
გვარი სახელი
სექტორის 

ნომერი

ადგილის 

ნომერი
საგნის დასახელება

აფციაური თამარ 1 1 საჯარო ფინანსები (სხვა ფაკულტეტისათვის)

ნონიკაშვილი მარიამ 1 3 საჯარო ფინანსები (სხვა ფაკულტეტისათვის)

ჯანგველაძე გიორგი 1 5 საჯარო ფინანსები (სხვა ფაკულტეტისათვის)

ბერეჩიკიძე ნაზიბროლა 1 7 სტატისტიკა ეკონომიკისა და ბიზნესისათვის (სხვა ფაკულტეტისათვის)

ბეროშვილი გიორგი 1 9 Ecol. ეკოლოგიური ბიოგეოგრაფია ბიომრავალფეროვნების საფუძვლებით

გეწაძე თათია 1 11 Ecol. ეკოლოგიური ბიოგეოგრაფია ბიომრავალფეროვნების საფუძვლებით

კედელაშვილი ნათია 1 13 Ecol. ეკოლოგიური ბიოგეოგრაფია ბიომრავალფეროვნების საფუძვლებით

ყიფშიძე ბადრი 1 15 Ecol. ეკოლოგიური ბიოგეოგრაფია ბიომრავალფეროვნების საფუძვლებით

წენგუაშვილი ნათია 1 17 Ecol. ეკოლოგიური ბიოგეოგრაფია ბიომრავალფეროვნების საფუძვლებით

ჯანაშვილი ქეთევან 1 19 Ecol. ეკოლოგიური ბიოგეოგრაფია ბიომრავალფეროვნების საფუძვლებით

აბრამაშვილი თამარ 1 21 ადამიანის ანატომია

ანსიანი რუსიკო 1 23 ადამიანის ანატომია

ასანიძე მერი 1 25 ადამიანის ანატომია

ბარბაქაძე სალომე 1 27 ადამიანის ანატომია

ვადაჭკორია იური 1 29 ადამიანის ანატომია

ვიბლიანი სალომე 1 31 ადამიანის ანატომია

თარაშვილი ვლადიმერ 1 33 ადამიანის ანატომია

თევდორაშვილი ანა 1 35 ადამიანის ანატომია



კვაჭაძე ანა-მარიამ 1 37 ადამიანის ანატომია

კვირკველია გოჩა 1 39 ადამიანის ანატომია

მამფორია ანანო 2 1 ადამიანის ანატომია

მანთაშაშვილი თემური 2 3 ადამიანის ანატომია

ნოზაძე ლიკა 2 5 ადამიანის ანატომია

ონიანი ლუკა 2 7 ადამიანის ანატომია

პაპავა ანა 2 9 ადამიანის ანატომია

სალუქაშვილი მიხეილ 2 11 ადამიანის ანატომია

სიჭინავა მარიამ 2 13 ადამიანის ანატომია

სუპატაშვილი ლიკა 2 15 ადამიანის ანატომია

ტუხიაშვილი ქრისტინა 2 17 ადამიანის ანატომია

ტყემალაძე მარიამი 2 19 ადამიანის ანატომია

ქემაშვილი მარიამ 2 21 ადამიანის ანატომია

ქვრივიშვილი ნინო 2 23 ადამიანის ანატომია

ყულიჯანიშვილი ნათია 2 25 ადამიანის ანატომია

ცერცვაძე ირაკლი 2 27 ადამიანის ანატომია

წერეთელი მარიამ 2 29 ადამიანის ანატომია

ხაბელაშვილი ნინო 2 31 ადამიანის ანატომია

ჯაფარიძე ირინა 2 33 ადამიანის ანატომია

დეკანაძე თეიმურაზ 2 35 ალგორითმების გაღრმავებული კურსი



ლობჟანიძე ბაჩანა 2 37 ალგორითმების გაღრმავებული კურსი

ლომიძე მიხეილ 2 39 ალგორითმების გაღრმავებული კურსი

ახალკაცი დემეტრე 3 1 გარემოს დაცვის ბიოტექნოლოგია

გოგოთიძე კობა 3 3 გარემოს დაცვის ბიოტექნოლოგია

თაფლიაშვილი ნინო 3 5 გარემოს დაცვის ბიოტექნოლოგია

პაპუაშვილი ქეთევან 3 7 გარემოს დაცვის ბიოტექნოლოგია

ალიბეგაშვილი მარიამ 3 9 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

ბარათაშვილი ირაკლი 3 11 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

ბილანიშვილი ვახტანგი 3 13 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

თავიდაშვილი რატი 3 15 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

ლაბაძე მარიამ 3 17 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

მაზიაშვილი ნინო 3 19 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

მღებრიშვილი თემურ 3 21 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

რობაქიძე ნინო 3 23 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

სირბილაძე მიხეილი 3 25 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

ღვინიფაძე გიორგი 3 27 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

შეთეკაური თამარი 3 29 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

შენგელაია სალომე 3 31 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

ჩაჩუა ანა 3 33 კვების  პროდუქტების ლაბორატორიული კვლევის პრინციპები

მახარაძე ნინო 3 35 კრიპტოგრაფიული ალგორითმები



ღვინეფაძე ლალა 3 37 კრიპტოგრაფიული ალგორითმები

ჭელიძე ბიჭიკო 3 39 კრიპტოგრაფიული ალგორითმები

ხუხუა დავითი 4 1 კრიპტოგრაფიული ალგორითმები

იმერლიშვილი ნათელა 4 3 ლანდშაფტების გეოფიზიკა

მოსიძე გვანცა 4 5 ლანდშაფტების გეოფიზიკა

მურადოვა გიუნეი 4 7 ლანდშაფტების გეოფიზიკა

ჩიხლაძე ლექსო 4 9 ლანდშაფტების გეოფიზიკა

აფრასიძე ვახტანგი 4 11 მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროლოგია 2

ბათმანაშვილი სოსო 4 13 მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროლოგია 2

კვინტრაძე გიორგი 4 15 მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროლოგია 2

მაისურაძე გიორგი 4 17 მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროლოგია 2

სალია თეიმურაზ 4 19 მაგმური და მეტამორფული ქანების პეტროლოგია 2

ალუდაური ნინო 4 21 სამყაროს ევოლუცია

ანთაძე ნუცა 4 23 სამყაროს ევოლუცია

ანთაძე ნუცა 4 23 საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფია

ახალბედაშვილი გიგა 4 25 სამყაროს ევოლუცია

ახობაძე თამარ 4 27 სამყაროს ევოლუცია

ბეზარაშვილი ლუკა 4 29 სამყაროს ევოლუცია

ბერიძე დეა 4 31 სამყაროს ევოლუცია

გელიტაშვილი ოთარი 4 33 სამყაროს ევოლუცია



გოდერძიშვილი ბექა 4 35 სამყაროს ევოლუცია

გოძიაშვილი მარიამ-ელიზაბეტ 4 37 სამყაროს ევოლუცია

დადიანი ცოტნე 4 39 სამყაროს ევოლუცია

დეისაძე დავითი 5 1 სამყაროს ევოლუცია

ეძგვერაძე თამარ 5 3 სამყაროს ევოლუცია

ვარდოსანიძე ნუცა 5 5 სამყაროს ევოლუცია

თურქიაშვილი თინათინ 5 7 სამყაროს ევოლუცია

იჩქიტიძე გიორგი 5 9 სამყაროს ევოლუცია

კალანდაძე ანა 5 11 სამყაროს ევოლუცია

კვიჟინაძე მარიამ 5 13 სამყაროს ევოლუცია

კუბლაშვილი მარიამ 5 15 სამყაროს ევოლუცია

მაყაშვილი თათია 5 17 სამყაროს ევოლუცია

მიხელიძე ჟანა 5 19 სამყაროს ევოლუცია

მუშკუდიანი ბექა 5 21 სამყაროს ევოლუცია

ნაბახტიანი ნუგზარ 5 23 სამყაროს ევოლუცია

ნებიერიძე გიორგი 5 25 სამყაროს ევოლუცია

სოფრომაძე მარიამ 5 27 სამყაროს ევოლუცია

ურუმბეგაშვილი მარიამ 5 29 სამყაროს ევოლუცია

ფრანგიშვილი მარიამ 5 31 სამყაროს ევოლუცია

ქარდავა ირაკლი 5 33 სამყაროს ევოლუცია



ქარქუსაშვილი მარიამ 5 35 სამყაროს ევოლუცია

ქუსიკაშვილი გიორგი 5 37 სამყაროს ევოლუცია

შეყილაძე თამარი 5 39 სამყაროს ევოლუცია

შუბლაძე თამარ 6 1 სამყაროს ევოლუცია

ჩიკვილაძე ელენე 6 3 სამყაროს ევოლუცია

ცხადაძე ნინო 6 5 სამყაროს ევოლუცია

ცხელიშვილი ამირან 6 7 სამყაროს ევოლუცია

ჭოლაძე მარიამ 6 9 სამყაროს ევოლუცია

ჭუმბაძე გოგა 6 11 სამყაროს ევოლუცია

ხორბალაძე დემნა 6 13 სამყაროს ევოლუცია

ხუდოევა ირინა 6 15 სამყაროს ევოლუცია

ხურცილავა თამარ 6 17 სამყაროს ევოლუცია

ჯანჯღავა ლანა 6 19 სამყაროს ევოლუცია

ჯიმშიტაშვილი ლევანი 6 21 სამყაროს ევოლუცია

აბრამიშვილი სალომე 6 23 შესავალი ჰემატოლოგიაში გენეტიკური დარღვევების საფუძვლებით

ადამაშვილი ნათია 6 25 შესავალი ჰემატოლოგიაში გენეტიკური დარღვევების საფუძვლებით

ბაზერაშვილი სალომე 6 27 შესავალი ჰემატოლოგიაში გენეტიკური დარღვევების საფუძვლებით

გოგოლაძე შორენა 6 29 შესავალი ჰემატოლოგიაში გენეტიკური დარღვევების საფუძვლებით

მაისურაძე ნათია 6 31 შესავალი ჰემატოლოგიაში გენეტიკური დარღვევების საფუძვლებით

მახარაშვილი ენდი 6 33 შესავალი ჰემატოლოგიაში გენეტიკური დარღვევების საფუძვლებით



აბშილავა ლონდა 6 35 ჰიდროლოგია

ალიევა შაბნამ 6 37 ჰიდროლოგია

ბაცანაძე ხატია 6 39 ჰიდროლოგია

ბერიძიშვილი მარიამი 7 1 ჰიდროლოგია

ბოლქვაძე ელისო 7 3 ჰიდროლოგია

დავითაშვილი გიორგი 7 5 ჰიდროლოგია

დარჩია ლია 7 7 ჰიდროლოგია

დგებუაძე დევი 7 9 ჰიდროლოგია

ვასაძე ომარ 7 11 ჰიდროლოგია

ზაქაიძე ეთერი 7 13 ჰიდროლოგია

ზურაბიშვილი ნატო 7 15 ჰიდროლოგია

თოთლაძე მარიამ 7 17 ჰიდროლოგია

კარაპეტიან სრაპიონ 7 19 ჰიდროლოგია

კონიაშვილი ზურაბ 7 21 ჰიდროლოგია

კოჭლამაზაშვილი ნანა 7 23 ჰიდროლოგია

კურბანოვა ნაილია 7 25 ჰიდროლოგია

მეტრეველი ნიკოლოზ 7 27 ჰიდროლოგია

მურვანიძე გიორგი 7 29 ჰიდროლოგია

პაპუაშვილი ნათია 7 31 ჰიდროლოგია

პარწიკანაშვილი დიმიტრი 7 33 ჰიდროლოგია



პოღოსიან ხაჩატურ 7 35 ჰიდროლოგია

ჟუჟნიაშვილი ნონა 7 37 ჰიდროლოგია

როხვაძე ნინო 7 39 ჰიდროლოგია

უჩავა მამუკა 8 1 ჰიდროლოგია

ფიცხელაური ვახტანგ 8 3 ჰიდროლოგია

ქობალია მონიკა 8 5 ჰიდროლოგია

ყალიჩავა ზვიად 8 7 ჰიდროლოგია

ყანჩაშვილი ნინო 8 9 ჰიდროლოგია

შერმადინი ხათუნა 8 11 ჰიდროლოგია

ჩომახიძე ალექსანდრე 8 13 ჰიდროლოგია

ცერცვაძე ეკატერინე 8 15 ჰიდროლოგია

ბერიძე ქეთევანი 8 17 ჰისტოლოგია

ბიჩინაშვილი ია 8 19 ჰისტოლოგია

გელაშვილი მარი 8 21 ჰისტოლოგია

გოლიაძე მარიამ 8 23 ჰისტოლოგია

ელისაშვილი ნათელა 8 25 ჰისტოლოგია

თარიმანიშვილი მარიამი 8 27 ჰისტოლოგია

თევდორაშვილი ნინო 8 29 ჰისტოლოგია

კუპრაშვილი მაკა 8 31 ჰისტოლოგია

მათეშვილი მარიამი 8 33 ჰისტოლოგია



მაისურაძე ნინო 8 35 ჰისტოლოგია

მამათელაშვილი მარიამი 8 37 ჰისტოლოგია

მაჭარაშვილი ხატია 8 39 ჰისტოლოგია

ოხანაშვილი მარიამი 9 1 ჰისტოლოგია

სანიკიძე ლუკა 9 3 ჰისტოლოგია

საქიძე ნინო 9 5 ჰისტოლოგია

სურამელაშვილი ნანა 9 7 ჰისტოლოგია

შარია მონიკა 9 9 ჰისტოლოგია

ცაგურია კესო 9 11 ჰისტოლოგია

ცინცაძე გიორგი 9 13 ჰისტოლოგია

არბოლიშვილი ლიკა 9 15 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა

ბრეგვაძე გიორგი 9 17 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა

დანელია თამარ 9 19 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა

კალაიჯიშვილი სალომე 9 21 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა

ფიფია ეკატერინე 9 23 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა

შაყლანძე მარიკა 9 25 ადვოკატთა პროფესიული ეთიკა

ბუხრაძე ილია 9 27 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გაგნიძე ია 9 29 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გურასაშვილი ანრი 9 31 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ზუკაკიშვილი ქეთევან 9 33 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი



თოროიან ფილარეტ 9 35 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

იგიტიანი ლანა 9 37 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

კაპანაძე თათია 9 39 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ნიკოლიშვილი გიორგი 10 1 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ოქიტაშვილი ქეთევან 10 3 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ყულიაშვილი პაატა 10 5 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჩალაგაშვილი ანა 10 7 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჩიხლაძე ნოდარ 10 9 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჩხაიძე როლანდ 10 11 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჭელიძე საბა 10 13 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ხოფერია რამაზ 10 15 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გიორგაძე ნინო 10 17 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ზირაქაშვილი სოფიკო 10 19 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ზურაშვილი ქეთევანი 10 21 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

თეგერაშვილი ზურაბი 10 23 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

იარაჯული მარიამი 10 25 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

კისკეიძე თორნიკე 10 27 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ნადირაძე არჩილ 10 29 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

სერგია ირაკლი 10 31 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

აბულაძე ირაკლი 10 33 ეკონომიკური დანაშაული



ვაშაკიძე თამთა 10 35 ეკონომიკური დანაშაული

კუპრაშვილი გიორგი 10 37 ეკონომიკური დანაშაული

რევაზიშვილი ვახტანგ 10 39 ეკონომიკური დანაშაული

სანებლიძე გვანცა 11 1 ეკონომიკური დანაშაული

ფაჩულია ფლორა 11 3 ეკონომიკური დანაშაული

ვარდოსანიძე დავით 11 5 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

თიღილაური თეიმურაზი 11 7 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ნალბანდიან არუსიაკ 11 9 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

რუსეიშვილი თამარ 11 11 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

სილაგაძე ნადია 11 13 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ფხოველიშვილი გვანცა 11 15 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ქოსაშვილი გიორგი 11 17 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ბეგიაშვილი სალომე 11 19 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

გოგეშვილი მარიამ 11 21 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

იბრაგიმოვი მარფათ 11 23 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

იუსუბოვა გიულნარ 11 25 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

კალაევი რამილ 11 27 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

კალანდარიშვილი ლილიანა 11 29 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

კაპანაძე ლუკა 11 31 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

კეკენაძე თეა 11 33 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი



მეგრელიშვილი ივანე 11 35 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ორჯონიკიძე ალექსანდრე 11 37 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ქიტიაშვილი ლია 11 39 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

შავლაძე მარიამ 12 1 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

შელია თამრიკო 12 3 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ჩუხრუკიძე ზურაბ 12 5 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ჩხიკვაძე ალექსანდრე 12 7 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ხარაიშვილი ბესიკი 12 9 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ხარატი ზაურ 12 11 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ხაჩიძე ქეთევან 12 13 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

ბოკუჩავა მარიამ 12 15 იმიტირებული პროცესი სისხლის სამართალში

ფხალაძე მარიამ 12 17 იმიტირებული პროცესი სისხლის სამართალში

თევდორაშვილი სალომე 12 19 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ივანჩენკო ანნა 12 21 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

კაკულია ლაშა 12 23 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

კაპანაძე ხატია 12 25 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ლაგვილავა ლოლა 12 27 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ლოცულაშვილი მარიამ 12 29 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ნატროშვილი მარიამი 12 31 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ქუმსიაშვილი ანი 12 33 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები



ჩხენკელი ხათუნა 12 35 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

წიწილაშვილი შოთა 12 37 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ხაჩიური თამთა 12 39 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ჯანაშია ეკატერინე 12 41 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

აბულაძე სალომე 12 43 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ანდღულაძე გიორგი 12 45 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

არსენიძე დავით 12 47 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

გაჯიევი სამირ 12 49 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

გიორგიძე სალომე 13 1 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ზუბიაშვილი თეონა 13 3 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

კაპანაძე საბა 13 5 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

კვაჭანტირაძე გიორგი 13 7 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ლემონჯავა ლია 13 9 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ლიპარტელიანი თამარ 13 11 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

მაღრაძე მაკა 13 13 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

მუკბანიანი ზურაბი 13 15 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ოდიკაძე მარიამი 13 17 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

პატარიძე იოსები 13 19 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

სოსელია ნანა 13 21 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ფოჩხუა ვალერიანე 13 23 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები



ფხალაძე ლილე 13 25 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ჭიკაძე ნოდარი 13 27 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ხახიშვილი სალომე 13 29 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ზაქარიაშვილი ნიკა 13 31 ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი

დემეტრაშვილი გიორგი 13 33 მედიაცია

დურახანოვი როიალ 13 35 მედიაცია

თავაძე მარიამ 13 37 მედიაცია

კაკუშაძე თინათინ 13 39 მედიაცია

ლომიძე ბონდო 13 41 მედიაცია

მაწიაშვილი მარიამი 13 43 მედიაცია

მეტრეველი მარიამი 14 1 მედიაცია

ფოლადაშვილი ლაშა 14 3 მედიაცია

ქურციკიძე ქეთი 14 5 მედიაცია

შანავა ნინო 14 7 მედიაცია

შუბლაძე ელგუჯა 14 9 მედიაცია

ჩხარტიშვილი სალომე 14 11 მედიაცია

წიკლაური სოფიკო 14 13 მედიაცია

ჭიღლაძე თამარ 14 15 მედიაცია

ჯავახია გიორგი 14 17 მედიაცია

ზურაბიანი დათო 14 19 მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში



წინამძღვრიშვილი ლიკა 14 21 მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში

ავალიშვილი გივი 14 23 საბანკო სამართალი

ბაზაძე თეკლე 14 25 საბანკო სამართალი

ბიძიშვილი ნინო 14 27 საბანკო სამართალი

გაგოშაშვილი თამარ 14 29 საბანკო სამართალი

გიორგაძე თინათინი 14 31 საბანკო სამართალი

გორგოძე სალომე 14 33 საბანკო სამართალი

ედიშერაშვილი ნანა 14 35 საბანკო სამართალი

თათარაშვილი მარი 14 37 საბანკო სამართალი

კასრაძე ნანა 14 39 საბანკო სამართალი

ლექვინაძე ნუნუ 14 41 საბანკო სამართალი

ლომთაძე მარიამი 14 43 საბანკო სამართალი

მაღალაშვილი სოფიო 14 45 საბანკო სამართალი

მინდილაია თამარ 14 47 საბანკო სამართალი

ობოლაძე თამარი 15 1 საბანკო სამართალი

სეხნიაშვილი ნიკა 15 3 საბანკო სამართალი

ტურაბელიძე ანი 15 5 საბანკო სამართალი

ჯანხოთელი თეკლე 15 7 საბანკო სამართალი

გალუსტაშვილი ლია 15 9 საერთაშორისო კერძო სამართალი

გორდაძე სალომე 15 11 საერთაშორისო კერძო სამართალი



თარხნიშვილი ქეთევან 15 13 საერთაშორისო კერძო სამართალი

ნათენაძე მარიამი 15 15 საერთაშორისო კერძო სამართალი

ქვაჭრელიშვილი ლუკა 15 17 საერთაშორისო კერძო სამართალი

ჭიპაშვილი თამარ 15 19 საერთაშორისო კერძო სამართალი

თურმანიძე მაგდა 15 21 სახელმწიფო კონტროლი, როგორც ადმინისტრირების ფორმა

როსტიაშვილი ეკატერინე 15 23 სახელმწიფო კონტროლი, როგორც ადმინისტრირების ფორმა

სანიკიძე თამარი 15 25 სახელმწიფო კონტროლი, როგორც ადმინისტრირების ფორმა

ტოგონიძე საბა 15 27 სახელმწიფო კონტროლი, როგორც ადმინისტრირების ფორმა

ბერიკაშვილი თათია 15 29 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

ეხვაია გვანცა 15 31 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

ეჯიბაშვილი ედუარდი 15 33 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

კოპალიანი რევაზი 15 35 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

მიშველიძე გიორგი 15 37 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

მჭედლიშვილი გიორგი 15 39 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

ფანცხავა გიორგი 15 41 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

ფეიქრიშვილი თამარი 15 43 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

ღარიბაშვილი თემო 15 45 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

ჩუბინიძე ელენე 15 47 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

გადელია სოსო 16 1 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

თედეშვილი ნინო 16 3 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება



იჭვაიძე თამარ 16 5 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

კობახიძე რატი 16 7 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ლაშხია გვანცა 16 9 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ნაჭყებია ბაადურ 16 11 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

პოსოშვილი მარიამი 16 13 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ჟვანია ნინო 16 15 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ტოზაშვილი გვანცა 16 17 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ძირკვაძე არმაზ 16 19 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

ომანაძე ლიკა 16 21 Медиа анализ

თოიძე გიორგი 16 23 ახლო აღმოსავლეთის შედარებითი პოლიტიკა

გოგიტიძე თამარ 16 25 დემოკრატია და მოქალაქეობა

ერისთავი ანა 16 27 დემოკრატია და მოქალაქეობა

ვარდოსანიძე თეონა 16 29 დემოკრატია და მოქალაქეობა

იობიძე თამარ 16 31 დემოკრატია და მოქალაქეობა

კასრაძე შმაგი 16 33 დემოკრატია და მოქალაქეობა

კეკოშვილი ანა 16 35 დემოკრატია და მოქალაქეობა

მკრტუმიანც გარეგინ 16 37 დემოკრატია და მოქალაქეობა

პაპიაშვილი ტარიელ 16 39 დემოკრატია და მოქალაქეობა

თოიძე დავითი 16 41 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

კაპანაძე ნინო 16 43 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)



სირბილაძე გიორგი 16 45 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

ფერაძე გრიგოლ 16 47 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

შეროზია მარიკა 22 1 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

ჩილინგარაშვილი სოფიკო 22 3 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

გალიორჯან ეკატერინა 22 5 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

გრძელიძე ბესიკი 22 7 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

იოსელიანი ნიკოლოზ 22 9 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

მაისურაძე ლიკა 22 11 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

ნადირაშვილი თათია 22 13 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

სარალიძე გვანცა 22 15 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

აბუთიძე თინათინ 22 17 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

ბერიაშვილი მარიამი 22 19 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

გაფრინდაშვილი მარიამ 22 21 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

გერგედავა მარიამ 22 23 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

დუმბაძე ნატა 22 25 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

ვარდოსანიძე ანა 22 27 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

ვაშაყმაძე ბაია 22 29 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

კალანდაძე ქეთევან 22 31 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

მაზიაშვილი ნინო 22 33 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

მამისეიშვილი დეა 22 35 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები



ნემსიწვერიძე გიორგი 22 37 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

ქევხიშვილი ნიკა 22 39 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

ჯოხარიძე თეონა 23 1 კულტურული  მიმდინარეობები  და  მედიატექსტები

ოღიაშვილი მარიამ 23 3 მედიასამართალის ძირითადი პრინციპები

სანაძე გიორგი 23 5 მედიასამართალის ძირითადი პრინციპები

ძნელაძე ალექსანდრე 23 7 მედიასამართალის ძირითადი პრინციპები

ჯალაღონია ირაკლი 23 9 მედიასამართალის ძირითადი პრინციპები

ენდელაძე თეონა 23 11 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ივანაშვილი სალომე 23 13 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ივანიშვილი გრეტა 23 15 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

კარაპეტიან რევიკ 23 17 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

კობიაშვილი ელენე 23 19 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ლევაშოვ-თუმანიშვილი მანანა 23 21 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

მინდიაშვილი ლექსო 23 23 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ნატროშვილი მაკა 23 25 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ორჯონიკიძე ანა 23 27 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

უკლება სოსო 23 29 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ცუცქირიძე თეონა 23 31 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ხუნდაძე მერცია 23 33 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

ხუნჯუა ქეთევან 23 35 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი



ბედოიძე თამარ 23 37 პოლიტიკური კულტურა

ბეჭვაია თეკლე 23 39 პოლიტიკური კულტურა

გაბრიაძე ქეთევან 24 1 პოლიტიკური კულტურა

კახაბერიძე თამთა 24 3 პოლიტიკური კულტურა

კეკენაძე ივერი 24 5 პოლიტიკური კულტურა

კეკიშვილი რუსუდან 24 7 პოლიტიკური კულტურა

მარტიაშვილი ხატია 24 9 პოლიტიკური კულტურა

რეხვიაშვილი გვანცა 24 11 პოლიტიკური კულტურა

საბახტარაშვილი ლევანი 24 13 პოლიტიკური კულტურა

სულამანიძე ალისა 24 15 პოლიტიკური კულტურა

ჩიქვინიძე ჯული 24 17 პოლიტიკური კულტურა

ხაზარაძე ლანა 24 19 პოლიტიკური კულტურა

ჯინჭარაძე ანი 24 21 პოლიტიკური კულტურა

ბარამიძე ანა 24 23 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ბექაური სალომე 24 25 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ვარამაშვილი მარიამი 24 27 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

თელია ნათია 24 29 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

თირქია ჯილდა 24 31 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ილარიანი ლევან 24 33 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

კაიდარაშვილი ნანა 24 35 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია



კაკაბაძე ნანა 24 37 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

კუნჭულია რუსუდან 24 39 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ლაცაბიძე ია 25 1 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

მეგულაშვილი კარლო 25 3 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

მელიქიძე მართა 25 5 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ფულარია ცოტნე 25 7 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ყიფიანი თამარ 25 9 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ჩხაიძე გიორგი 25 11 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ჭიჭინაძე თათია 25 13 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ჭოველიძე ლევანი 25 15 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ავლახაშვილი მარიამ 25 17 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ახალაია თათია 25 19 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ბაირამაშვილი თამუნა 25 21 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ბენდელიანი ანა 25 23 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

გოცირიძე ნინო 25 25 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

გრიგალაშვილი გურამ 25 27 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

გურალია სოფიკო 25 29 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

დოქიძე ნინო 25 31 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

თავშავაძე ლიანა 25 33 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

კაციტაძე ანი 25 35 პროტოსოციოლოგიური თეორიები



კვეკვესქირი ანა 25 37 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

კვირიაშვილი მარიამ 25 39 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ლობჯანიძე ლანა 26 1 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ლოთიკაშვილი თეკლა 26 3 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

მაისურაძე ნატო 26 5 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

მამაცაშვილი სალომე 26 7 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

მეხტიევა ზარიფა 26 9 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

მოსაშვილი დიანა 26 11 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

მუჩიაშვილი ოთარ 26 13 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

მძელური საბა 26 15 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

მჭედლიშვილი ანანო 26 17 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

პეტროსიანი მიხეილი 26 19 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

რეხვიაშვილი ლიკა 26 21 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ტაკიძე ნინო 26 23 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ტორუა სალომე 26 25 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ღონღაძე მარიამ 26 27 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ყურშუბაძე ანი 26 29 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

შარიქაძე თამარი 26 31 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ცხვედაძე ქეთევან 26 33 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ჯიღაური გიორგი 26 35 პროტოსოციოლოგიური თეორიები



ჯოლია სოფიკო 26 37 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ბაკურაძე სალომე 26 39 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

გაბრიჭიძე თამარ 27 1 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

გუგეშაშვილი დინა 27 3 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

დარბაიძე დავით 27 5 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

თანდაშვილი სალომე 27 7 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

თოდაძე გიორგი 27 9 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

კევლიშვილი კონსტანტინე 27 11 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

კომლაძე თამაზი 27 13 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ლუკავა ანა 27 15 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

მახარაშვილი ანა 27 17 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

მესხი დეა 27 19 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

პაჭკორია თამთა 27 21 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ფრანგიშვილი კესო 27 23 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ქარდავა დემეტრე 27 25 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ქაჯაია ზურაბ 27 27 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ქვარცხავა თამარი 27 29 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

შალამბერიძე ვახტანგი 27 31 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ჩიხლაძე დაიანა 27 33 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ჩხიკვიშვილი გურამ 27 35 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი



ცინცაძე ანი 27 37 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ძინძიბაძე ნატო 27 39 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ხურციძე ლიკა 28 1 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

აბულაძე გვანცა 28 3 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

აბულაძე რუსუდან 28 5 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

აგულაშვილი მარიამი 28 7 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

ავალიანი გურამი 28 9 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

ალავიძე ვაჟა 28 11 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

გამთენაძე ზურა 28 13 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

გოგოლაძე ერეკლე 28 15 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

გურული ნინო 28 17 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

დათიაშვილი დემეტრე 28 19 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

კვიკვინია მაია 28 21 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

კუბლაშვილი თამთა 28 23 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

მეთოფიშვილი ანი 28 25 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

ნაცვლიშვილი მათე 28 27 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

სანაია დიმიტრი 28 29 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

ტურაშვილი გუბაზ 28 31 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

ფიფია სალომე 28 33 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

ფხაკაძე გვანცა 28 35 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა



ქურციკაშვილი თამარი 28 37 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

ხურციძე თინათინ 28 39 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

ჯალაღონია ირაკლი 29 1 საქართველოს საგარეო პოლიტიკა: წარსული და თანამედროვეობა

ადამია ანა 29 3 სოციალური მუშაობის სამართლებრივი ასპექტები

ვარდოსანიძე გვანცა 29 5 სოციალური მუშაობის სამართლებრივი ასპექტები

თხელიძე ანელი 29 7 სოციალური მუშაობის სამართლებრივი ასპექტები

კვირიკაშვილი სოფიკო 29 9 სოციალური მუშაობის სამართლებრივი ასპექტები

ღარიბაძე თამარ 29 11 სოციალური მუშაობის სამართლებრივი ასპექტები

შამათავა ანა 29 13 სოციალური მუშაობის სამართლებრივი ასპექტები

ხელაძე ქეთევან 29 15 სოციალური მუშაობის სამართლებრივი ასპექტები

აბაშიძე ეკატერინე 29 17 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

გურეშიძე გორდა 29 19 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

დევდარიანი სოფო 29 21 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

დევნოსაძე თეა 29 23 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ვანდორო მარიამ 29 25 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

კოჩაძე ზურაბ 29 27 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

კუპატაძე მარიამი 29 29 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

მოსელიძე ბექა 29 31 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ფოლადიშვილი თამარ 29 33 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ჩხარტიშვილი ქეთი 29 35 სოციოლოგიის შესავალი-სოც



ხაჟალია დავით 29 37 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ხვედელიძე მარიამი 29 39 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ალავიძე გუჯუ 30 1 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ბოდოკია ნუკრი 30 3 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ბუსხრიკიძე ალექსანდრე 30 5 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ლაიშოვი რახმან 30 7 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ლობჯანიძე გოგა 30 9 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

მათიაშვილი სალომე 30 11 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

მამედოვი ელტუნ 30 13 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ნატროშვილი ალექსანდრე 30 15 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ტურძელაძე ბაქარი 30 17 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

უბირია ილია 30 19 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ფეიქრიშვილი ლუკა 30 21 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

წულაძე ქეთევან 30 23 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

ხიდეშელი დავითი 30 25 სოციოლოგიის შესავალი-სოც

არევაძე გვანცა 30 27 ქართული ენა 2

ბარამაძე ნინო 30 29 ქართული ენა 2

მელაშვილი ანა 30 31 ქართული ენა 2

მუზაშვილი სოფიკო 30 33 ქართული ენა 2

ბურჭულაძე ნიკა 30 35 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია  (XIX  საუკუნე)



გუგეშაშვილი ლანა 30 37 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია  (XIX  საუკუნე)

იაშვილი ანა 30 39 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია  (XIX  საუკუნე)

კვერნაძე ოლღა 31 1 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია  (XIX  საუკუნე)

კვიცარიძე ლიკა 31 3 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია  (XIX  საუკუნე)

მამაცაშვილი თორნიკე 31 5 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია  (XIX  საუკუნე)

უსუფაშვილი თორნიკე 31 7 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია  (XIX  საუკუნე)

ღაჭავა თამარ 31 9 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია  (XIX  საუკუნე)

ღონღაძე მარიამ 31 11 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია  (XIX  საუკუნე)

ანანიაშვილი ანი
31 13

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

ბეშკენაძე თამარ
31 15

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

გობეჯიშვილი ნათია
31 17

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

გოგაძე თემურ
31 19

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

კვანჭიანი მარიამი
31 21

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

მაჩიტაძე ანნა
31 23

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

მიქაძე სალომე
31 25

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

ტაკიძე მარიამ
31 27

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

ხარებავა სალომე
31 29

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

ბარამიძე მარიამ 31 31 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ



გვარამია ნიკო 31 33 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ

თავართქილაძე ნატა 31 35 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ

კიკვაძე გიორგი 31 37 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ

კირვალიძე გიორგი 31 39 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ

მამაცაშვილი ეკატერინე 32 1 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ

ნადირაძე ნინო 32 3 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ

ტაკაშვილი მარიამ 32 5 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ

ტუფურია ანა 32 7 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ

ჭეხაშვილი თეიმურაზ 32 9 კორპორაციათა ფინანსები-ტურ

აფციაური გიორგი 32 11 სოციოლოგიის შესავალი-ტურ

ბაბლიძე თამარი 32 13 სოციოლოგიის შესავალი

ბიბილეიშვილი ჯემიკო 32 15 სოციოლოგიის შესავალი

ბიგვავა ცოტნე 32 17 სოციოლოგიის შესავალი

გაფრინდაშვილი ნიკა 32 19 სოციოლოგიის შესავალი

გობეჯიშვილი ლუკა 32 21 სოციოლოგიის შესავალი

კვინიკაძე ლევან 32 23 სოციოლოგიის შესავალი

კირვალიძე რატი 32 25 სოციოლოგიის შესავალი

კოწოწაშვილი ქეთევან 32 27 სოციოლოგიის შესავალი

მამულაშვილი რომან 32 29 სოციოლოგიის შესავალი

მოდებაძე ელენე 32 31 სოციოლოგიის შესავალი



მუსაევა ფინარ 32 33 სოციოლოგიის შესავალი

ნადირაძე სოფიკო 32 35 სოციოლოგიის შესავალი

ჟღენტი ლაზარე 32 37 სოციოლოგიის შესავალი

ქავთარაძე თინათინ 32 39 სოციოლოგიის შესავალი

ქიტოშვილი მარი 33 1 სოციოლოგიის შესავალი

ყაზიშვილი გურამ 33 3 სოციოლოგიის შესავალი

შარაშენიძე თეონა 33 5 სოციოლოგიის შესავალი

შახმურადოვი ჩინგიზ 33 7 სოციოლოგიის შესავალი

ჭიტაძე დავით 33 9 სოციოლოგიის შესავალი

ჭკადუა ანა 33 11 სოციოლოგიის შესავალი

ხვიჩია სანდრო 33 13 სოციოლოგიის შესავალი

ჯავახიშვილი ნიკა 33 15 სოციოლოგიის შესავალი

ალლახვერდიევი პარვიზ 33 17 სურსათისა და სასმელის მენეჯმენტი

თეზელაშვილი ნატო 33 19 სურსათისა და სასმელის მენეჯმენტი

აბაშიძე ნინო 33 21 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ბერაძე თორნიკე 33 23 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ბერიშვილი მაგდა 33 25 განწყობის ფსიქოლოგია 2

გაბელია თამარ 33 27 განწყობის ფსიქოლოგია 2

დიდებაშვილი ნინო 33 29 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ზუბაშვილი მარიამ 33 31 განწყობის ფსიქოლოგია 2



იამანიძე კონსტანტინე 33 33 განწყობის ფსიქოლოგია 2

კვიჟინაძე ანი 33 35 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ლომიშვილი ინგა 33 37 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ნიშნიანიძე სოფიო 33 39 განწყობის ფსიქოლოგია 2

საათაშვილი ივანე 33 41 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ფუხაშვილი ანა 33 43 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ქაჩლიშვილი სალომე 33 45 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ღუდუშაური გიორგი 33 47 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ყველიაშვილი სალომე 33 49 განწყობის ფსიქოლოგია 2

წიკლაური რატი 34 1 განწყობის ფსიქოლოგია 2

ჭიჭინაძე ელენე 34 3 განწყობის ფსიქოლოგია 2

კაკუბერი მარიამ 34 5 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 2

რუხაძე ბარბარე 34 7 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 2

ვარდიშვილი გვანცა 34 9 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 2

აგლაძე სალომე 34 11 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 2

მამედოვა ლიამან 34 13 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 2

მუჯირიშვილი დიმიტრი 34 15 ექსპერიმენტული ფსიქოლოგია 2

აბულაძე სალომე 34 19 პიროვნების ფსიქოლოგია(2)

გაბისონია გიორგი 34 21 პიროვნების ფსიქოლოგია(2)

ივანიშვილი გვანცა 34 23 პიროვნების ფსიქოლოგია(2)



ქორჩილავა სალომე 34 25 პიროვნების ფსიქოლოგია(2)

შარაშენიძე სულიკო 34 27 პიროვნების ფსიქოლოგია(2)

ჩადუნელი ანა 34 29 პიროვნების ფსიქოლოგია(2)

ჯაში ნათია 34 31 პიროვნების ფსიქოლოგია(2)

ბაღაშვილი ბორის 34 33 პროფესიის ფსიქოლოგია

ბერიკიშვილი არჩილ 34 35 პროფესიის ფსიქოლოგია

თუთბერიძე ეკატერინე 34 37 პროფესიის ფსიქოლოგია

კეკელია მარიამ 34 39 პროფესიის ფსიქოლოგია

მამამთავრიშვილი გიორგი 34 41 პროფესიის ფსიქოლოგია

მეტრეველი ნუცა 34 43 პროფესიის ფსიქოლოგია

შონია მარიამ 35 1 პროფესიის ფსიქოლოგია

ცინაძე ნინო 35 3 პროფესიის ფსიქოლოგია

ჭაჭაშვილი თორნიკე 35 5 პროფესიის ფსიქოლოგია

ხვედელიანი ბექა 35 7 პროფესიის ფსიქოლოგია

დარბაიძე მალხაზ 35 9 სტატისტიკა 2

კოპაძე ვერა 35 11 სტატისტიკა 2

ლუკავა კამილა 35 13 სტატისტიკა 2

მითაიშვილი თინათინ 35 15 სტატისტიკა 2

ნაჭყებია მანანა 35 17 სტატისტიკა 2

ნემსაძე ლუკა 35 19 სტატისტიკა 2



ნოზაძე ნუკი 35 21 სტატისტიკა 2

ოგანეზოვა ვიქტორია 35 23 სტატისტიკა 2

სურმანიძე მანანა 35 25 სტატისტიკა 2

ტყებუჩავა მარიამ 35 27 სტატისტიკა 2

ქურიძე სოფიო 35 29 სტატისტიკა 2

ღვინჯილია ქეთევან 35 31 სტატისტიკა 2

შონია კესო 35 33 სტატისტიკა 2

ჩიღოშვილი მარიამ 35 35 სტატისტიკა 2

ბედოშვილი სალომე 35 37 შესავალი სოციოლოგიაში

ბუბუტეიშვილი ეკა 35 39 შესავალი სოციოლოგიაში

გელენიძე სალომე 35 41 შესავალი სოციოლოგიაში

კარიმანიძე თეა 35 43 შესავალი სოციოლოგიაში

ლუკავა კამილა 35 45 შესავალი სოციოლოგიაში

მესხი დეა 35 47 შესავალი სოციოლოგიაში

სიდამონიძე პაპუნა 36 1 შესავალი სოციოლოგიაში

ჭეჟია ზურაბი 36 3 შესავალი სოციოლოგიაში

კუპრეიშვილი ალექსანდრე 36 5 ანტიკური კულტურის მწვერვალები

ტყეშელაშვილი მარიკა 36 7 ანტიკური კულტურის მწვერვალები

ქემაშვილი ქეთევანი 36 9 ანტიკური კულტურის მწვერვალები

გოცაძე მარიამ 36 11 ანტიკური მითოლოგია



ერისთავი სალომე 36 13 ანტიკური მითოლოგია

იმერლიშვილი ლიანა 36 15 ანტიკური მითოლოგია

მარკოზაშვილი გიორგი 36 17 ანტიკური მითოლოგია

მეტრეველი თინათინ 36 19 ანტიკური მითოლოგია

მეტრეველი ნანი 36 21 ანტიკური მითოლოგია

ღლონტი ნინო 36 23 ანტიკური მითოლოგია

შატბერაშვილი ქეთევანი 36 25 ანტიკური მითოლოგია

გრძელიძე გურამ 36 27 გერმანიის ისტორია

პაპიძე კლიმენტი 36 29 გერმანიის ისტორია

სიმონიშვილი მარიამი 36 31 გერმანიის ისტორია

ჩხაიძე ნინო 36 33 გერმანიის ისტორია

მუმლაძე შორენა
36 35

რუსული ლიტერატურა და დასავლეთევროპული ლიტერატურული პროცესი

პაპინაშვილი ესმა
36 37

რუსული ლიტერატურა და დასავლეთევროპული ლიტერატურული პროცესი

ხელაია ანა
36 39

რუსული ლიტერატურა და დასავლეთევროპული ლიტერატურული პროცესი

ემუხვარი ნინო
36 41

ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი 

აღმოსავლურ–მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს)

კუკულაძე თამარ
36 43

ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი 

აღმოსავლურ–მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს)

მძელური ლაშა
36 45

ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი 

აღმოსავლურ–მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს)

ჩოქური მარი
36 47

ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი 

აღმოსავლურ–მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს)



ძაძამია ცირა
37 1

ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი 

აღმოსავლურ–მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს)

ჯამბაზიშვილი ნატო
37 3

ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი 

აღმოსავლურ–მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს)

თავარიანი მარიამ 37 5 ქართული ფილოსოფიური აზრი

კაპანაძე მარიტა 37 7 ქართული ფილოსოფიური აზრი

ოქროპირიძე ნატალია 37 9 ქართული ფილოსოფიური აზრი

ქარდავა აკაკი 37 11 ქართული ფილოსოფიური აზრი

ყვითელაშვილი მაია 37 13 ქართული ფილოსოფიური აზრი

წურწუმია ნუკრი 37 15 ქართული ფილოსოფიური აზრი

სამადაშვილი მიხეილ 37 17 მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საერთაშორისო ბიზნესის მართვა

კოდელაშვილი ია 37 19 ფინანსური ანალიზი

მორჩილაძე მარიამ 37 21 ადამიანის ანატომია

კვარაცხელია სოსო 37 23 ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია

დვალიშვილი გიორგი 37 25 კალკულუსი კომპიუტერული მეცნიერებისათვის

გაჩეჩილაძე ქეთი
37 27

კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიაIII (რძისა და რძის პროდუქტების 

წარმოების ტექნოლოგია)

მაღლაკელიძე ოთარი 37 29 კომპიუტერული მათემატიკური სისტემა Matlab

ბუსხრიკიძე ირაკლი
37 31

მათემატიკური ანალიზი III: მრავალი ცვლადის ფუნქციათა ინტეგრალური 

აღრიცხვა

მაღრაძე ელისო 37 33 მათემატიკური სტატისტიკა

ნონიაშვილი გიგა 37 35 მინერალოგია 2

ანთაძე ნუცა 37 37 სამყაროს ევოლუცია



დავიდოვი ლანა 37 39 ჰიდროლოგია

ენდელაძე რამაზი 37 41 ჰიდროლოგია

ლომიტაშვილი შორენა 37 43 ჰიდროლოგია

უნგიაძე გიორგი 37 45 ჰიდროლოგია

ფოცხიშვილი ნინო 37 47 ჰიდროლოგია

ზარიძე ნათია 37 49 ჰიდროლოგია

დიასამიძე ნუშა 37 51 ჰისტოლოგია

საჩალელი სოფიო 37 53 ჰისტოლოგია

შენგელია თამარი 37 55 ჰისტოლოგია

ხავთასი ლიკა 37 57 ჰისტოლოგია

შარია მეგი 40 1 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჩხაიძე როლანდ 40 3 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ჯაჯანიძე ნინო 40 5 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გურასაშვილი ანრი 40 7 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

კოხრეიძე ზურაბი 40 9 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

მღებრიშვილი ლაშა 40 11 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

გუგუნავა მარიამი 40 13 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ხაბაზიშვილი ელგუჯა 40 15 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ნოზაძე ანა 40 17 ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი

ეუაშვილი გიორგი 40 19 ეკონომიკური დანაშაული



ჭიჭინაძე ნინო 40 21 ეკონომიკური დანაშაული

კუტალაძე მარიამ 40 23 ეკონომიკური დანაშაული

ამბიძე ელენე 40 25 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

გამყრელიძე მარიამ 40 27 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

გულიევა აიდა 40 29 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

იაშვილი სანდრო 40 31 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

კვირიკაშვილი თორნიკე 40 33 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი

კივილაძე ალექსანდრე 40 35 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

კოტარია ნატო 41 1 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

რუხაძე გიორგი 41 3 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ჯუღელი ინა 41 5 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

ნაცვლიშვილი კონსტანტინე 41 7 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

რუსიშვილი ნინო 41 9 კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები

დალაქიშვილი მაკა 41 11 ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი

მაზმიშვილი გივი 41 13 ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი

სანაძე ნინო 41 15 მედიაცია

სოხაძე ვლადიმერ 41 17 მედიაცია

ექიზაშვილი თეიმურაზ 41 19 საბანკო სამართალი

მებონია თეკლე 41 21 სამართალი და დემოკრატია

ნონიკაშვილი ვაკო 41 23 სახელმწიფო კონტროლი, როგორც ადმინისტრირების ფორმა



საყვარელიძე ბაჩანა 41 25 სახელმწიფო კონტროლი, როგორც ადმინისტრირების ფორმა

კოპალიანი რევაზი 41 27 სახელმწიფო შესყიდვები ელექტრონული მმართველობის სისტემაში

პაპუნაშვილი დემეტრე 41 29 სისხლის სამართლის პროცესის გაღრმავება

რატიანი მარიამ 41 31 ინგლისური ენა 4

თეთრუაშვილი ანი 41 33 ფთიზიატრია, მკ,

მანდარია თორნიკე 41 35 Медиа анализ

თოიძე გიორგი 41 37 ახლო აღმოსავლეთის შედარებითი პოლიტიკა

ხანიაშვილი სალომე 41 39 დემოკრატია და მოქალაქეობა

გელაძე ნათია 41 41 თანამედროვე სოციალური თეორიები II

სვანიძე მართა 41 43 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

ხუსკივაძე დიმიტრი 42 1 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

ქურდაძე მიხეილ 42 3 თვისებრივი სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები (II)

თოდუა ნიკოლოზი 42 5 კულტურული მიმდინარეობები და მედიატექსტები

ფანჩულიძე მარიამი 42 7 კულტურული მიმდინარეობები და მედიატექსტები

ყიყიშვილი ნიკო 42 9 კულტურული მიმდინარეობები და მედიატექსტები

ოღიაშვილი მარიამ 42 11 მედიასამართალის ძირითადი პრინციპები

ხარატიშვილი პაატა 42 13 მედიასამართალის ძირითადი პრინციპები

მარგველაშვილი გურამ 42 15 პოლიტიკური კვლევის მეთოდები

გოგიაშვილი მარიამი 42 17 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი

საძაგლიშვილი თინათინი 42 19 პოლიტიკური კომუნიკაცია:შესავალი კურსი



კეკენაძე ივერი 42 21 პოლიტიკური კულტურა

ფულარია ცოტნე 42 23 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

შვანგირაძე ირაკლი 42 25 პოსტმოდერნული სოციალური თეორია

ქურდაძე მიხეილ 42 27 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ახალაია თათია 42 29 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ლობჯანიძე ლანა 42 31 პროტოსოციოლოგიური თეორიები

ქელბაქიანი ბაგრატი 42 33 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ქურდაძე მიხეილ 42 35 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

შუბითიძე თამარ 42 37 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ჯარიაშვილი ბექა 42 39 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ბერძენიშვილი ელენე 42 41 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

ბუსხრიკიძე ალექსანდრე 42 43 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

კოშორიძე ანა 1 2 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

პაცუკი მზია 1 4 სოციალური მუშაობის სამართლებრივი ასპექტები

სულაძე თამარ 1 6 სოციოლოგიის შესავალი

მესხი გიორგი 1 8 ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია (XIX საუკუნე)

მუნჯიშვილი მარიამი
1 10

ძალადობა ოჯახში:პრობლემის სამართლებრივი და სოციალური პერსპექტივა

კობახიძე ნინო 1 12 განწყობის ფსიქოლოგია 2

მიხანაშვილი ანა 1 14 განწყობის ფსიქოლოგია 2

უკლება მაინო 1 16 განწყობის ფსიქოლოგია 2



ბუზარიაშვილი დიანა 1 18 პიროვნების ფსიქოლოგია(2)

გაბუნია თინათინ 1 20 პიროვნების ფსიქოლოგია(2)

საგინაშვილი სოფიო 1 22 პროფესიის ფსიქოლოგია

ანთაძე ანა 1 24 პროფესიის ფსიქოლოგია

გელაძე მარიამ 1 26 სოციალური ფსიქოლოგია 2

ხარატიშვილი მარიამ 1 28 კორპორაციათა ფინანსები

გიორგაძე ეკა 1 30 კორპორაციათა ფინანსები

დვალიშვილი მარიამ 1 32 კორპორაციათა ფინანსები

მორჩიაშვილი ცისანა 1 34 კორპორაციათა ფინანსები

რუსაძე ავთანდილი 1 36 კორპორაციათა ფინანსები

სამარღანიშვილი თამარ 1 38 კორპორაციათა ფინანსები

ყურაშვილი მარიამი 1 40 კორპორაციათა ფინანსები

ასკეროვა თამთა 2 2 სოციოლოგიის შესავალი

კვირკველია ანი 2 4 სოციოლოგიის შესავალი

მუმლაძე ანა 2 6 სოციოლოგიის შესავალი

ტოფაძე დავით 2 8 სოციოლოგიის შესავალი

ადეიშვილი დავით 2 10 სოციოლოგიის შესავალი

ნოვრუზოვი ფაგან 2 12 სოციოლოგიის შესავალი

ხორგუანი თამთა 2 14 სოციოლოგიის შესავალი

ახმედოვი ლოგმან 2 16 სოციოლოგიის შესავალი



ჯანჯღავა ნინო 2 18 სოციოლოგიის შესავალი

აბაშიძე ციცი 2 20 სურსათისა და სასმელის მენეჯმენტი

ბარელაძე ჯეკო 2 22 სურსათისა და სასმელის მენეჯმენტი

ბობოხიძე ბაია 2 24 სურსათისა და სასმელის მენეჯმენტი

ჭიტაძე დავით 2 26 სურსათისა და სასმელის მენეჯმენტი

ცეკვავა ლანა 2 28 სურსათისა და სასმელის მენეჯმენტი

ხეჩიკაშვილი თამარ 2 30 ანტიკური მითოლოგია

სუმბაძე მარიამ 2 32 ახალი ბერძნული ენა 5

დუიშვილი მარიამ 2 34 ინგლისური ლიტერატურის ისტორია 3

ცინცაძე ანი 2 36 მიმდინარე ქართული ლიტერატურული პროცესი

ხოჭოლავა მარი 2 38 ნორვეგიული ენა 6

ლოლაშვილი მარიამი 2 40 ფილოსოფიის შესავალი

პაპუაშვილი ლიანა 3 2 ქართულ–ამერიკულ ურთიერთობათა ისტორია

კვერაშვილი ნატალია
3 4

ქართული კულტურის განვითარების თავისებურებანი 

აღმოსავლურ–მაჰმადიანური გარემოცვის პირობებში (XVI-XVIII სს)

დოლიძე ლანა 3 6 ქართული მწერლობის ძეგლების გამოცემის პრაქტიკული საკითხები

კუხალაშვილი მარიამ 22 2 ბიზნესის სამართალი

ქადაგიძე სოფია 22 4 ეკონომიკური პოლიტიკა 2

ალექსანდრია სალომე
22 6

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი - მმართველობითი აღრიცხვა

ყეინაშვილი ხატია
22 8

მოდული: ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი - მმართველობითი აღრიცხვა



ბოჭორიშვილი დავითი
22 10

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – მათემატიკური 

მოდელირება ეკონომიკაში

გუგენიშვილი გიორგი
22 12

მოდული: ეკონომეტრიკა და მათემატიკური ეკონომიკა – ოპერაციათა კვლევა

მიქიაშვილი ანანო
22 14

მოდული: ეკონომიკური პოლიტიკა – მეწარმეობის განვითარების ეკონომიკური 

პოლიტიკა

ნაჭყებია მარიამი 22 16 მოდული: მენეჯერული ეკონომიკა - მეწარმეობის ეკონომიკა

სამადაშვილი მიხეილ 22 18 მოდული: საერთაშორისო ბიზნესი – საერთაშორისო ბიზნესის მართვა

ფაცაცია გიორგი 22 20 შესავალი სამართალმცოდნეობაში

გოგოლაძე თინათინი 22 22 ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

ეჯიბია ანი 22 24 ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

შეწირული მარიამ 22 26 ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

წულაია სალომე 22 28 ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია

ბარამიძე დავით
22 30

არაწრფივი კერძო წარმოებულებიანი დიფერენციალური განტოლებების 

რჩეული თავები

ძმანაშვილი გიორგი 22 32 გარემოს კონტროლი და ექსპერტიზა

მხარგრძელი სოფიო 22 34 გეოგრაფიის კვლევის მეთოდები

ბადოიან თამარა 22 36 გეომეტრია

შარაშიძე ლევანი 22 38 გეომეტრია

ბახუაშვილი თორნიკე 22 40 თანამედროვე ალგებრის ელემენტები (არჩ)

კვარაცხელია სოსო 23 2 ლანდშაფტმცოდნეობა

ბეგაშვილი ლევანი
23 4

მათემატიკური ანალიზი I: ერთი ცვლადის ფუნქციათა დიფერენციალური და 

ინტეგრალური აღრიცხვა

რაზმაძე ნინო
23 6

მათემატიკური ანალიზი III: მრავალი ცვლადის ფუნქციათა ინტეგრალური 

აღრიცხვა



მაღრაძე ელისო 23 8 მათემატიკური სტატისტიკა

ფილაური ხატია 23 10 პრაქტიკული ორგანული ქიმია-ორგანიკუმი

დვალიძე ნინო 23 12 რეგიონული გეოგრაფია (საქართველო)

ანთაძე ნუცა 23 14 საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკური გეოგრაფია

ნადირაძე ნანა
23 16

საქართველოს წყალსატევების ბიოლოგიური რესურსები და ევტროფიკაცია

ჩანგელია მაგდალინა 23 18 უმაღლესი მათემატიკა (ქიმ.)

ჩახვაშვილი გაგა 23 20 უცხო ენა 1 (ინგლისური)

გურგენიძე მირანდა 23 22 ჰიდროლოგიური პროცესები

მესხიშვილი მარიამ 23 24 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები

რატიანი მარიამ 23 26 ინგლისური ენა 4

სანაძე ნინო 23 28 ინგლისური ენა 4

ჭვინაშვილი მიხეილი 23 30 მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალი

ვადაჭკორია ნუცა 23 32 სააღსრულებო სამართალი

ჯონჯუა სალომე 23 34 სააღსრულებო სამართალი

ქებაძე ლილე 23 36 სამართალი და დემოკრატია

შუბაშიშვილი თეონა
23 38

სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილის გაღრმავება (შედარებით-

სამართლებრივი მიმოხილვა)

შავლოხოვი ანა 23 40 საჯარო სამართლის იურიდიული პირები

იზორია თამუნა 24 2 სისხლის სამართლის პროცესი

ბაბაევი კამრან 24 4 სოციალური დაცვის სამართალი



ვარამაშვილი მარიამი 24 6 XX საუკუნის დიადი წიგნები LIBRI MAGNI

თოიძე გიორგი 24 8 ახლო აღმოსავლეთის შედარებითი პოლიტიკა

ჩოგოვაძე ბექა 24 10 ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ისტორია

თათრიშვილი ანი 24 12 ეკონომიკა და საჯარო პოლიტიკა

გელაძე ნათია 24 14 თანამედროვე სოციალური თეორიები II

მრელაშვილი ნესტანი 24 16 კულტურის გეოგრაფია

ჯამბაზიშვილი ნატო 24 18 კულტურის გეოგრაფია

ასტამაძე ქეთევანი
24 20

მართვა-გამგეობა და პოლიტიკა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ-ცენტრალური 

ევროპის ქვეყნებში

კარსანიძე სალომე 24 22 მონაცემთა ანალიზი 2

პართენიშვილი ბიძინა 24 24 მსოფლიო მეოცე საუკუნეში

მოდებაძე გვანცა 24 26 პოლიტიკურ მოძღვრებათა ისტორია

მარგველაშვილი გურამ 24 28 პოლიტიკური კვლევის მეთოდები

თოდაძე გიორგი 24 30 ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი

კულიდჟანიან ქნარიკ
24 32

სოციალური მუშაობა აივ ინფექცია/შიდსის და სხვა სქესობრივი გზით 

გადამდები ინფექციის მქონე პირებთან

სუთიძე თამარი 24 34 სოციალური მუშაობა ნივთიერებაზე დამოკიდებულ პირებთან

ჭიღლაძე გიორგი 24 36 ტურიზმისა და რეკრეაციული გეოგრაფიის საფუძვლები

კვირიკაშვილი მარი 25 2 ანთროპოლოგია

გელაძე მარიამ 25 4 სოციალური ფსიქოლოგია 2

გვარამაძე მედეია 25 6 აკადემიური წერა



ხვიჩია ლაშა 25 8 აკადემიური წერა

ლაჩაშვილი ხატია 25 10 საქართველოს ტურისტულ-რეკრეაციული რესურსები

ხასიდაშვილი ლანა 25 12 ტურიზმი და ტრანსპორტის ინდუსტრია

მეზურნიშვილი ქეთი 25 14 აზერბაიჯანის ისტორია და კულტურა 1

კუპატაძე მარიამი 25 16 ამერიკის ხალხთა მითოლოგია

მირზოევი ლეილა 25 18 ანტიკური ლიტერატურის ისტორია

ლაცაბიძე ქეთევან 25 20 აღმოსავლური კულტურა

სუმბაძე მარიამ 25 22 ახალი ბერძნული ენა 5

გაფრინდაშვილი გვანცა 25 24 გლობალიზაცია და ლოკალური კულტურები

ცისკარიშვილი ნუცა 25 26 ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია (1789-1914)

ცოფურაშვილი ნიკოლოზ 25 28 ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია (1789-1914)

მდინარაძე ლერი
25 30

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია (1945 წლიდან დღემდე)

დუდუნია დიანა 25 32 ესპანური ენა 2

ტოგონიძე ანა 25 34 თანამედროვე საბერძნეთის კულტურა და ხელოვნება

ლიპარიშვილი მაკა 25 36 მიმდინარე ქართული ლიტერატურული პროცესი

ხოჭოლავა მარი 25 38 ნორვეგიული ენა 6

ხიზანეიშვილი ვეფხვია 25 40 საქართველოს ისტორია (XV-XVIII სს.)

ლოლაშვილი მარიამი 26 2 ფილოსოფიის შესავალი

პაპოშვილი შავლეგო 26 4 ფილოსოფიის შესავალი

პაპუაშვილი ლიანა 26 6 ქართულ–ამერიკულ ურთიერთობათა ისტორია



მაღრაძე მარიამ 26 8 ქართული მითოლოგია

დოლიძე ლანა 26 10 ქართული მწერლობის ძეგლების გამოცემის პრაქტიკული საკითხები

ხატიაშვილი მარიამ 26 12 ჩერქეზი ხალხის ისტორია

გენებაშვილი ანი 26 14 ძველი ბერძნული ენა 2


