოგიის შესავალი

გვენეტაძე ბესიკი 11 21 გეოლოგიის შესავალი

გოტიაშვილი ნინო 11 23 გეოლოგიის შესავალი

გუგენიშვილი გიორგი 11 25 გეოლოგიის შესავალი

თვარაძე გიორგი 11 27 გეოლოგიის შესავალი

იობიძე ქეთევან 11 29 გეოლოგიის შესავალი

კაჭახიძე გიორგი 11 31 გეოლოგიის შესავალი

კოსტავა ნათელა 11 33 გეოლოგიის შესავალი

მაგრაქველიძე საბა 11 35 გეოლოგიის შესავალი

მეგრელიძე ილია 11 37 გეოლოგიის შესავალი

პიტავა თორნიკე 11 39 გეოლოგიის შესავალი

რთველაძე ნიკა 12 1 გეოლოგიის შესავალი

სადაღაშვილი ავთანდილ 12 3 გეოლოგიის შესავალი

სახვაძე თინათინ 12 5 გეოლოგიის შესავალი

სხულუხია გვანცა 12 7 გეოლოგიის შესავალი

ტანდარიანი ინა 12 9 გეოლოგიის შესავალი

ფარადაშვილი ბაჩანა 12 11 გეოლოგიის შესავალი

ქათამაძე მარიამი 12 13 გეოლოგიის შესავალი

ღარიბაშვილი გიორგი 12 15 გეოლოგიის შესავალი



შუბითიძე ბექა 12 17 გეოლოგიის შესავალი

ჩაგანავა ზაზა 12 19 გეოლოგიის შესავალი

ჩარკვიანი ლაშა 12 21 გეოლოგიის შესავალი

ჩიკვილაძე ელენე 12 23 გეოლოგიის შესავალი

ჩუხუა ნიკო 12 25 გეოლოგიის შესავალი

წურწუმია დიმიტრი 12 27 გეოლოგიის შესავალი

ხიდეშელი დავითი 12 29 გეოლოგიის შესავალი

ხომერიკი გიორგი 12 31 გეოლოგიის შესავალი

ჯიშიაშვილი მეგი 12 33 გეოლოგიის შესავალი

ბურდული ქეთევან 12 35 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ბურჯანაძე ნათია 12 37 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ბურჯანაძე ნინო 12 39 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

გასანოვა აიგიუნ 12 41 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ესებუა ველოდ 12 43 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ვარდიშვილი ლალი 12 45 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

კარიაული გიორგი 12 47 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

კვახაძე მერი 12 49 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ლუაშვილი ოთარი 13 1 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

სარქისიანი ანა 13 3 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ტყემალაძე ბაქარი 13 5 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

უშარიძე თეონა 13 7 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ქობულაშვილი ალექსანდრე 13 9 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

შახბაზიან დავითი 13 11 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები



ჩირგაძე თამარი 13 13 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ხუციშვილი გიორგი 13 15 დიფერენციალური განტოლებების რჩეული საკითხები

ახალაძე ანა 13 17 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ბარათაშვილი ეკატერინე 13 19 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ბექაური ბექა 13 21 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ბოხუა დიმიტრი 13 23 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

გაჩეჩილაძე მარიკა 13 25 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

გელაშვილი ლევანი 13 27 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ვარძიელი მიხეილი 13 29 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ინასარიძე ბახვა 13 31 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ლომაშვილი თინათინი 13 33 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

მამნიაშვილი გუგა 13 35 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

მიდელაშვილი ქეთევან 13 37 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

პოღოსიან თინა 13 39 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

სიორდია ბესარიონ 13 41 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ტაბატაძე ნუგზარი 13 43 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

შალამბერიძე ჯონი 14 1 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ჩალათაშვილი ნატო 14 3 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ცაციაშვილი მარიამ 14 5 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ძაბირაძე დავით 14 7 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ხაჩიძე დავითი 14 9 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ხურციძე საბა 14 11 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები

ჯავახიშვილი ირაკლი 14 13 დრეკადობის თეორიის საფუძვლები



აბულაძე თათია 14 15 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ასკურავა თინათინ 14 17 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ბენაშვილი მარიამ 14 19 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ბიწკინაშვილი გვანცა 14 21 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

გელიაშვილი ვაჟა 14 23 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ესართია სალომე 14 25 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ეჯიბია ანი 14 27 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

კეზევაძე ანა 14 29 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

კიკნაძე ბარბარე 14 31 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

კუპრაშვილი ელისო 14 33 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

მაისურაძე ნიკოლოზ 14 35 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

პეტრიაშვილი ეკა 14 37 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

სანდროშვილი მარიამი 14 39 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

სირბილაძე მიხეილი 14 41 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ტყემალაძე მარიამი 14 43 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ფანქველაშვილი თორნიკე 14 45 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ხვედელიძე ნინო 14 47 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ჯგერენაია თორნიკე 15 1 ეკოლოგია,ჰიდრობიოლოგიის ეკოლოგიური ასპექტები

ადამაძე დავითი 15 3 ზომისა და ინტეგრალის ზოგადი თეორიის საფუძვლები

ბიწაძე რაჟდენ 15 5 ზომისა და ინტეგრალის ზოგადი თეორიის საფუძვლები

მუხიგულიშვილი ირაკლი 15 7 ზომისა და ინტეგრალის ზოგადი თეორიის საფუძვლები

ქართველიშვილი თორნიკე 15 9 ზომისა და ინტეგრალის ზოგადი თეორიის საფუძვლები

ცხოვრებაშვილი შოთა 15 11 ზომისა და ინტეგრალის ზოგადი თეორიის საფუძვლები



არჩემაშვილი გიორგი 15 13 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ბერიშვილი გიორგი 15 15 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ბზიკაძე როლანდი 15 17 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ბიწაძე ანა 15 19 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

გაფრინდაშვილი თათია 15 21 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

გოგუაძე საბა 15 23 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

გძელაშვილი თეონა 15 25 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ვარდიაშვილი მარიამ 15 27 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ვარდუაშვილი მორისი 15 29 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ნოდია სოფიკო 15 31 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

რამაზაშვილი რუსუდან 15 33 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ტაბაღუა ლინა 15 35 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ფაცია ლევანი 15 37 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ღვინიანიძე ელენე 15 39 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

ყაზაიშვილი რატი 15 41 თანამედროვე ნანო-ტექნოლოგიები

აბგარიან არაქსი 15 43 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

აბესაძე დავითი 15 45 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ალიაშვილი ნინო 15 47 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

აფაქიძე ირაკლი 16 1 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ბარბაქაძე ირაკლი 16 3 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ბაღდინოვი მოსე 16 5 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ბახტურიძე გიორგი 16 7 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ბეგიაშვილი ლიკა 16 9 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია



ბერაძე ილია 16 11 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ბეროშვილი შოთა 16 13 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ბეჭვაია ავთანდილი 16 15 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ბიტიაშვილი გიორგი 16 17 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ბოლქვაძე ალექსანდრე 16 19 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ბუსხრიკიძე ლალი 16 21 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

გავაკეთაშვილი ნანი 16 23 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

გაჩეჩილაძე ირაკლი 16 25 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

გოგალაძე ნინო 16 27 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

გოგინაშვილი გურამ 16 29 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

გულიტაშვილი ხატია 16 31 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

დევსურაშვილი მედეა 16 33 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

დოხნაძე ლამარა 16 35 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ელბაქიძე სალომე 16 37 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ესაკია სანდრო 16 39 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ვახტანგაშვილი ბექა 16 41 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ვეკუა ტატიანა 16 43 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ზუბაშვილი ქეთევან 16 45 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

თევდორაშვილი ბეჟან 16 47 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

თუთბერიძე ლევან 17 1 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

კაპანაძე ანდრო 17 3 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

კაპანაძე გიორგი 17 5 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

კაპანაძე გიორგი 17 7 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია



კარპენკო მარიამ 17 9 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

კვიჟინაძე გიორგი 17 11 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

კოლოტაური ომარ 17 13 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

კურტანიძე მარიამ 17 15 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ლაფაჩი მალხაზ 17 17 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ლაცაბიძე ანრი 17 19 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

მაჭარაშვილი თეონა 18 1 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

მურაკაშვილი კესო 18 3 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

მჭედლიშვილი გიორგი 18 5 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ნანავა თემური 18 7 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ნიკოლაშვილი სალომე 18 9 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ოთარაშვილი შალვა 18 11 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

რევაზაშვილი მარიამ 18 13 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

როსტომაშვილი გიორგი 18 15 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

სარიშვილი ლევანი 18 17 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

სიჭინავა მარიამი 18 19 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

სულაშვილი ცოტნე 18 21 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ტყეშელაშვილი სალომე 18 23 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ფაჩულია ნინო 18 25 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ქებაძე რევაზ 18 27 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ყაველაშვილი ნიკა 18 29 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ყანჩაველი დაჩი 18 31 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ყოჩიაშვილი დიმიტრი 18 33 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია



შავბერუაშვილი ლაშა 18 35 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

შონია აკაკი 18 37 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჩართოლანი გიორგი 18 39 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჩაჩიბაია საბა 19 1 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჩიხლაძე ლექსო 19 3 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჩოჩია ბექა 19 5 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ციხელაშვილი ირაკლი 19 7 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ძაგნიძე სულიკო 19 9 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

წულაია ნათია 19 11 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჭაჭუკაშვილი გიორგი 19 13 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჭითაშვილი სანდრო 19 15 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჭიკაიძე შალვა 19 17 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ხორბალაძე თეიმურაზ 19 19 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ხოხონიშვილი თორნიკე 19 21 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჯაფარიძე ქეთი 19 23 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ჰუსეინოვა ბახარ 19 25 თემატური და ატლასური კარტოგრაფია

ართმელაძე ნანა 19 27 კალკულუსი III

ახობაძე თამარ 19 29 კალკულუსი III

ბეზარაშვილი ლუკა 19 31 კალკულუსი III

ბიწაძე ერეკლე 19 33 კალკულუსი III

ბუზალაძე ილია 19 35 კალკულუსი III

გოგოლიძე გიორგი 19 37 კალკულუსი III

ეცადაშვილი მარიკა 19 39 კალკულუსი III



ვარდიძე ქეთი 19 41 კალკულუსი III

ვოსკანიანი გიორგი 19 43 კალკულუსი III

თედელური თორნიკე 20 1 კალკულუსი III

თევზაძე ქეთევან 20 3 კალკულუსი III

კახაძე გიორგი 20 5 კალკულუსი III

კოტეტიშვილი გიორგი 20 7 კალკულუსი III

მესხი ზაალი 20 9 კალკულუსი III

მიქაძე გრიგოლ 20 11 კალკულუსი III

ნადირაძე მარიამ 20 13 კალკულუსი III

პერანიძე ნოდარი 20 15 კალკულუსი III

ტატუნაშვილი გიორგი 20 17 კალკულუსი III

ტუღუში ნაზი 20 19 კალკულუსი III

უფლისაშვილი თეიმურაზ 20 21 კალკულუსი III

ქაშიბაძე პავლე 20 23 კალკულუსი III

ყირიმელი მარიამ 20 25 კალკულუსი III

შენგელია დავით 20 27 კალკულუსი III

შეყრილაძე თამთა 20 29 კალკულუსი III

ჩაჩავა ნიკა 20 31 კალკულუსი III

ჩიტიშვილი ია 20 33 კალკულუსი III

ჩუბინიძე ცოტნე 20 35 კალკულუსი III

ცხელიშვილი ამირან 20 37 კალკულუსი III

ხატიაშვილი გიორგი 20 39 კალკულუსი III

ხვედელიძე ნატო 20 41 კალკულუსი III



აბესაძე ანა 20 43 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

აბუაშვილი ნანული 21 1 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

თვაური თორნიკე 21 3 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

კობერიძე თამარ 21 5 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

კუჭავა თამარი 21 7 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ლომიძე მარიამ 21 9 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ლომიძე პავლე 21 11 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

მათეშვილი მარიამი 21 13 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

მელიქიძე თინათინ 21 15 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ონაშვილი გიორგი 21 17 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ჟამურელი ნინო 21 19 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

სტურუა სოფიკო 21 21 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ტრაპაიძე ლიზი 21 23 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ტროშინა ელენა 21 25 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ქათამაძე ფიქრია 21 27 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ქველიძე მარი 21 29 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ქუცნიაშვილი ჩალმაზ 21 31 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

შანშიაშვილი გვანცა 21 33 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ჩარგეიშვილი აკაკი 21 35 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ჩიტიაშვილი ხატია 21 37 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ცენტერაძე შორენა 21 39 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

წილოსანი ქეთევან 21 41 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3

ჭაბაშვილი სოფიო 21 43 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია  3



ათანელოვი ნიკა 22 1 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია 1

ორკოდაშვილი ნია 22 3 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია 1

ქვაჩახია ნინო 22 5 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია 1

შენგელაია სალომე 22 7 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია 1

ჩაჩუა ანა 22 9 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია 1

ხუციშვილი სოფო 22 11 კვების პროდუქტების ბიოტექნოლოგია 1

აბრამიშვილი თამარი 22 13 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ალიევა ანახანუმ 22 15 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ალიევა ჰაჯარ 22 17 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

აფციაური გიორგი 22 19 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ბაიდოშვილი ნელი 22 21 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ბასილაია ანანო 22 23 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ბერეჩიკიძე ნაზიბროლა 22 25 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ბერძენიშვილი გიორგი 22 27 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ბიძინაშვილი ოთარ 22 29 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

გაბელაია ელენე 22 31 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

გალოგრე მარიამ 22 33 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

გამეზარდაშვილი მარიამი 22 35 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

გახარია მათე 22 37 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

გობეჯიშვილი მარიამ 22 39 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

გორგიშელი მარია 23 1 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

გორგოძე საბა 23 3 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

გრიგალაშვილი სოფიკო 23 5 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი



გულაღაშვილი ბექა 23 7 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

გუჯეჯიანი ქეთევანი 23 9 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

დარჩია გოგა 23 11 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ეცადაშვილი თათია 23 13 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

თითბერია ხათუნა 23 15 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

თიღილაური გიორგი 23 17 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

კაკაბაძე სანდრო 23 19 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

კაკაბაძე ქეთევან 23 21 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

კაპანაძე ნია 23 23 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

კიან მიხეილ 23 25 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ლობჟანიძე ეკატერინე 23 27 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

მანჯგალაძე ჯემალ 23 29 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

მარდალეიშვილი მარიამ 23 31 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

მესაბლიშვილი თამარ 23 33 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

მოსეშვილი თეა 23 35 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

მულაძე ვიტალი 23 37 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ნადირაძე თეონა 23 39 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ნამგალაური ეკატერინე 24 1 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

პერტახია შოთა 24 3 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

რაზმაძე მარიამ 24 5 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

რაზმაძე ნინო 24 7 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

სამადაშვილი ნიკოლოზ 24 9 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

სამსონაძე ნინო 24 11 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი



სუპატაშვილი მარი 24 13 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ტალაბაძე შორენა 24 15 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ტანიაშვილი ლუკა 24 17 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ტუღუში თამარ 24 19 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ტყეშელაშვილი დავით 24 21 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

უსუფაშვილი ანა 24 23 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ქუთათელაძე სესილი 24 25 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

შამშიევი ნურლან 24 27 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

შარვაძე ცოტნე 24 29 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

შერაზადიშვილი ლუკა 24 31 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ცაავა ცოტნე 24 33 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

წიკლაური სალომე 24 35 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ჭიჭაყუა ლიანა 24 37 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ჯავახიშვილი ლევან 24 39 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ჯანანაშვილი მარი 25 1 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ჯოხაძე დავით 25 3 ლებეგის ზომა და ინტეგრალი

ასათიანი ნეა 25 5 მაგმური და   მეტამორფული ქანების პეტროლოგია 1

ტორაძე შოთა 25 7 მაგმური და   მეტამორფული ქანების პეტროლოგია 1

ბერიძე გიორგი
25 9

მათემატიკა ელექტრონიკისათვის:კომპლექსური ანალიზი, ფურიეს 

ანალიზი

ამირანაშვილი გიორგი
25 11

მათემატიკის კერძო მეთოდიკა (რიცხვები და რიცხვებზე მოქმედებები)

მალიძე სალომე
25 13

მათემატიკის კერძო მეთოდიკა (რიცხვები და რიცხვებზე მოქმედებები)



მამასახლისი სალომე
25 15

მათემატიკის კერძო მეთოდიკა (რიცხვები და რიცხვებზე მოქმედებები)

ნოზაძე ხათუნა
25 17

მათემატიკის კერძო მეთოდიკა (რიცხვები და რიცხვებზე მოქმედებები)

ძიძიგური ანა
25 19

მათემატიკის კერძო მეთოდიკა (რიცხვები და რიცხვებზე მოქმედებები)

ახვლედიანი მარიამ
25 21

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (ალგებრა და 

კანონზომიერებანი)

გოგოჭური თამარ
25 23

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (ალგებრა და 

კანონზომიერებანი)

კვანტალიანი კონსტანტინე
25 25

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (ალგებრა და 

კანონზომიერებანი)

კიპაროიძე შალვა
25 27

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (ალგებრა და 

კანონზომიერებანი)

ტეტუნაშვილი რუსუდან
25 29

მათემატიკის სწავლების კერძო მეთოდიკა (ალგებრა და 

კანონზომიერებანი)

გვაზავა მარიამ 25 31 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია

დოლიძე გიორგი 25 33 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია

ქოროღლიშვილი ლევანი 25 35 მსოფლიოს ფიზიკური გეოგრაფია

ვადაჭკორია იური 25 37 მცენარეთა ფიზიოლოგია

თაფლიაშვილი ნინო 25 39 მცენარეთა ფიზიოლოგია

მიქაბერიძე მეგი 26 1 მცენარეთა ფიზიოლოგია

ხელაძე მარიამი 26 3 მცენარეთა ფიზიოლოგია

ჯოჯუა სალომე 26 5 მცენარეთა ფიზიოლოგია

არსენაშვილი ანა 26 7 ნიადაგების კლასიფიკაცია

ბირთველიშვილი ანი 26 9 ნიადაგების კლასიფიკაცია

გოგოლაძე გიორგი 26 11 ნიადაგების კლასიფიკაცია

გურგენიძე მირანდა 26 13 ნიადაგების კლასიფიკაცია



კაჭარავა ხატია 26 15 ნიადაგების კლასიფიკაცია

კვაჭაძე ნიკა 26 17 ნიადაგების კლასიფიკაცია

კურცხალია ხატია 26 19 ნიადაგების კლასიფიკაცია

მესტვირიშვილი ანა 26 21 ნიადაგების კლასიფიკაცია

პუხლოვი შალვა 26 23 ნიადაგების კლასიფიკაცია

ღაჭავა გიორგი 26 25 ნიადაგების კლასიფიკაცია

ღვინაძე ნატო 26 27 ნიადაგების კლასიფიკაცია

ჩანტლაძე ანა 26 29 ნიადაგების კლასიფიკაცია

ხუნწელია თეკლე 26 31 ნიადაგების კლასიფიკაცია

ხუსკივაძე მარიამ 26 33 ნიადაგების კლასიფიკაცია

ათუაშვილი ირაკლი 26 35 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ალავიძე გელა 26 37 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ალექსიძე მიხეილ 26 39 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ალიბეგაშვილი ნატო 27 1 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ბაირამოვი ჯამბულადი 27 3 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ბანეთიშვილი ირაკლი 27 5 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ბერიანი გიორგი 27 7 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ბერსენაძე მათე 27 9 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ბიწაძე გიორგი 27 11 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ბოლაშვილი ავთანდილი 27 13 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ბურჯანაძე ოთარ 27 15 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

გარუჩავა ნიკა 27 17 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

გვიშიანი ირაკლი 27 19 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)



გიგინეიშვილი ბაჩო 27 21 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

გოგოჭური ლუკა 27 23 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

გრიგალაშვილი ანი 27 25 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

დეკანაძე თეიმურაზ 27 27 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

დვალი გიორგი 27 29 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ებრალიძე გიორგი 27 31 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ვარდიძე სოფიო 27 33 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ზაბახიძე როსტომ 27 35 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

თაბუკაშვილი ირაკლი 27 37 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

იაკობიძე დავითი 27 39 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

კოსტავა ჯონი 28 1 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

კუტალია კონსტანტინე 28 3 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ლაფერაშვილი კონსტანტინე 28 5 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ლობჟანიძე ბაჩანა 28 7 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ლომიძე მიხეილ 28 9 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ლომსაძე დავით 28 11 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

მამაცაშვილი ნოდარი 28 13 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

მარკოზაშვილი ლევანი 28 15 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

მარღიშვილი ოლიკო 28 17 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

მარჯანიძე დავით 28 19 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

მელიქიანი არამ 28 21 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

მეცხვარიშვილი გიორგი 28 23 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

მირზაშვილი გიორგი 28 25 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)



მირიანაშვილი სანდრო 28 27 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

მოსეშვილი დავით 28 29 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ნანობაშვილი ნიკა 28 31 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ნემსაძე ელგუჯა 28 33 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ნიკოლაიშვილი გიორგი 28 35 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ნიკოლეიშვილი დავით 28 37 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ნოზაძე ზურაბი 28 39 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ოთანაძე ნიკა 29 1 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

საბანაძე ალექსანდრე 29 3 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

სალია გიორგი 29 5 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

სარჩიმელიძე ალექსანდრე 29 7 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

სეფიაშვილი თამაზი 29 9 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

სვანაძე გიორგი 29 11 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

სირაძე ოთარ 29 13 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ტეტუნაშვილი გიორგი 29 15 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

უშიკიშვილი ავთანდილ 29 17 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ქევხიშვილი გვანცა 29 19 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ქოჩლაძე გურამ 29 21 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ღონღაძე გიორგი 29 23 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ყაველაშვილი სალომე 29 25 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ყოჩიაშვილი საბა 29 27 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

შულაია მარიამ 29 29 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ჩინჩალაძე ვლადიმერ 29 31 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)



ჩიქოვანი ნიკოლოზ 29 33 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ჩუბინიძე ნათია 29 35 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ჩხეიძე დავითი 29 37 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ჩხობაძე ნიკა 29 39 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ციყელაშვილი გიორგი 30 1 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ცომაია თორნიკე 30 3 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ცხონდია ვიქტორია 30 5 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ძინძიბაძე ზაალ 30 7 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

წიკლაური მაია 30 9 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ჭანკოტაძე ნოდარ 30 11 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ჭეიშვილი გიორგი 30 13 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ხაზარაძე ამირანი 30 15 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ხიტირი დავით 30 17 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ჯანელიძე დიმიტრი 30 19 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ჯანჯღავა რეზო 30 21 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (C#)

ბაჩანაძე დავით 30 23 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (Java)

დარცმელიძე მალხაზი 30 25 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (Java)

საბაშვილი ირაკლი 30 27 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (Java)

ჩივაძე დავითი 30 29 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (Java)

ხუტუაშვილი საბა 30 31 ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება 2 (Java)

აბრამიშვილი გიორგი 30 33 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ბაკურაძე გიორგი 30 35 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ბუჟღულაშვილი ნელი 30 37 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები



გამეზარდაშვილი მარიამი 30 39 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

იაკობიძე მიხეილ 31 1 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ლაცაბიძე თეონა 31 3 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ლილუაშვილი თეონა 31 5 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

მამასახლისი მირიანი 31 7 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

მელაძე მარია 31 9 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ნასიბოვი ასერ 31 11 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ნინოშვილი ლევან 31 13 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ტუღუში სანდრო 31 15 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ფორჩხიძე ელენე 31 17 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ქვათაძე ციალა 31 19 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ციცქიშვილი ნიკა 31 21 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

წიფიანი გერმან 31 23 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

წყაბელია დავითი 31 25 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ჭეშმარიტაშვილი რევაზი 31 27 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ხუროშვილი ბექა 31 29 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ხუხია ქეთევან 31 31 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

ჯაფიაშვილი თორნიკე 31 33 პროგრამული პაკეტი Mathematica და მისი შესაძლებლობები

აბრამიშვილი ნიკოლოზ
31 35

რიცხვითი მეთოდები: ალგორითმების შექმნა, ანალიზი და 

კომპიუტერზე რეალიზაცია

გუგუნაშვილი ირაკლი
31 37

რიცხვითი მეთოდები: ალგორითმების შექმნა, ანალიზი და 

კომპიუტერზე რეალიზაცია

კვარაცხელია ვახტანგ
31 39

რიცხვითი მეთოდები: ალგორითმების შექმნა, ანალიზი და 

კომპიუტერზე რეალიზაცია



პაპოშვილი დავით
32 1

რიცხვითი მეთოდები: ალგორითმების შექმნა, ანალიზი და 

კომპიუტერზე რეალიზაცია

ქაფიანიძე რევაზ
32 3

რიცხვითი მეთოდები: ალგორითმების შექმნა, ანალიზი და 

კომპიუტერზე რეალიზაცია

ღვინჯილია ლუკა
32 5

რიცხვითი მეთოდები: ალგორითმების შექმნა, ანალიზი და 

კომპიუტერზე რეალიზაცია

ჭავჭანიძე გიორგი
32 7

რიცხვითი მეთოდები: ალგორითმების შექმნა, ანალიზი და 

კომპიუტერზე რეალიზაცია

ჯინჭარაძე ვალერიანი
32 9

რიცხვითი მეთოდები: ალგორითმების შექმნა, ანალიზი და 

კომპიუტერზე რეალიზაცია

ჯულაყიძე ნიკა
32 11

რიცხვითი მეთოდები: ალგორითმების შექმნა, ანალიზი და 

კომპიუტერზე რეალიზაცია

გოდერძიშვილი ელენე 32 13 სამეცნიერო მონაცემთა ანალიზი

მძინარაშვილი ალექსანდრე 32 15 სამეცნიერო მონაცემთა ანალიზი

ნიკურაძე ანი 32 17 სამეცნიერო მონაცემთა ანალიზი

ღვინიფაძე გიორგი 32 19 სამეცნიერო მონაცემთა ანალიზი

არჩვაძე თინათინ 32 21 საქართველოს გეომორფოლოგია

ახსაბაძე გიორგი 32 23 საქართველოს გეომორფოლოგია

ბაბუციძე ნაირა 32 25 საქართველოს გეომორფოლოგია

ბაზარაშვილი თამარი 32 27 საქართველოს გეომორფოლოგია

ბაჩანაძე ლევან 32 29 საქართველოს გეომორფოლოგია

ბერაძე რუსუდანი 32 31 საქართველოს გეომორფოლოგია

ბერიკიშვილი გრიგოლი 32 33 საქართველოს გეომორფოლოგია

ბექაური ელისო 32 35 საქართველოს გეომორფოლოგია

ბიბილაშვილი გიორგი 32 37 საქართველოს გეომორფოლოგია

ბიწაძე ნინო 32 39 საქართველოს გეომორფოლოგია



გელაშვილი თამარი 33 1 საქართველოს გეომორფოლოგია

გერლიანი მამუკა 33 3 საქართველოს გეომორფოლოგია

გიორგაძე თენგიზ 33 5 საქართველოს გეომორფოლოგია

ელისაშვილი სოფიკო 33 7 საქართველოს გეომორფოლოგია

ელკანიშვილი მარიამი 33 9 საქართველოს გეომორფოლოგია

ვეკუა გრიგორი 33 11 საქართველოს გეომორფოლოგია

ვოსკანიან გეორგი 33 13 საქართველოს გეომორფოლოგია

თოფურია მიხეილ 33 15 საქართველოს გეომორფოლოგია

კაპანაძე რევაზი 33 17 საქართველოს გეომორფოლოგია

კახელაშვილი ვასო 33 19 საქართველოს გეომორფოლოგია

კეზევაძე ნანა 33 21 საქართველოს გეომორფოლოგია

ლომიძე შოთა 33 23 საქართველოს გეომორფოლოგია

მამუკელაშვილი ოლდა 33 25 საქართველოს გეომორფოლოგია

მოსიძე გვანცა 33 27 საქართველოს გეომორფოლოგია

მურვანიძე გრიგოლი 33 29 საქართველოს გეომორფოლოგია

ოდილავაძე თამარი 33 31 საქართველოს გეომორფოლოგია

ტერტერაშვილი ბაჩუკი 33 33 საქართველოს გეომორფოლოგია

ქირია ამირან 33 35 საქართველოს გეომორფოლოგია

ღამბაშიძე ნინო 33 37 საქართველოს გეომორფოლოგია

შოშიაშვილი თორნიკე 33 39 საქართველოს გეომორფოლოგია

ჩაჩხიანი ნიკოლოზ 33 41 საქართველოს გეომორფოლოგია

ხაჩიძე რევაზი 33 43 საქართველოს გეომორფოლოგია

ხაჭაპურიძე ეთერი 33 45 საქართველოს გეომორფოლოგია



ხიზანეიშვილი დავით 33 47 საქართველოს გეომორფოლოგია

ხომასურიძე ზურაბ 33 49 საქართველოს გეომორფოლოგია

ელიაშვილი ლევანი
34 1

საშენი და კონსტრუქციული მასალების ანალიზი და ექსპერტიზა

უნგიაძე გიორგი
34 3

საშენი და კონსტრუქციული მასალების ანალიზი და ექსპერტიზა

ჯაჭვაძე გიორგი
34 5

საშენი და კონსტრუქციული მასალების ანალიზი და ექსპერტიზა

ანაკიძე ნინო 34 7 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

ბაბუნაშვილი ქეთი 34 9 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

ბუტიკაშვილი გიგა 34 11 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

გველესიანი გიორგი 34 13 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

დაუთაშვილი სოფიკო 34 15 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

დუნდუა მარიამ 34 17 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

იორამაშვილი ნინო 34 19 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

კაპანაძე ვასო 34 21 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

კვეკვეცია დავით 34 23 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

ნასყიდაშვილი სალომე 34 25 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

ხუროძე ერეკლე 34 27 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

ჯაფარიძე სერგი 34 29 სიმრავლეთა თეორიის საფუძვლები (არჩ)

ბერაძე ბაჩანა 34 31 სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

ვარდოსანიძე მარიამ 34 33 სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

კობალაძე ავთანდილ 34 35 სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

კუტუბიძე რომან 34 37 სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

არონია თამთა 34 39 ფიზიკის ამოცანების კომპიუტერული უზრუნველყოფა



ქოჩორაძე ნიკოლოზ 34 41 ფიზიკის ამოცანების კომპიუტერული უზრუნველყოფა

ჯამბაზიშვილი გიორგი 34 43 ფიზიკის ამოცანების კომპიუტერული უზრუნველყოფა

ალადოშვილი ეკა 35 1 ფიზიკური ქიმია 3

არაბული ლანა 35 3 ფიზიკური ქიმია 3

ახალაია ქეთი 35 5 ფიზიკური ქიმია 3

ბაბუნაშვილი ქრისტინე 35 7 ფიზიკური ქიმია 3

ბადალაშვილი ვასილ 35 9 ფიზიკური ქიმია 3

ბეკოევი თათია 35 11 ფიზიკური ქიმია 3

ბერაძე ეკა 35 13 ფიზიკური ქიმია 3

ბითაძე თათია 35 15 ფიზიკური ქიმია 3

ბითაძე სოფიო 35 17 ფიზიკური ქიმია 3

ბურდილაძე სალომე 35 19 ფიზიკური ქიმია 3

გაბრელაშვილი ნესტანი 35 21 ფიზიკური ქიმია 3

გაჩეჩილაძე ბელა 35 23 ფიზიკური ქიმია 3

გაჩეჩილაძე მირანდა 35 25 ფიზიკური ქიმია 3

გელხვიიძე გვანცა 35 27 ფიზიკური ქიმია 3

გელხვიიძე თათია 35 29 ფიზიკური ქიმია 3

გვალია მარიამ 35 31 ფიზიკური ქიმია 3

გიგიშვილი ლიკა 35 33 ფიზიკური ქიმია 3

გოდერძიშვილი გიორგი 35 35 ფიზიკური ქიმია 3

გოხაძე სოფიკო 35 37 ფიზიკური ქიმია 3

დევნოსაძე თამუნა 35 39 ფიზიკური ქიმია 3

დვალი ანა 35 41 ფიზიკური ქიმია 3



დიღმელაშვილი ლაშა 35 43 ფიზიკური ქიმია 3

დოლაკიძე ნანა 35 45 ფიზიკური ქიმია 3

დოლიძე ნათელა 35 47 ფიზიკური ქიმია 3

ელიაშვილი მარიამ 36 1 ფიზიკური ქიმია 3

ენუქიძე ლოლიტა 36 3 ფიზიკური ქიმია 3

ველიჯანაშვილი თეა 36 5 ფიზიკური ქიმია 3

ზაქროშვილი ხატია 36 7 ფიზიკური ქიმია 3

ზედგინიძე სოფიო 36 9 ფიზიკური ქიმია 3

თოდაძე გიორგი 36 11 ფიზიკური ქიმია 3

თოდრია სოფიო 36 13 ფიზიკური ქიმია 3

თურმანიძე ლევან 36 15 ფიზიკური ქიმია 3

კილაძე მერი 36 17 ფიზიკური ქიმია 3

კირთაძე ნინო 36 19 ფიზიკური ქიმია 3

კობახიძე ნინო 36 21 ფიზიკური ქიმია 3

კოდელაშვილი სალომე 36 23 ფიზიკური ქიმია 3

ლაზარიაშვილი მარიამ 36 25 ფიზიკური ქიმია 3

ლაფაჩი თამუნა 36 27 ფიზიკური ქიმია 3

ლონდარიძე ლევან 36 29 ფიზიკური ქიმია 3

მაისურაძე მარიამ 36 31 ფიზიკური ქიმია 3

მამაცაშვილი ნინო 36 33 ფიზიკური ქიმია 3

მამუკაშვილი ია 36 35 ფიზიკური ქიმია 3

მარგველაშვილი ნინო 36 37 ფიზიკური ქიმია 3

მაყაშვილი თათია 36 39 ფიზიკური ქიმია 3



მაჩალაძე რუსუდან 36 41 ფიზიკური ქიმია 3

მაჭარაშვილი მადონა 36 43 ფიზიკური ქიმია 3

მაჭარაშვილი ნინო 36 45 ფიზიკური ქიმია 3

მესხიშვილი თამთა 36 47 ფიზიკური ქიმია 3

მეტრეველი მარიამი 37 1 ფიზიკური ქიმია 3

მიქავა თამარ 37 3 ფიზიკური ქიმია 3

მიქაუტაძე თინათინი 37 5 ფიზიკური ქიმია 3

მიქელაძე საბა 37 7 ფიზიკური ქიმია 3

მჭედლიშვილი ცოტნე 37 9 ფიზიკური ქიმია 3

ნანობაშვილი ქეთევანი 37 11 ფიზიკური ქიმია 3

ნოზაძე მარიამ 37 13 ფიზიკური ქიმია 3

ნუცუბიძე თამარი 37 15 ფიზიკური ქიმია 3

ოდიშარია გიორგი 37 17 ფიზიკური ქიმია 3

ოტიაშვილი სალომე 37 19 ფიზიკური ქიმია 3

პაპუაშვილი ნათია 37 21 ფიზიკური ქიმია 3

პეტრიაშვილი პეტრე 37 23 ფიზიკური ქიმია 3

პოპიაშვილი მაკა 37 25 ფიზიკური ქიმია 3

როჟკანი ბადრი 37 27 ფიზიკური ქიმია 3

რუსიტაშვილი მარიამ 37 29 ფიზიკური ქიმია 3

საათაშვილი ლანდა 37 31 ფიზიკური ქიმია 3

სივსივაძე სოფია 37 33 ფიზიკური ქიმია 3

სნესარ ალექსანდრე 37 35 ფიზიკური ქიმია 3

ტლაშაძე ლექსო 37 37 ფიზიკური ქიმია 3



უგულავა ლინა 37 39 ფიზიკური ქიმია 3

ურუმბეგაშვილი მარიამ 37 41 ფიზიკური ქიმია 3

ფილაური ხატია 37 43 ფიზიკური ქიმია 3

ფიროსმანაშვილი გიორგი 37 45 ფიზიკური ქიმია 3

ფხაკაძე რაულ 37 47 ფიზიკური ქიმია 3

ქართველიშვილი მონიკა 37 49 ფიზიკური ქიმია 3

ქიქავა ანა 37 51 ფიზიკური ქიმია 3

ქურციკიძე ხატია 37 53 ფიზიკური ქიმია 3

ღონღაძე თორნიკე 37 55 ფიზიკური ქიმია 3

შავიშვილი ნინო 37 57 ფიზიკური ქიმია 3

შალაშვილი ცირა 38 1 ფიზიკური ქიმია 3

შელია გვანცა 38 3 ფიზიკური ქიმია 3

შერმადინი ვიკა 38 5 ფიზიკური ქიმია 3

შეყილაძე თამარი 38 7 ფიზიკური ქიმია 3

შეყლაშვილი გვანცა 38 9 ფიზიკური ქიმია 3

შუხოშვილი ნელი 38 11 ფიზიკური ქიმია 3

ჩაგუნავა თამარი 38 13 ფიზიკური ქიმია 3

ჩადუნელი ნინო 38 15 ფიზიკური ქიმია 3

ჩეჩელაშვილი მარიკა 38 17 ფიზიკური ქიმია 3

ჩიხლაძე შოთა 38 19 ფიზიკური ქიმია 3

ჩოხელი ანა 39 1 ფიზიკური ქიმია 3

ჩუბინიძე გიორგი 39 3 ფიზიკური ქიმია 3

ციცაგი დალი 39 5 ფიზიკური ქიმია 3



ციხელაშვილი გვანცა 39 7 ფიზიკური ქიმია 3

ძიძიკაშვილი დავით 39 9 ფიზიკური ქიმია 3

ძმანაშვილი გიორგი 39 11 ფიზიკური ქიმია 3

წირღვავა გვანცა 39 13 ფიზიკური ქიმია 3

წიწრიაშვილი ნატო 39 15 ფიზიკური ქიმია 3

წოწონავა თამარ 39 17 ფიზიკური ქიმია 3

ჭანკვეტაძე ლანა 39 19 ფიზიკური ქიმია 3

ხვისტანი თამთა 39 21 ფიზიკური ქიმია 3

ხმალაძე გიორგი 39 23 ფიზიკური ქიმია 3

ხოხაშვილი ნინო 39 25 ფიზიკური ქიმია 3

ხურცილავა თამარ 39 27 ფიზიკური ქიმია 3

ჯიჯაძე მარიამი 39 29 ფიზიკური ქიმია 3

ალუდაური ნინო 39 31 ქიმია და ცივილიზაცია

გამისონია მილანა 39 33 ქიმია და ცივილიზაცია

გიორგაშვილი მარიამი 39 35 ქიმია და ცივილიზაცია

კვანჭიანი მარიკა 39 37 ქიმია და ცივილიზაცია

ფირადაშვილი დარინა 39 39 ქიმია და ცივილიზაცია

ცერცვაძე ლანა 40 1 ქიმია და ცივილიზაცია

წულაია სანდრო 40 3 ქიმია და ცივილიზაცია

ჭანტურია მარიამი 40 5 ქიმია და ცივილიზაცია

ხუბაშვილი ამირანი 40 7 ქიმია და ცივილიზაცია

კავილაძე ლია 40 9 ციტოლოგია

კარიჭაშვილი ქეთევან 40 11 ციტოლოგია



მახარაშვილი თინათინი 40 13 ციტოლოგია

ტატიშვილი სალომე 40 15 ციტოლოგია

ყვავაძე მანანა 40 17 ციტოლოგია

შამუგია მარიამ 40 19 ციტოლოგია

შარია მონიკა 40 21 ციტოლოგია

შენგელია თამარი 40 23 ციტოლოგია

შეყელაშვილი ნათია 40 25 ციტოლოგია

ლურსმანაშვილი გაგა 40 27 ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

სილაგაძე ნიკა 40 29 ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

ჩაჩანიძე სალომე 40 31 ჰიდროაერომექანიკის საფუძვლები

აზარაშვილი ნანა 40 33 XIX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა

ბახტურიძე ქეთევან 40 35 XIX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა

გვეტაძე ივერი 41 1 XIX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა

ზურაბიანი სოფიკო 41 3 XIX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა

მოსიძე ალექსანდრე 41 5 XIX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა

სანამაშვილი ნინო 41 7 XIX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა

ჭიალაშვილი ხატია 41 9 XIX საუკუნის ამერიკული ლიტერატურა

კარაევი ფუად 41 11 Азербайджанский язык 2

ომაროვი ელმარ 41 13 Азербайджанский язык 2

კუჭავა ანნა 41 15 История и культура Азербайджана 1

შენგელია მაია 41 17 История польской литературы

კარდაშიანი აქსანა 41 19 История русской литературы

ყულიაშვილი მარიამი 41 21 История русской литературы



საფარზადე ქამრან 41 23 Основы общей риторики

აჯოიანი ხათუნა 41 25 Русская поэзия конца 19-начала 20 века и ее особенности

კაკაბაძე ნინო 41 27 Русская поэзия конца 19-начала 20 века и ее особенности

რიზაევი შუქურ 41 29 Русская поэзия конца 19-начала 20 века и ее особенности

ფხალაძე მარიამი 41 31 Русская поэзия конца 19-начала 20 века и ее особенности

ქარჩავა მარიამ 41 33 Русская поэзия конца 19-начала 20 века и ее особенности

ბახტაძე ნინო 41 35 Теория и практика перевода с русского языка

შავშიშვილი მარიამ 41 37 Теория и практика перевода с русского языка

ბაიდოშვილი შალვა
41 39

ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურა: ფორმირებისა და 

განვითარების თავისებურებანი

ბანძელაძე გიორგი
41 41

ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურა: ფორმირებისა და 

განვითარების თავისებურებანი

ვალიშვილი ბექა
41 43

ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურა: ფორმირებისა და 

განვითარების თავისებურებანი

ნაკაიძე დავით
42 1

ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურა: ფორმირებისა და 

განვითარების თავისებურებანი

ჭიჭინაძე ლანა
42 3

ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურა: ფორმირებისა და 

განვითარების თავისებურებანი

გამთენაძე ზურა 42 5 ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი

გუნიავა ნინო 42 7 ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი

მოდებაძე გვანცა 42 9 ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი

ჩხიკვაძე დავითი 42 11 ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი

წივილაშვილი გიორგი 42 13 ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი

ხურციძე ლიკა 42 15 ამერიკული პოლიტიკური სისტემა და პოლიტიკური აზრი

ჟორჟოლიანი მერი 42 17 ამერიკული პრაგმატიზმი

სორდია ანა 42 19 ამერიკული პრაგმატიზმი



ჩუხუა ნანა 42 21 ამერიკული პრაგმატიზმი

ხუბუტია დიმიტრი 42 23 ამერიკული პრაგმატიზმი

ბარბაქაძე გიორგი 42 25 ანტიკური ფილოსოფია

დეკანოიძე რუსუდან 42 27 ანტიკური ფილოსოფია

ელიზბარაშვილი ბაჩანა 42 29 ანტიკური ფილოსოფია

ვაჭარაძე მარიამ 42 31 ანტიკური ფილოსოფია

თავგაზაშვილი მაგდა 42 33 ანტიკური ფილოსოფია

კახიძე ნია 42 35 ანტიკური ფილოსოფია

ხულელიძე ლუკა 42 37 ანტიკურობა და დასავლეთევროპული ლიტერატურა

ოთხოზორია ანა
42 39

არაბულ–ქართული ენობრივი და ლიტერატურული ურთიერთობები

ბალახაძე გვანცა 42 41 არაბული ენა 2

დავითაშვილი მარიამ 42 43 არაბული ენა 2

თოთაძე თინათინ 1 2 არაბული ენა 2

ძიძიგური სალომე 1 4 არაბული ენა 2

მონადირიშვილი თინათინ 1 6 ახალი გერმანულენოვანი ლიტერატურის ისტორია (1880–1945)

ბეჟანიშვილი ქეთევან 1 8 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

გასვიანი ალექსი 1 10 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

თეთრაძე მარიამ 1 12 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

კოტორაშვილი გიორგი 1 14 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

შეყილაძე გიორგი 1 16 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

ცუცქირიძე თინათინ 1 18 ახალი და უახლესი არაბული ლიტერატურის ისტორია

ბიჩნიგაური მარი
1 20

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული 

ურთიერთობები



ტეფნაძე ქეთევანი
1 22

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული 

ურთიერთობები

ღურწკაია გურანდა
1 24

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული 

ურთიერთობები

შოთნიაშვილი ანა
1 26

ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებისა და საქართველოს ისტორიული 

ურთიერთობები

ფორჩხიძე გვანცა 1 28 გერმანული ენა 6-ჰუმ

ბერიშვილი სოფიკო 1 30 ეგეოსური სამყაროს არქეოლოგია

ბულაშვილი თინათინი 1 32 ეგეოსური სამყაროს არქეოლოგია

ნინაშვილი ლელა 1 34 ეგეოსური სამყაროს არქეოლოგია

ჩაჩავა ალექსანდრე 1 36 ეგეოსური სამყაროს არქეოლოგია

შერმადინი ეთერი 1 38 ეთნოლოგიური კვლევის მეთოდები

ციბაძე მარიამ 1 40 ეთნოლოგიური კვლევის მეთოდები

ჯავახი ქეთევან 2 2 ეთნოლოგიური კვლევის მეთოდები

ჩიტიშვილი სოფიკო 2 4 ესპანური ენა 2

გურგენაშვილი სოფია 2 6 თანამედროვე ისრაელის მდგომარეობა

სიხარულიძე ელენე 2 8 თანამედროვე ისრაელის მდგომარეობა

ფეიქრიშვილი ვახტანგ 2 10 თანამედროვე ისრაელის მდგომარეობა

ჯაოშვილი ანა 2 12 თანამედროვე ისრაელის მდგომარეობა

დავითაშვილი ლილი 2 14 იაპონური კულტურა

კოპალეიშვილი დიანა 2 16 იაპონური კულტურა

მესხი დეა 2 18 იაპონური კულტურა

იბრაგიმოვი ზაურ 2 20 იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება

მარდანოვი რახიბ 2 22 იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება

მუსტაფაევა აისელ 2 24 იბერიულ–კავკასიური ენათმეცნიერება



ალიევა გულანდამ 2 26 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ბარდაველიძე მარიამი 2 28 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

გულიაშვილი სალომე 2 30 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

კარაკოვა აიგიუნ 2 32 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

კვარაცხელია ნანა 2 34 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

კოპალიანი ლია 2 36 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

კუკულაძე ეკატერინე 2 38 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

მაღლაკელიძე სოფიო 2 40 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ნიკოლაშვილი მარიამ 3 2 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ნიქაბაძე ზიკო 3 4 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

წიქორიძე ნინო 3 6 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ხატინოვა ლაურა 3 8 ინგლისური და ამერიკული მოთხრობა (ინგლისურ ენაზე)

ალახვერდიევა აფსანა 3 10 ინგლისური ენა 3-ჰუმ

ბექაური მეგი 3 12 ინგლისური ენა 3-ჰუმ

გულაღაშვილი ანა 3 14 ინგლისური ენა 3-ჰუმ

მარიკიან დიანა 3 16 ინგლისური ენა 3-ჰუმ

ახმეტელაშვილი ნინო 3 18 ინგლისური ენა 4-ჰუმ

ირემაშვილი ნაზი 3 20 ინგლისური ენა 4-ჰუმ

კუკავა ხათუნა 3 22 ინგლისური ენა 4-ჰუმ

რომანაძე ანა 3 24 ინგლისური ენა 4-ჰუმ

ასკეროვა მალეიკა 3 26 ინგლისური ენის სტრუქტურა (თეორიული გრამატიკა)

ზაბახიძე სალომე 3 28 ინგლისური ენის სტრუქტურა (თეორიული გრამატიკა)

პაპუნაშვილი ნანა 3 30 ინგლისური ენის სტრუქტურა (თეორიული გრამატიკა)



შოშიაშვილი ნათია 3 32 ინგლისური ენის სტრუქტურა (თეორიული გრამატიკა)

ცუცქირიძე მარიამ 3 34 ინგლისური ენის სტრუქტურა (თეორიული გრამატიკა)

ბიძინაშვილი თეონა 3 36 ინგლისური ენის სტრუქტურა (თეორიული გრამატიკა)

ბიწაძე თამარ 3 38 ინგლისური ენის სტრუქტურა (თეორიული გრამატიკა)

წენგუაშვილი მარიამ 3 40 ინგლისური ენის სტრუქტურა (თეორიული გრამატიკა)

ჟოჟაძე ნინო 4 2 ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

ყარალაშვილი მაკა 4 4 ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

ხარაბაძე დეა 4 6 ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

ჯაჯანიძე მარიკა 4 8 ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია. მეხსიერების პოლიტიკა

აბულაძე მარიამ 4 10 ისტორიის ფილოსოფია

ბენდელიანი ანა 4 12 ისტორიის ფილოსოფია

მირველაშვილი ოლღა 4 14 ისტორიის ფილოსოფია

მშვიდობაძე ნინო 4 16 ისტორიის ფილოსოფია

ჭინჭარაშვილი მარიამ 4 18 ისტორიის ფილოსოფია

თოფურია ოთარ 4 20 იტალიური ენის სტრუქტურა

ბაირამოვი ისა 4 22 კავკასიის ხალხთა ფიზიკური ანთროპოლოგია

გოშუანი თამარ 4 24 კავკასიის ხალხთა ფიზიკური ანთროპოლოგია

ფირცხალაიშვილი ლაშა 4 26
კლასიკური რიტორიკა და წერითი მეტყველების თანამედროვე 

სტრატეგიები

ბურჯანაძე ანზორ
4 28

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

ბუწაშვილი თამთა
4 30

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

გამრეკელაშვილი ანა
4 32

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)



დეკანოსიძე ანა
4 34

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

ზურაბიანი სოფიკო
4 36

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

თავართქილაძე ანა
4 38

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

კვირკვია ილია
4 40

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

წიკლაური ანა
5 2

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

ხუბუკელაშვილი დავითი
5 4

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

ჯამაგიძე ეკა
5 6

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

ბალაშვილი ლაშა 5 8 ოსური ფოლკლორი

გელაშვილი გვანცა 5 10 ოსური ფოლკლორი

ჩერქეზიშვილი მარიტა 5 12 ოსური ფოლკლორი

ჭანტურია ალდონა 5 14 ოსური ფოლკლორი

ტაბიძე ლაშა 5 16 პალეურბანისტული ცენტრები საქართველოში 1

ხარძეიშვილი გიორგი 5 18 პალეურბანისტული ცენტრები საქართველოში 1

ბოხუა ნათია 5 20 რელიგიების ისტორია

კერძაია მარიკა 5 22 რელიგიების ისტორია

მაღლაკელიძე ქეთევან 5 24 რელიგიების ისტორია

ძაგნიძე ლიზი 5 26 რელიგიების ისტორია

არჯევანიძე ნინო 5 28 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

ბუჭუხიშვილი დავით 5 30 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

მერაბიშვილი გიორგი 5 32 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია



ნაგიევი ტამკინ 5 34 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

ჭეიშვილი ლიკა 5 36 რეფორმაცია და კონტრრეფორმაცია

ბურკაძე თეონა

5 38

რუსეთისა და კავკასიის ქვეყნების ურთიერთობები ევროპულ 

წყაროებსა და საისტორიო ლიტერატურაში (მე-18 საუკუნე-

თანამედროვე პერიოდი)

გურული თეონა 5 40 რუსული ლიტერატურის ისტორია

მარიამიძე მარიამ 6 2 რუსული ლიტერატურის ისტორია

ნემსაძე დალი 6 4 რუსული ლიტერატურის ისტორია

ნოზაძე ლილე 6 6 რუსული ლიტერატურის ისტორია

ოვანესიანი დიანა 6 8 რუსული ლიტერატურის ისტორია

შახბაზოვი ნანა 6 10 რუსული ლიტერატურის ისტორია

შინჯიაშვილი სოფიკო 6 12 რუსული ლიტერატურის ისტორია

ერემეიშვილი თეკლა 6 14 საქართველოს ისტორია

ნამაზოვი მაგამედ 6 16 საქართველოს ისტორია

ბელქანია ლანა 6 18 საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

ბორძიკაშვილი სულხანი 6 20 საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

მაისურაძე გიორგი 6 22 საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

ოსაძე თამარ 6 24 საქართველოს ისტორიული საზღვრები და სასაზღვრო სისტემა

მაჭავარიანი თეო
6 26

საქართველოს ისტორიული ხანის არქეოლოგია 3 (შუა საუკუნეები)

გოგიაშვილი ია
6 28

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

მერლანი ანა
6 30

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

ნასარიძე თამარ
6 32

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში



სამუშია ლუკა
6 34

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

სინაურიძე გვანცა
6 36

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

ტალახაძე მარიამ
6 38

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

ტოლიაშვილი მარინე
6 40

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

ქობალია ანა
7 2

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

ქონიაშვილი მედეა
7 4

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

ძაძამია ცირა
7 6

საქართველოს კულტურულ–ცივილიზაციური გარემოცვის ცვლილება 

XIX საუკუნეში

გრძელიშვილი მზია 7 8 საჯარო მეტყველება

კენჭაძე მარიამ 7 10 საჯარო მეტყველება

ლეშკაშელი ეკატერინე 7 12 საჯარო მეტყველება

ჩარექაშვილი დალი 7 14 საჯარო მეტყველება

ციცვიძე სალომე 7 16 საჯარო მეტყველება

ბაბაიან სონა 7 18 სომხურიდან ქართულად თარგმანის თეორია და პრაქტიკა

მიქავა მარიამი 7 20 უახლესი თურქული ლიტერატურის ისტორია

ყალიჩავა ელენე 7 22 უახლესი თურქული ლიტერატურის ისტორია

დიდებაშვილი ნინო 7 24 ფილოსოფიის საფუძვლები

იანტბელიძე ერეკლე 7 26 ფილოსოფიის საფუძვლები

ობოლაძე კესო 7 28 ფილოსოფიის საფუძვლები

ნოზაძე ლანა 7 30 ფრანგული  ენა A2.1უჰუმ

ბარბაქაძე ნინო 7 32 ფრანგული ზღაპარი



გურჩიანი მინდია 7 34 ფრანგული ზღაპარი

ლომთაძე ანანო 7 36 ფრანგული ზღაპარი

ლომია ანი 7 38 ფრანგული ზღაპარი

ცუცქირიძე ანნა 7 40 ფრანგული ზღაპარი

ბაბილოძე სოფო 8 2 ფრანგული მოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმი

ბულალაური ანნა 8 4 ფრანგული მოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმი

გედეშური ირაკლი 8 6 ფრანგული მოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმი

წულაია ანა 8 8 ფრანგული მოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმი

გორგაძე ნიკოლოზ
8 10

ქართველთა ნაციონალური კონსოლიდაცია მოდერნულ ეპოქაში და 

რუსული იმპერიალიზმი

გურაბანიძე დაჩი
8 12

ქართველთა ნაციონალური კონსოლიდაცია მოდერნულ ეპოქაში და 

რუსული იმპერიალიზმი

დუდუნია დიანა
8 14

ქართველთა ნაციონალური კონსოლიდაცია მოდერნულ ეპოქაში და 

რუსული იმპერიალიზმი

მაღლაფერიძე თამარი
8 16

ქართველთა ნაციონალური კონსოლიდაცია მოდერნულ ეპოქაში და 

რუსული იმპერიალიზმი

ვახტანგაშვილი გიორგი 8 18 ქართული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა 1

მესაბლიშვილი ნატო 8 20 ქართული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა 1

ქარცივაძე თამუნა 8 22 ქართული ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა 1

ბაირამოვი ბალახანუმ 8 24 ქართული ენის თეორიული გრამატიკა

ომანაძე მაია 8 26 ქართული ენის თეორიული გრამატიკა

ხაბელაშვილი ნუგზარ 8 28 ქართული ენის თეორიული გრამატიკა

ლეშკაშელი ნინო 8 30 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია

ჭიტაძე სალომე 8 32 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია

ხიჯაკაძე ლიკა 8 34 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია



ჯანგულაშვილი მარიამი 8 36 ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია

ზარქუა ირინა 8 38 ქართული ტექსტის ლინგვისტურ-სტილისტური ანალიზი 2

ჰახვერდიან ჰაიკუი 8 40 ქართული ტექსტის ლინგვისტურ-სტილისტური ანალიზი 2

ბაღუშვილი მარიამი 9 2 შესავალი სლავურ ფილოლოგიაში

გორგაძე ხატია 9 4 შუა საუკუნების ქართული ხუროთმოძღვრება

კვაშილავა მარიამ 9 6 შუა საუკუნების ქართული ხუროთმოძღვრება

კუტალია ანა 9 8 შუა საუკუნების ქართული ხუროთმოძღვრება

ბათიაშვილი ანა 9 10 ჩინეთის ეკონომიკა

გრძელიშვილი მარიამ 9 12 ჩინეთის ეკონომიკა

ქებაძე მარიამი 9 14 ჩინეთის ეკონომიკა

კოდიაშვილი ანა 9 16 ჩინური ენა 1

შინჯიკაშვილი მირანდა 9 18 ჩინური ენა 1

მარაქველიძე ლიკა 9 20 ჩინური ენა 2

ბერიაშვილი ბექა 9 22 გეოეკონომიკის საფუძვლები

კეთილაძე ნინო 9 24 გეოეკონომიკის საფუძვლები

შონია დიმიტრი 9 26 გეოეკონომიკის საფუძვლები

ბარისოვი თორნიკე 9 28 დემოკრატია და მოქალაქეობა

გაროზაშვილი ეკატერინე 9 30 დემოკრატია და მოქალაქეობა

გოგოტიშვილი სალომე 9 32 დემოკრატია და მოქალაქეობა

თათრიშვილი ანი 9 34 დემოკრატია და მოქალაქეობა

კაპანაძე ეკა 9 36 დემოკრატია და მოქალაქეობა

მეთოფიშვილი ანი 9 38 დემოკრატია და მოქალაქეობა

უკლება სოსო 9 40 დემოკრატია და მოქალაქეობა



ქოიავა თათია 10 2 დემოკრატია და მოქალაქეობა

ჭავჭანიძე სოფიკო 10 4 დემოკრატია და მოქალაქეობა

ხაცაკვაძე ხატია 10 6 დემოკრატია და მოქალაქეობა

სულამანიძე ალისა 10 8 ევროკავშირის ინსტიტუტები

აბაშიძე ეკატერინე 10 10 ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა

გელაშვილი ამირან 10 12 ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა

ლეკიშვილი მარი 10 14 ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა

აბუაშვილი ნიკა 10 16 ევროპული ინტეგრაციის  ისტორია

ალფაიძე გიორგი 10 18 ევროპული ინტეგრაციის  ისტორია

ბაბუნაშვილი ბექა 10 20 ევროპული ინტეგრაციის  ისტორია

პეტროსიან არეკნაზ 10 22 ევროპული ინტეგრაციის  ისტორია

ბაჩალიაშვილი ლანა 10 24 ეკონომიკა და საჯარო პოლიტიკა

გოგოლიძე გიორგი 10 26 ეკონომიკა და საჯარო პოლიტიკა

კეკელია ირაკლი 10 28 ეკონომიკა და საჯარო პოლიტიკა

კეკელიანი გიორგი 10 30 ეკონომიკა და საჯარო პოლიტიკა

მესხი გიორგი 10 32 ეკონომიკა და საჯარო პოლიტიკა

მიქელაძე ლევან 10 34 ეკონომიკა და საჯარო პოლიტიკა

ბლიაძე ნიკოლოზ 10 36 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

გავაშელი ნიკოლოზ 10 38 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

დაბრუნდაშვილი ნანა 10 40 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

თინიკაშვილი დავით 11 2 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

კაკრიაშვილი ნინო 11 4 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

ქენქაძე ვასიკო 11 6 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია



ჭილაშვილი მარიამ 11 8 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

ჭიღლაძე მარიამ 11 10 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

ხუცურაული რატი 11 12 ზოგადი ფიზიკური გეოგრაფია

დვალი ხატია 11 14 მასობრივი  კომუნიკაციის  სისტემა

მესხიშვილი ლია 11 16 მასობრივი  კომუნიკაციის  სისტემა

გელაშვილი სერგო 11 18 პოლიტიკური კვლევის მეთოდები

გიორგაძე მარია 11 20 პოლიტიკური კვლევის მეთოდები

ვერულაშვილი ირაკლი 11 22 პოლიტიკური კვლევის მეთოდები

შანიძე დაჩი 11 24 პოლიტიკური კვლევის მეთოდები

ციბაძე ჯუანშერ 11 26 პოლიტიკური კვლევის მეთოდები

ხანიაშვილი სალომე 11 28 პოლიტიკური კვლევის მეთოდები

ბუხაიძე თეონა 11 30 რელიგიის სოციოლოგია

გათენაძე მედეა 11 32 რელიგიის სოციოლოგია

გორთამაშვილი ანა 11 34 რელიგიის სოციოლოგია

თუთისანი ანა 11 36 რელიგიის სოციოლოგია

კაიდარაშვილი ნანა 11 38 რელიგიის სოციოლოგია

კობაძე ზურაბ 11 40 რელიგიის სოციოლოგია

კუნჭულია რუსუდან 12 2 რელიგიის სოციოლოგია

მახარაშვილი ანა 12 4 რელიგიის სოციოლოგია

მელიქიშვილი ნინო 12 6 რელიგიის სოციოლოგია

მირზიკაშვილი სალომე 12 8 რელიგიის სოციოლოგია

მირცხულავა მარიამი 12 10 რელიგიის სოციოლოგია

ნიკურაძე ლია 12 12 რელიგიის სოციოლოგია



ონეზაშვილი დავით 12 14 რელიგიის სოციოლოგია

სამჭკუაშვილი ნინო 12 16 რელიგიის სოციოლოგია

ტაბატაძე თინათინ 12 18 რელიგიის სოციოლოგია

ქალიაშვილი გიორგი 12 20 რელიგიის სოციოლოგია

ქველიაშვილი სალომე 12 22 რელიგიის სოციოლოგია

ღვინჯილია სალომე 12 24 რელიგიის სოციოლოგია

ჩაჩუა მარიამი 12 26 რელიგიის სოციოლოგია

ჩოხელი ანანო 12 28 რელიგიის სოციოლოგია

ციცქიშვილი ნათია 12 30 რელიგიის სოციოლოგია

ძულიაშვილი მარი 12 32 რელიგიის სოციოლოგია

ხარშილაძე გიორგი 12 34 რელიგიის სოციოლოგია

ხეხელაშვილი თაია 12 36 რელიგიის სოციოლოგია

ხუნდაძე მარიამი 12 38 რელიგიის სოციოლოგია

მალხასიან არუტიუნ 12 40 საერთაშორისო  სამართალი

ნიკურაძე ქრისტინე 12 42 საერთაშორისო  სამართალი

ბარდაველიძე ქრისტინა 12 44 სოციალური ფსიქოლოგია

გოგაძე ნინო 12 46 სოციალური ფსიქოლოგია

გოგსაძე გვანცა 12 48 სოციალური ფსიქოლოგია

ლურსმანაშვილი ირაკლი 12 50 სოციალური ფსიქოლოგია

მამუკიშვილი ნატა 13 2 სოციალური ფსიქოლოგია

მამულაშვილი მარიამი 13 4 სოციალური ფსიქოლოგია

პაპაშვილი ნანა 13 6 სოციალური ფსიქოლოგია

ტაკიძე ნინო 13 8 სოციალური ფსიქოლოგია



ხუროშვილი მარიამ 13 10 სოციალური ფსიქოლოგია

ჭონიშვილი სალომე 13 12 ჯანდაცვის პოლიტიკა

ვარდანაშვილი მარიამ 13 14 ადმინისტრაციული წარმოება

ილურიძე ალეკო 13 16 ადმინისტრაციული წარმოება

მეშველიანი მარი 13 18 ადმინისტრაციული წარმოება

სიდამონიძე ალექსი 13 20 ადმინისტრაციული წარმოება

ჩუბინიძე ელენე 13 22 ადმინისტრაციული წარმოება

ხოფერია რამაზ 13 24 ადმინისტრაციული წარმოება

ოყრეშიძე მარიამი 13 26 რომის სამართლის საფუძვლები

ბაბუნაშვილი თამარი 13 28 რომის სამართლის საფუძვლები

გოგინაშვილი ლექსო 13 30 რომის სამართლის საფუძვლები

თანგამიან ჟორჟეტა 13 32 რომის სამართლის საფუძვლები

კუტუბიძე მარინა 13 34 რომის სამართლის საფუძვლები

მაჭარაძე ქრისტინე 13 36 რომის სამართლის საფუძვლები

ნოზაძე ანი 13 38 რომის სამართლის საფუძვლები

ასანფაშაევი ალი 13 40 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გველესიანი ირაკლი 13 42 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ენუქიძე გიორგი 13 44 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

იოსავა ალექსანდრე 14 2 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

იუსუბოვა გიულნარ 14 4 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კობიძე ანა 14 6 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კუჭავა ლაშა 14 8 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მიროტაძე ნინო 14 10 საერთაშორისო საჯარო სამართალი



ნადირაძე თამთა 14 12 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჟვანია ნინო 14 14 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ქველიაშვილი შოთა 14 16 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ღანიშაშვილი ანა 14 18 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

შანავა ალექსანდრე 14 20 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჩუხრუკიძე ზურაბ 14 22 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჩხარტიშვილი სალომე 14 24 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ცუხიშვილი გიორგი 14 26 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ძაგანია ლია 14 28 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჭიჭიაშვილი ხატია 14 30 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ხარშილაძე ეკა 14 32 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ბაბუციძე თეონა 14 34 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ებანოიძე დეა 14 36 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ექსელიძე ანა 14 38 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ვარდოსანიძე დავით 14 40 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

თოდუა ნინო 14 42 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კვანტიძე ოთარი 14 44 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კირაკოზაშვილი გიორგი 14 46 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კობახიძე რატი 14 48 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

სვიანაძე გიორგი 15 2 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ფიფია გიგა 15 4 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ქანდაურიშვილი ნინო 15 6 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

შაინიძე ნატა 15 8 საერთაშორისო საჯარო სამართალი



შოშიტაშვილი თეონა 15 10 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გაფრინდაშვილი გიორგი 15 12 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გვაგვალია უტა 15 14 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გოხელაშვილი მარიამ 15 16 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

კირთაძე თამარ 15 18 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მაისურაძე ქრისტინე 15 20 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მამრიკიშვილი გიორგი 15 22 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

სანაძე ნინო 15 24 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ფაცაცია ანი 15 26 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ქართველიშვილი გეგა გიორგი 15 28 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ბეგიაშვილი სალომე 15 30 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

გიგაშვილი ქეთევანი 15 32 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მუჯარიძე მარიამ 15 34 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჩხაიძე ფიქრია 15 36 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ბოკუჩავა გიორგი 15 38 სისხლის სამართლის პროცესი

ლომიძე თეიმურაზ 15 40 სისხლის სამართლის პროცესი

ყიფშიძე ლევანი 15 42 სისხლის სამართლის პროცესი

ვანიშვილი გიორგი 15 44 სისხლის სამართლის პროცესი

კაცაძე თათია 15 46 სისხლის სამართლის პროცესი

კენჭაძე მარინა 15 48 სისხლის სამართლის პროცესი

კენჭიაშვილი დავით 16 2 სისხლის სამართლის პროცესი

კვარაცხელია მარიამი 16 4 სისხლის სამართლის პროცესი

მესხი ქეთევან 16 6 სისხლის სამართლის პროცესი



ქელბაქიანი საბა 16 8 სისხლის სამართლის პროცესი

გამხიტაშვილი გიორგი 16 10 ტერორიზმის სოციალურ–სამართლებრივი ასპექტები

ნარიმანიძე გვანცა 16 12 ტერორიზმის სოციალურ–სამართლებრივი ასპექტები

სურამელი მამუკა 16 14 ტერორიზმის სოციალურ–სამართლებრივი ასპექტები

აბრამიშვილი თეონა 16 16 ადამიანის განვითარება 1

აბულაძე სალომე 16 18 ადამიანის განვითარება 1

აგლაძე სალომე 16 20 ადამიანის განვითარება 1

ბედოშვილი სალომე 16 22 ადამიანის განვითარება 1

ბერძენაშვილი ეკა 16 24 ადამიანის განვითარება 1

ბოკუჩავა თამთა 16 26 ადამიანის განვითარება 1

ბუწაშვილი ბარბარე 16 28 ადამიანის განვითარება 1

ბუხიაშვილი სალომე 16 30 ადამიანის განვითარება 1

ბუხრაშვილი ნატა 16 32 ადამიანის განვითარება 1

გაბიტაშვილი მარი 16 34 ადამიანის განვითარება 1

გამყრელიძე ქრისტინე 16 36 ადამიანის განვითარება 1

გასვიანი მარიამი 16 38 ადამიანის განვითარება 1

გეგეშიძე მეგი 16 40 ადამიანის განვითარება 1

გელაშვილი ნინო 16 42 ადამიანის განვითარება 1

გობრონიძე ნანა 16 44 ადამიანის განვითარება 1

გოგინაშვილი ანი 16 46 ადამიანის განვითარება 1

გოგსაძე ქეთევან 16 48 ადამიანის განვითარება 1

გურასპაშვილი დავით 17 2 ადამიანის განვითარება 1

დარბაიძე სალომე 17 4 ადამიანის განვითარება 1



დოლაშვილი ცირა 17 6 ადამიანის განვითარება 1

ელბაქიძე თინათინ 17 8 ადამიანის განვითარება 1

ვარძიელი მართა 17 10 ადამიანის განვითარება 1

ზუბაშვილი მარიამ 17 12 ადამიანის განვითარება 1

თავბერიძე თამარ 17 14 ადამიანის განვითარება 1

თავბერიძე მეგი 17 16 ადამიანის განვითარება 1

თაკალანძე ნინო 17 18 ადამიანის განვითარება 1

თენიეშვილი ანანო 17 20 ადამიანის განვითარება 1

თორაძე ნინო 18 2 ადამიანის განვითარება 1

ივანიშვილი გვანცა 18 4 ადამიანის განვითარება 1

კაკუბერი მარიამ 18 6 ადამიანის განვითარება 1

კანაჩაძე თამარ 18 8 ადამიანის განვითარება 1

კაპანაძე ნინო 18 10 ადამიანის განვითარება 1

კახაძე ლონდა 18 12 ადამიანის განვითარება 1

კვირიკაშვილი ნინო 18 14 ადამიანის განვითარება 1

კინწურაშვილი მერაბ 18 16 ადამიანის განვითარება 1

კობაური ნინო 18 18 ადამიანის განვითარება 1

კოპალეიშვილი მარიამ 18 20 ადამიანის განვითარება 1

ლაზარაშვილი ქეთევან 18 22 ადამიანის განვითარება 1

ლაცაბიძე ანნა 18 24 ადამიანის განვითარება 1

ლეჟავა ნინო 18 26 ადამიანის განვითარება 1

ლოლუა გვანცა 18 28 ადამიანის განვითარება 1

ლოჩოშვილი სანდრო 18 30 ადამიანის განვითარება 1



მამალაძე მაგდა 18 32 ადამიანის განვითარება 1

მამულაშვილი თინათინ 18 34 ადამიანის განვითარება 1

მარუქაშვილი სოფიკო 18 36 ადამიანის განვითარება 1

მაქაცარია თეონა 18 38 ადამიანის განვითარება 1

მაცაბერიძე ეკა 18 40 ადამიანის განვითარება 1

მახარაძე ხატია 19 2 ადამიანის განვითარება 1

მახვილაძე მარიამ 19 4 ადამიანის განვითარება 1

მახოხაშვილი ლელა 19 6 ადამიანის განვითარება 1

მითაიშვილი თინათინ 19 8 ადამიანის განვითარება 1

მოზაიძე ანა 19 10 ადამიანის განვითარება 1

მუჯირიშვილი დიმიტრი 19 12 ადამიანის განვითარება 1

ნამგალაური ანი 19 14 ადამიანის განვითარება 1

ნებაძე მარიამი 19 16 ადამიანის განვითარება 1

ნოზაძე სალომე 19 18 ადამიანის განვითარება 1

ობოლაძე ლოლიტა 19 20 ადამიანის განვითარება 1

ობოლაძე ქეთი 19 22 ადამიანის განვითარება 1

პავლიაშვილი მამუკა 19 24 ადამიანის განვითარება 1

პატარიძე ნატო 19 26 ადამიანის განვითარება 1

როგოვა მარიამ 19 28 ადამიანის განვითარება 1

როჭიკაშვილი მარი 19 30 ადამიანის განვითარება 1

რუხაძე ბარბარე 19 32 ადამიანის განვითარება 1

სანაძე ელენე 19 34 ადამიანის განვითარება 1

სვანიძე გიორგი 19 36 ადამიანის განვითარება 1



სიბაშვილი თინათინი 19 38 ადამიანის განვითარება 1

სიჩანინ ნადეჟდა 19 40 ადამიანის განვითარება 1

ტაბატაძე ეკა 19 42 ადამიანის განვითარება 1

ტაკიძე საბა 19 44 ადამიანის განვითარება 1

ტერტერაშვილი ხატია 20 2 ადამიანის განვითარება 1

ტუსნიაშვილი სალომე 20 4 ადამიანის განვითარება 1

უგულავა თამარ 20 6 ადამიანის განვითარება 1

ფანჯარაძე გვანცა 20 8 ადამიანის განვითარება 1

ქათამაძე მარიამ 20 10 ადამიანის განვითარება 1

ქობალია ეთუნა 20 12 ადამიანის განვითარება 1

შალიკიანი ლილე 20 14 ადამიანის განვითარება 1

შამათავა ანა 20 16 ადამიანის განვითარება 1

შარაშენიძე სულიკო 20 18 ადამიანის განვითარება 1

შარიქაძე სოფიკო 20 20 ადამიანის განვითარება 1

შედანია ქეთევან 20 22 ადამიანის განვითარება 1

შერვაშიძე მაია 20 24 ადამიანის განვითარება 1

შოგირაძე ჯინა 20 26 ადამიანის განვითარება 1

შუბლაძე ნუნუ 20 28 ადამიანის განვითარება 1

ჩადუნელი ანა 20 30 ადამიანის განვითარება 1

ჩაჩუა მარიამ 20 32 ადამიანის განვითარება 1

ჩხიტუნიძე ქეთევან 20 34 ადამიანის განვითარება 1

ცაგურია ია 20 36 ადამიანის განვითარება 1

ცანავა ქეთევან 20 38 ადამიანის განვითარება 1



ციხელაშვილი სალომე 20 40 ადამიანის განვითარება 1

ძინძიბაძე თეა 20 42 ადამიანის განვითარება 1

ჭანია ქეთევან 20 44 ადამიანის განვითარება 1

ჭელიძე თეიმურაზ 21 2 ადამიანის განვითარება 1

ხეთაგური ავთანდილ 21 4 ადამიანის განვითარება 1

ხორნაული მარიამ 21 6 ადამიანის განვითარება 1

ხუციშვილი თამარ 21 8 ადამიანის განვითარება 1

ხუჯაძე ანნა 21 10 ადამიანის განვითარება 1

ჯინჭარაძე კესო 21 12 ადამიანის განვითარება 1

ჯოლბორდი პაატა 21 14 ადამიანის განვითარება 1

აკობიძე სალომე 21 16 ადამიანის განვითარება 1

ალიხანაშვილი მარია 21 18 ადამიანის განვითარება 1

არღვლიანი კახაბერ 21 20 ადამიანის განვითარება 1

ბაკაშვილი მარიამი 21 22 ადამიანის განვითარება 1

ბებიაშვილი ანი 21 24 ადამიანის განვითარება 1

ბენდელიანი თამარი 21 26 ადამიანის განვითარება 1

ბერიკიშვილი ქეთევან 21 28 ადამიანის განვითარება 1

ბოლქვაძე ნია 21 30 ადამიანის განვითარება 1

ბურბუტაშვილი ალექსანდრე 21 32 ადამიანის განვითარება 1

გაბელაია ნინო 21 34 ადამიანის განვითარება 1

გაბრიჩიძე მარიამ 21 36 ადამიანის განვითარება 1

გვამბერიძე მარიამ 21 38 ადამიანის განვითარება 1

გიგაური მარიამ 21 40 ადამიანის განვითარება 1



გუბელაძე სალომე 21 42 ადამიანის განვითარება 1

დარბაიძე მალხაზ 21 44 ადამიანის განვითარება 1

დევსურაშვილი ბაია 22 2 ადამიანის განვითარება 1

ერაძე მარიამ 22 4 ადამიანის განვითარება 1

ვადაჭკორია ნინო 22 6 ადამიანის განვითარება 1

ვარდიაშვილი თეონა 22 8 ადამიანის განვითარება 1

თავხელიძე გიორგი 22 10 ადამიანის განვითარება 1

თითმერია თამუნა 22 12 ადამიანის განვითარება 1

კავთუაშვილი თამარ 22 14 ადამიანის განვითარება 1

კარსანიძე სალომე 22 16 ადამიანის განვითარება 1

კენკიშვილი ანი 22 18 ადამიანის განვითარება 1

კერესელიძე სალომე 22 20 ადამიანის განვითარება 1

კილასონია გვანცა 22 22 ადამიანის განვითარება 1

კონსტანტინიდი თამარი 22 24 ადამიანის განვითარება 1

კოპაძე მარიამ 22 26 ადამიანის განვითარება 1

კუჟულოვა იახა 22 28 ადამიანის განვითარება 1

ლალიაშვილი ელენი 22 30 ადამიანის განვითარება 1

ლეჟავა ლევანი 22 32 ადამიანის განვითარება 1

მაზანაშვილი სალომე 22 34 ადამიანის განვითარება 1

მაისურაძე მარიამ 22 36 ადამიანის განვითარება 1

მაისურაძე ნინო 22 38 ადამიანის განვითარება 1

მამედოვა ლიამან 22 40 ადამიანის განვითარება 1

მარსაგიშვილი მაია 23 2 ადამიანის განვითარება 1



მახარაძე სალომე 23 4 ადამიანის განვითარება 1

მენთეშაშვილი დავით 23 6 ადამიანის განვითარება 1

მესხიშვილი თამარ 23 8 ადამიანის განვითარება 1

მეტრეველი სალომე 23 10 ადამიანის განვითარება 1

მეცხოვრიშვილი ანა 23 12 ადამიანის განვითარება 1

მითაგვარია ეკატერინე 23 14 ადამიანის განვითარება 1

მიქაელიან ლუსიკ 23 16 ადამიანის განვითარება 1

მიქაძე სალომე 23 18 ადამიანის განვითარება 1

ნაზღაიძე თეა 23 20 ადამიანის განვითარება 1

ნარმანია თამარ 23 22 ადამიანის განვითარება 1

ნიქაბაძე ანანო 23 24 ადამიანის განვითარება 1

ნოზაძე მანანა 23 26 ადამიანის განვითარება 1

ნოზაძე ნუკი 23 28 ადამიანის განვითარება 1

ორმოცაძე ანა 23 30 ადამიანის განვითარება 1

ოქროპირიძე ანა 23 32 ადამიანის განვითარება 1

რამაზაშვილი დიანა 23 34 ადამიანის განვითარება 1

რთველიაშვილი თეონა 23 36 ადამიანის განვითარება 1

რობაქიძე ქეთი 23 38 ადამიანის განვითარება 1

რუხაძე დიანა 23 40 ადამიანის განვითარება 1

სახელაშვილი თამარი 24 2 ადამიანის განვითარება 1

სინიცა ვლადისლავა 24 4 ადამიანის განვითარება 1

სიორდია ქეთევან 24 6 ადამიანის განვითარება 1

სორდია მარიამ 24 8 ადამიანის განვითარება 1



უზუნაშვილი დავითი 24 10 ადამიანის განვითარება 1

უნდილაშვილი მაკო 24 12 ადამიანის განვითარება 1

ურეკაძე ლაშა 24 14 ადამიანის განვითარება 1

ქართველიშვილი ნიკო 24 16 ადამიანის განვითარება 1

ქარჩავა დავით 24 18 ადამიანის განვითარება 1

ქარჩავა ლაშა 24 20 ადამიანის განვითარება 1

ქერდიყოშვილი თეონა 24 22 ადამიანის განვითარება 1

ქობესაშვილი ანა 24 24 ადამიანის განვითარება 1

ქორჩილავა სალომე 24 26 ადამიანის განვითარება 1

ქოჩორაძე სოფიო 24 28 ადამიანის განვითარება 1

ყავალაშვილი ივანე 24 30 ადამიანის განვითარება 1

შერმაზანაშვილი ბარბარე 24 32 ადამიანის განვითარება 1

შოშიაშვილი გიორგი 24 34 ადამიანის განვითარება 1

ჩოხელიშვილი ლანდა 24 36 ადამიანის განვითარება 1

ცალხელიშვილი გიორგი 24 38 ადამიანის განვითარება 1

ცინდელიანი ლანა 24 40 ადამიანის განვითარება 1

ჭკადუა ანასტასია 25 2 ადამიანის განვითარება 1

ჭუმბურიძე ნინო 25 4 ადამიანის განვითარება 1

ხურცილავა ნატო 25 6 ადამიანის განვითარება 1

ჯალაღანია თამარ 25 8 ადამიანის განვითარება 1

ჯანაშვილი მარიამი 25 10 ადამიანის განვითარება 1

ჯინჭარაძე თამარ 25 12 ადამიანის განვითარება 1

ჯინჯიხაძე მარიამი 25 14 ადამიანის განვითარება 1



ჯოჯუა მარიკა 25 16 ადამიანის განვითარება 1

აბრამიანი დიანა 25 18 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ასათიანი მარიამი 25 20 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ბერიძე ლინდა 25 22 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ბუბულაშვილი სალომე 25 24 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ბურდულაძე გიორგი 25 26 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

გელაძე ქეთევანი 25 28 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

გელენიძე სალომე 25 30 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ენუქიძე დალი 25 32 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

თათარაშვილი დარეჯან 25 34 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

კაბულოვი ანა 25 36 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

კვირკველია მარიამ 25 38 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

კვიცარიძე ლიკა 25 40 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

მეზვრიშვილი თათია 26 2 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ნებიერიძე თამუნა 26 4 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ნემსიწვერიძე ენდი 26 6 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ჟიშკარიანი კრისტინა 26 8 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

რუსიშვილი ილია 26 10 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

სეხნიაშვილი ანი 26 12 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

სურმანიძე მანანა 26 14 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

შოთნიაშვილი დავითი 26 16 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ჩილინდრიშვილი სოლომონი 26 18 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ცისკაძე მარიამ 26 20 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება



ცხადაძე მარიამ 26 22 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ჭეჟია ზურაბი 26 24 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ხურცილავა მარიამ 26 26 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ჯიშკარიანი ქეთევან 26 28 ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება

ბარბაქაძე ლიკა 26 30 პიროვნების ფსიქოლოგია(1)

დვალიშვილი სოფიკო 26 32 პიროვნების ფსიქოლოგია(1)

აბესაძე ეკატერინე 26 34 პროფესიის ფსიქოლოგია

ბაირამაშვილი ქეთევან 26 36 პროფესიის ფსიქოლოგია

ბასილიძე ცოტნე 26 38 პროფესიის ფსიქოლოგია

ბაყაშვილი ანა 26 40 პროფესიის ფსიქოლოგია

ბაშარული მაკა 27 2 პროფესიის ფსიქოლოგია

ბეჟაშვილი ნინო 27 4 პროფესიის ფსიქოლოგია

გიგაური გიორგი 27 6 პროფესიის ფსიქოლოგია

გოჩაშვილი ლიკა 27 8 პროფესიის ფსიქოლოგია

გუსარიშვილი თამარი 27 10 პროფესიის ფსიქოლოგია

დარცმელიძე თამარი 27 12 პროფესიის ფსიქოლოგია

ზაალიშვილი სალომე 27 14 პროფესიის ფსიქოლოგია

თოდაძე ელენე 27 16 პროფესიის ფსიქოლოგია

თოფურია სალომე 27 18 პროფესიის ფსიქოლოგია

კარიჭაშვილი ნათია 27 20 პროფესიის ფსიქოლოგია

კვაჭანტირაძე ეკატერინე 27 22 პროფესიის ფსიქოლოგია

კვინიკაძე თამთა 27 24 პროფესიის ფსიქოლოგია

კუპრავა გედევან 27 26 პროფესიის ფსიქოლოგია



ლელაშვილი გვანცა 27 28 პროფესიის ფსიქოლოგია

ლეჟავა გვანცა 27 30 პროფესიის ფსიქოლოგია

ლომიძე მარიამ 27 32 პროფესიის ფსიქოლოგია

ლოქაფიშვილი სალომე 27 34 პროფესიის ფსიქოლოგია

მაკარაძე ნათია 27 36 პროფესიის ფსიქოლოგია

მარიამიძე მარიამ 27 38 პროფესიის ფსიქოლოგია

მარხვაიძე სოფიკო 27 40 პროფესიის ფსიქოლოგია

მდივნიშვილი საბა 28 2 პროფესიის ფსიქოლოგია

მიქავა ივეტა 28 4 პროფესიის ფსიქოლოგია

მურუსიძე ქეთევან 28 6 პროფესიის ფსიქოლოგია

ნადირაშვილი ანა 28 8 პროფესიის ფსიქოლოგია

რამიშვილი სოფიო 28 10 პროფესიის ფსიქოლოგია

სამუკაშვილი მარიამ 28 12 პროფესიის ფსიქოლოგია

სიმსივე ანი 28 14 პროფესიის ფსიქოლოგია

ტარიელაშვილი მერი 28 16 პროფესიის ფსიქოლოგია

ტატიშვილი მარიამ 28 18 პროფესიის ფსიქოლოგია

ფანჩულიძე ელენე 28 20 პროფესიის ფსიქოლოგია

შავშიშვილი ანა 28 22 პროფესიის ფსიქოლოგია

წიკლაური ეკატერინე 28 24 პროფესიის ფსიქოლოგია

ჭანტურია ნათია 28 26 პროფესიის ფსიქოლოგია

ჭიჭინაძე ანნა 28 28 პროფესიის ფსიქოლოგია

ჯავახაძე ანი 28 30 პროფესიის ფსიქოლოგია

ბელქანია ლორენა 28 32 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია



მეზვრიშვილი მარიამ 28 34 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

შანიძე თეონა 28 36 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

გაბუნია თინათინ 28 38 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

გვარამაძე სოფიკო 28 40 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

კობიძე ელენა 29 2 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

ლაღაძე მონიკა 29 4 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

ყორიაული ნათია 29 6 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

ყურაშვილი გიორგი 29 8 სკოლამდელი ასაკის ბავშვის ფსიქოლოგია

ბერიძე მარიამ 29 10 სოციალური მუშაობის შესავალი

დოლიძე სალომე 29 12 სოციალური მუშაობის შესავალი

კობახიძე ლევანი 29 14 სოციალური მუშაობის შესავალი

მანჯავიძე ანა 29 16 სოციალური მუშაობის შესავალი

შალამბერიძე ვახტანგი 29 18 სოციალური მუშაობის შესავალი

ხაბელაშვილი ნუცა 29 20 სოციალური მუშაობის შესავალი

ჯგერენაია ნინო 29 22 სოციალური მუშაობის შესავალი

ასკილაშვილი ნინო
29 24

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ბაცაცაშვილი ნანა
29 26

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ბერიკიშვილი ხატია
29 28

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ბერიშვილი მაგდა
29 30

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ბლიაძე თინათინ
29 32

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში



ბოკუჩავა ნინო
29 34

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

გოგშელიძე მარიამ
29 36

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

დავითოშვილი მარი
29 38

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

დოლიძე ლელა
29 40

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

დოლიძე ნანა
30 2

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

თაყაძე თათია
30 4

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

თუთბერიძე ეკატერინე
30 6

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

კახიძე ქეთევან
30 8

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ლომთაძე თამარ
30 10

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ლურსმანაშვილი ელენე
30 12

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

მამუკაშვილი თამარი
30 14

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

მაღლაკელიძე ნინო
30 16

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ნერსეზაშვილი სალომე
30 18

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ნიკოლიშვილი ალექსი
30 20

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

სამნიაშვილი ნატო
30 22

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

სამხარაძე ნინო
30 24

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში



სანადირაძე სალომე
30 26

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

სუმბაძე მანანა
30 28

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

სხირტლაძე ბექა
30 30

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ტაგანაშვილი ეთერი
30 32

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ღაჭავა თამარი
30 34

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ყატაშვილი ანა
30 36

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

შოშიაშვილი ნატო
30 38

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ჩაიკა ანა
30 40

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ჭუმბურიძე სოფიო
31 2

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ჯალაბაძე ანი
31 4

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

ჯონჯუა ლიკა
31 6

სპეციალური პრაქტიკული კურსი სკოლის ფსიქოლოგიურ სამსახურში

გუგუშვილი თათია 31 8 შესავალი სოციოლოგიაში

გუგუციძე გიორგი 31 10 შესავალი სოციოლოგიაში

ესაკია ელენე 31 12 შესავალი სოციოლოგიაში

კიკვიძე საბა 31 14 შესავალი სოციოლოგიაში

მურუსიძე მარიამ 31 16 შესავალი სოციოლოგიაში

აბულაძე მარიამ 31 18 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

აკოფოვი ანასტასია 31 20 შესრულებული სამუშაოს შეფასება



არაქელიან მარიანა 31 22 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

ბაღაშვილი ბორის 31 24 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

ბენდელიანი ლამზირა 31 26 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

ბრეგაძე ნათია 31 28 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

ვაშალომიძე სალომე 31 30 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

კორსანტია ნინო 31 32 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

ლონგურაშვილი თათია 31 34 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

როსებიშვილი მარიამი 31 36 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

სარაული თამარ 31 38 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

ტალახაძე სალომე 31 40 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

შამიევა ანჟელიკა 32 2 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

ხუროშვილი ნინო 32 4 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

ხუციშვილი ნინო 32 6 შესრულებული სამუშაოს შეფასება

აბესაძე ანი
32 8

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ავალიანი მაკა
32 10

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ალადაშვილი სალომე
32 12

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

აფულავა ირინე
32 14

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

გრძელიშვილი ნათია
32 16

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

დემეტრაშვილი ნინო
32 18

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ზარანდია მარიკა
32 20

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)



ზედგინიძე თამარი
32 22

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ისაევა ზეჰრა
32 24

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ისაშვილი ანა
32 26

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ნადირაშვილი ნათია
32 28

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ჩიტიშვილი ვალერიანი
32 30

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ჩუბინიძე კონსტანტინე
32 32

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ჭიღლაძე სალომე
32 34

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

აბშილავა მარინა
32 36

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ბარბაქაძე თამარი
32 38

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ზუროშვილი თამარი
32 40

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ლეფსაია თამარ
33 2

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ქიტიაშვილი მანუჩარ
33 4

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ქევხიშვილი ვერიკო
33 6

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ქერეჭაშვილი ნაზი
33 8

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ქუთელია ხატია
33 10

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ჩხარტიშვილი ნანი
33 12

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)



ციმაკურიძე ნინო
33 14

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ცქვიტიშვილი ეთერი
33 16

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

წიკლაური სალომე
33 18

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ჯანაშია მარიამი
33 20

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

გინდია თამარი
33 22

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

გრიგორიანი ვიქტორია
33 24

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

გულმამედოვა ლეილა
33 26

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

იობაშვილი ნინო
33 28

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ირიციან არუთიუნ
33 30

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

კიღურაძე ანი
33 32

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

მამულაშვილი თამუნა
33 34

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ნახაპეტიან ტიგრან
33 36

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

პატაშური ანა
33 38

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ტაკაშვილი ნინო
33 40

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ციმინტია ნინო
33 42

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

წიკლაური ანა
33 44

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)



ჯოხაძე ნინო
33 46

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ჯოჯუა მარიამ
33 48

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ადამია ლილი
33 50

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ბაგიროვა ფარვინ
34 2

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ბახია ირაკლი
34 4

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

გორდაძე ხატია
34 6

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

გურაბანიძე ანი
34 8

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

მეტელკოვა ოლღა
34 10

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

როგავა ნუკრი
34 12

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

უცუნაშვილი თეონა
34 14

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ქველაძე გიორგი
34 16

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

შარაევა ზულფია
34 18

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

წარუკიან ვალერია
34 20

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

წიკლაური ქრისტინე
34 22

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

წინწალაშვილი ნინო
34 24

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ხოჯაევა მარიამ
34 26

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  კურსი 5   

ჯგ: ა,ბ,გ,დ   (სტომ.)

ალექსეევა ეკატერინე 34 28 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)



ბაბაევა მალეიკა 34 30 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

ბურკაძე ჯულიეტა 34 32 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

გასანოვა სუმაია 34 34 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

გოგიბედაშვილი ნუცა 34 36 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

გოგიჩაიშვილი ნინო 34 38 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

თავაზოჰი მინა 34 40 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

იკაშვილი თამარი 34 42 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

ლაბაძე ნანა 34 44 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

მაჩაიძე ლაშა 35 2 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

შახპაზიანი იური 35 4 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

ჩარკვიანი ჟანა 35 6 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

ხომასურიძე დავით 35 8 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

ბანცაძე ანა 35 10 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

გაბიანი თორნიკე 35 12 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

გოჭოშვილი მარიამ 35 14 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

კაკაურიძე ალექსანდრა 35 16 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

კვერნაძე თათია 35 18 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

კულიევი რაიფ 35 20 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

მელქონიან ანნა 35 22 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

მღდესიან ბაღდასარ 35 24 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

შარიფოვი ორხან 35 26 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

ავსაჯანიშვილი ანნა 35 28 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

არუტიუნიან გორ 35 30 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)



ატახალილოვა გიულტან 35 32 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

გარიბოვა აისელ 35 34 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

დალაქიშვილი ქრისტინე 35 36 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

ეღიაზარიან ოვანეს 35 38 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

კალანდაძე თინანო 35 40 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

კენჭაძე სალომე 35 42 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

კურგინიან დიანა 35 44 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

მურადოვი ანა 35 46 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

პიტიურიშვილი მარიამი 35 48 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

სოღბათიან არტურ 36 2 ფიზიოლოგია   კ.2   (სტომ.)

ალავერდაშვილი გიორგი 36 4 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ალახვერდიევა აითან 36 6 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ალექსანიან სათენიკ 36 8 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ალიევი დილან 36 10 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

არაბული ანა 36 12 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბაირამოვა ნახიდა 36 14 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბეგოიძე გიორგი 36 16 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გასანოვი სურადდინ 36 18 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გოგბერაშვილი ხოსიკი 36 20 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბაჩილავა სალომე 36 22 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბახტურიძე დიანა 36 24 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბებია მიხეილი 36 26 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბეჟანიძე ირაკლი 36 28 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.



ბეჟუაშვილი ლიზა 36 30 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბერაძე მაია 36 32 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

აბჟანდაძე ცოტნე 36 34 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ადამოვი ედუარდი 36 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

აზიზოვი არან 36 38 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ალიევი ულფატ 36 40 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბოლოთაშვილი ნათია 36 42 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბუთლიაშვილი სალომე 36 44 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გაბეჩავა მარიამ 36 46 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გაზდელიანი ნათელა 36 48 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გაჯიევი ვუსალ 37 2 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გელენიძე გივი 37 4 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გობეჯიშვილი ლევან 37 6 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გოგისვანიძე ნანა 37 8 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გოგიტაური ეკატერინე 37 10 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გრიგალაშვილი ლევანი 37 12 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გუსეინოვი ისა 37 14 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ახალაძე გიორგი 37 16 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ახმედოვი ხიდირ 37 18 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გოლეთიანი ნათია 37 20 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გოჭოშვილი ნოდარი 37 22 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გოხაძე ოთარი 37 24 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

დავითაშვილი დავით 37 26 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.



დარსაველიძე ილია 37 28 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

დობორჯგინიძე ქეთევან 37 30 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

დოლიძე ნიკა 37 32 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ებრალიძე თამარი 37 34 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ეგუტიძე ვახტანგი 37 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ლომთაძე თამარი 37 38 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მეფარიშვილი ნინო 37 40 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

საანიშვილი ანი 37 42 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჩუბინიძე ქეთევან 37 44 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ვარდოშვილი ლევანი 37 46 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ვასაძე ნინო 37 48 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ვაშაკიძე შოთა 37 50 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

იაგუბოვი ათეშ 37 52 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ისაევი შახინ 37 54 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

იუსუბოვი ვუსალ 37 56 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

თევდორაძე მარიტა 37 58 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

თურქაძე ირაკლი 38 2 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

იშხნელი ირაკლი 38 4 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

კობალავა ანი 38 6 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

კოხოძე მაკა 38 8 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

კუპატაძე გიგლა 38 10 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჯორბენაძე სოფიო 38 12 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

არსენიძე ლალი 38 14 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.



ბაირამოვი ალეკო 38 16 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბაკარანძე ჯანინა 38 18 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ერემიან არმან 38 20 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ეფენდიევი ფახრი 39 2 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

თვალაძე ნინო 39 4 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

კურბანოვა ვუსალა 39 6 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

კუჭაშვილი გვანცა 39 8 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ლაბაძე გოგა 39 10 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მამუკელაშვილი ჯულიეტა 39 12 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მარუაშვილი ნინო 39 14 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მაღლაკელიძე სოფიკო 39 16 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მაღრაძე თამუნა 39 18 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მაჩაიძე გიორგი 39 20 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მთვარელიშვილი იოსები 39 22 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

კურტანიძე ქეთი 39 24 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მამედოვა საქინა 39 26 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მახაჭაძე გიორგი 39 28 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მჭედლიძე თამაზი 39 30 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მხეიძე მარიამი 39 32 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ნანავა მეგი 39 34 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ნარიმანიძე სოფიკო 39 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

პირიევა აისუნ 39 38 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

სამსონაშვილი თეა 39 40 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.



ტუღუში დიანა 40 2 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ღუნციკიძე ლაშა 40 4 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ყაველაშვილი მედეა 40 6 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ცაავა ინდიკო 40 8 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბალახაძე თამარ 40 10 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბანეთიშვილი ანა 40 12 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბიჭიკაშვილი გულნარა 40 14 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბოსტოღანაშვილი ნინო 40 16 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გამრეკელიძე მარიამ 40 18 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ზვერიაშვილი ეკატერინე 40 20 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ზინდრიშვილი ქეთი 40 22 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

თავაძე ქრისტინე 40 24 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

თედეშვილი გიორგი 40 26 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

იმანოვა კონელ 40 28 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

კურბანოვი ამირახ 40 30 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მახმუდოვი ადილ 40 32 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ნადირაძე ლია 40 34 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ნავგურაიძე სოფიკო 40 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ობოლაშვილი თამარი 41 2 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბუაძე აჩიკო 41 4 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გეგეშიძე ნინო 41 6 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ვარშანიძე გიორგი 41 8 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

კალანდაძე ანა 41 10 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.



მუმლაძე გიორგი 41 12 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მურადაშვილი მარიამი 41 14 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მუსტაფაევი მიქაილ 41 16 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ნაბიევა აიშა 41 18 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ნახაპეტიან რიმმა 41 20 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ოჩიგავა გურამი 41 22 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ორუჯალიევა ალმინა 41 24 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ოქროპირიძე გურანდა 41 26 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

პაპაშვილი ლაშა 41 28 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

რაზმაძე გვანცა 41 30 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

სანოძე თაკო 41 32 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

აგაბეკოვა ლეილა 41 34 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

აგაბეკოვა საანი 41 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მურვანიძე ფარნაოზი 41 38 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

რამაზანოვა ავა 41 40 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

სააკიანი დიანა 41 42 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

სამათოვი რუსლან 41 44 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

სარკსიან მუშელ 42 2 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ტეფნაძე ტატო 42 4 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

უგულავა ბარბარე 42 6 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

უმეთაძე ნინო 42 8 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

უმფრიანი ლერი 42 10 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ფანცულაია თორნიკე 42 12 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.



ფიფია სოფიო 42 14 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ქურასბედიანი ალექსანდრე 42 16 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

წერეთელი ქეთევან 42 18 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ბაკარაძე თამთა 42 20 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გოგიჩაიშვილი მარი 42 22 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ვარშანიძე გიორგი 42 24 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

იაგუტიანი ლაურა 42 26 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ისმაილოვა გუნელ 42 28 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

საფაროვი ელვინ 42 30 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

სტამბოლციან ლუსინე 42 32 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ტუღუში ლია 42 34 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ქათამაშვილი მარიამი 42 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ქართველიშვილი ილია 42 38 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ქობალია გიორგი 42 40 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ქორჩილავა ბაქარი 42 42 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

შაბანოვა მაჰირა 42 44 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჩაპანიან სოფია 42 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჩიქოვანი სულხანი 42 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მიქაუტაძე მარიამ 42 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

რეხვიაშვილი გვანცა 42 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

საფაროვი სამირა 42 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ყანდიაშვილი ნინო 41 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

შავშიშვილი ნაილი 41 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.



შალამბერიძე ომარ 41 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

შარვაძე თორნიკე 41 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

შაფათავა ელენე 40 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

შაშვიაშვილი ნანა 40 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჩაჩუა ნიკა 40 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჩახვაშვილი ნინო 40 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჭელიძე თეკლა 39 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ხალილოვა აინურა 39 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ხითარიძე საბა 39 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჯალაღონია ნინო 39 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

მჭედლიშვილი ნინო 39 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ტუღუში ნანა 37 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ქევხიშვილი ელენე 37 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

შუკვანი გიორგი 37 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჩუჰადარ აიშე ანნა 37 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ცაგარეიშვილი თეკლა 37 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჯალილოვა ნურანა 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჯაფაროვი მამედ 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჯინჯიხაძე ანა 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

ჯღამაძე ანნა 36 სამედიცინო ქიმია  კ.1   მკ.

გვრიტიშვილი ანა 34 ეკონომეტრიკა II

ტალიკაძე ნინო 34 ეკონომეტრიკა II

ივანიძე ნიკა 34 ეკონომეტრიკა II



პაპიაშვილი დავით 34 ეკონომეტრიკა II

გიორგაძე ანა 35 ეკონომიკური აზრის ისტორია

ბაბაჯანიან ჰოვსეფ 35 მიკროეკონომიკა 1

ღვინიაშვილი გიორგი
35

მოდული: ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი – შესავალი 

ტურიზმსა და მასპინძლობის მენეჯმენტში 1

გველესიანი მერი 35 საერთაშორისო ეკონომიკა 1

დავიდოვი მაია 1 შესავალი სამართალმცოდნეობაში

შახბაზიან დავითი 1 მინერალები და ძვირფასი ქვები

ანთაძე ნუცა 1 ოკეანოლოგია

ჩერპანოვა თურქანა 1 ოკეანოლოგია

კაკაბაძე რევაზ 3 სტატისტიკური ფიზიკა და თერმოდინამიკა I

არშილავა ერეკლე 3 ფიზიკის ამოცანების კომპიუტერული უზრუნველყოფა

ქოქოშვილი სოსლან 3 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ოქიტაშვილი გიორგი 3 საგადასახადო სამართალი

გიორგაძე ნინო 5 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჭანიშვილი მარიამ 5 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

ჩხაიძე როლანდ 5 საერთაშორისო საჯარო სამართალი

მარტიაშვილი ხატია 5 სასჯელაღსრულებითი სამართალი

გოჩაშვილი თამარ 7 სახელმწიფო მმართველობის მოდელები

მაზმიშვილი ნიკოლოზ
7

სახელმწიფოთა ტერიტორიული მოწყობის თანამედროვე მოდელები

სულამანიძე დიმიტრი
7

სახელმწიფოთა ტერიტორიული მოწყობის თანამედროვე მოდელები

თვარაძე სალომე 7 სახელშეკრულებო სამართალი

კაკაშვილი ნატო 9 შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი



ჯღარკავა თამთა 9 ხელშეკრულების შედგენის მეთოდიკა კერძო სამართალში

მთავრიშვილი კესო 9 ბავშვთა საკითხების გაშუქება

გოგიაშვილი მარიამი 9 გლობალიზაცია და საერთაშორისო ორგანიზაციები

ლუკავა მარიამ 11 ევროკავშირის ინსტიტუტები

ინგოროყვა მაია 11 ევროკავშირის ინსტიტუტები

შერმაზანაშვილი ლიკა 11 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (I)

ჩაჩანიძე ია 11 მასობრივი კომუნიკაციის სისტემა

საათაშვილი გიორგი 13 მსოფლიო ტურიზმის გეოგრაფია

ხვიჩია ელიზბარ 13 პოლიტიკური კულტურა

აბულაძე გვანცა
13

პოლიტიკური მეცნიერების ისტორია: ძირითადი სკოლები და 

მიმართულებები

ბაირამოვი გეიდარ 13 საერთაშორისო სამართალი

მიქიაშვილი მარიკა 15 საერთაშორისო ურთიერთობების თეორია

ასანიშვილი გიორგი 15 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია (XIX საუკუნე)

წულაია მარიამ 15 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია (XIX საუკუნე)

ქირია საბა
15

XIX საუკუნის ქართული სატირული და იუმორისტული ლიტერატურა

ჯიმშელეიშვილი სალომე 15 ინგლისური ენის სტრუქტურა (თეორიული გრამატიკა)

ჭუაძე ქეთევან
22

კულტურა - ისტორიული კვლევის ობიექტი (ქართული კულტურის 

ისტორია)

მაჭარაშვილი ნინო 22 ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები 2

არაბიძე ანი 22 შუა საუკუნების ქართული ხუროთმოძღვრება

ჯგერნაია ვიკა 22 სამედიცინო ბიოქიმია   კ.2   (სტომ.)


