
სპეციალობა
კურ

სი
საგანი პედაგოგი თარიღი დრო აუდიტორია

ქართული I ინფორმატიკა დავით გოგალაძე 7.02.23 11 სთ 403 1

ქართული I საქართველოს ისტორია ვ. მოსიაშვილი 8.02.23 11 სთ 403 1

ქართული I
ქართული 

ზეპირსიტყვიერება
მაია ივანიძე 9.02.23 11 სთ 403

1

ქართული II ლიტერატურის თეორია დალი ბეთხოშვილი 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან
1

ქართული II ინგლისური ენა 3 გურანდა მოდებაძე 7.02.23 13 სთ 403
5

ქართული II საქართველოს ისტორია ვ. მოსიაშვილი 8.02.23 11 სთ 403
4

ქართული II
ქართული 

ზეპირსიტყვიერება
მაია ივანიძე 9.02.23 12 სთ 403

2

ქართული III სახისმეტყველება ქეთევან გრძელიშვილი 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან
2

ქართული III
ქართული 

ზეპირსიტყვიერება
მაია ივანიძე 9.02.23 12 სთ 403

1

ინგლისური 

ფილოლოგია
I ინგლისური ენა 1 2 ჯგ. თამარ 

გელაშვილი

8.02.23 13 სთ 403

14
ინგლისური 

ფილოლოგია
I გერმანული ენა 1 ლალი   ბერიძე 8.02.23 14 სთ 403

9

ინგლისური 

ფილოლოგია
I ინგლისური ენა 1 1 ჯგ. გულიკო ჯანოვა 9.02.23 13 სთ 404

6

ვინც პირველად გამოდის 8-ში 

14 სთ-ზეც 403-ში

ინგლისური 

ფილოლოგია
I ენათმეცნიერების  შესავალი მერაბ ბერიძე 10.02.23 11 სთ 403

5

ინგლისური 

ფილოლოგია
II რუსული ენა 3 ასმათ  ევსაია 8.02.23 12სთ 403

4
ინგლისური 

ფილოლოგია
II გერმანული ენა 3 ლალი  ბერიძე 8.02.23 12 სთ 403

1

ინგლისური 

ფილოლოგია
II

ინგლისური ლიტერატურის 

ისტორია 2
დიანა მიქელაძე 9.02.23 12 სთ 403

2
ინგლისური 

ფილოლოგია
II ინგლისური ენა III გულიკო  ჯანოვა 10.02.23 12 სთ 403

3

ინგლისური 

ფილოლოგია
II

კლასიკური ენა 

(ლათინური)ar
ქეთინო სალაღაია 13.02.23 13სთ 403

5

ინგლისური 

ფილოლოგია
III ინგლისური ენა V გულიკო  ჯანოვა 7.02.23 13 სთ 403

3

ინგლისური 

ფილოლოგია
III

ინგლისური ლიტერატურის 

ისტორია 4
დიანა მიქელაძე 8.02.23 11 სთ 403

3

ინგლისური 

ფილოლოგია
III

ინგლისური ენის 

ლექსიკოლოგია
მაკა მურვანიძე 9.02.23 13 სთ 403

7

ინგლისური 

ფილოლოგია
IV

ინგლისურ ენოვანი 

ტექსტის რეფერირება
მაკა მურვანიძე 7.02.23 113 სთ 403

4
ინგლისური 

ფილოლოგია
IV ინგლისური ენა VII გულიკო  ჯანოვა 8.02.23 11 სთ 402

2

ინგლისური 

ფილოლოგია
IV

ლინგვისტურ მოძღვრებათა 

ისტორია
ნინო ზედგინიძე 9.02.23 12 სთ 403

1

ინგლისური 

ფილოლოგია
IV

ზოგადი ფსიქოლოგია                           

(არჩევითი)
გულიკო ბექაური 10.02.23 12 სთ 403

1

ისტორია I

საქართველოს ისტორიის 

წყაროთმცოდნეობა და 

ისტორიოგრაფია

რომან გოგოგლაური 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან

ისტორია I ინგლისური ენა 1 გურანდა მოდებადძე 7.02.23 11 სთ 403
3

ისტორია I რუსული ენა 1 ბალასანიანი 7.02.23 11 სთ პედაგოგთან
1

2022-23 სასწ. წლის შემოდგომის სემესტრის შემაჯამებელი დამატებითი გამოცდების  ცხრილი

ჰუნანიტარული  ფაკულტეტისათვის

ყურადღება: წერისთვის დრო განკუთვნილია 2 სთ, ელექტრონულისთვის 20 ქ - 30წთ, 30 ქ - 40 წთ და 40 ქ 50 წთ (403 

კომპ.აუდიტორიაა, 404 წერისთვის)



ისტორია I აკადემიური წერა მაკა ბერიძე 8.02.23 11 სთ პედაგოგთან

ისტორია I
ისტორიის მეცნიერების 

შესავალი
მედეა ბურდული 8.02.23 11 სთ 403

6

ისტორია I არქეოლოგიის შესავალი თამარ მათიაშვილი 9.02.23 13 სთ 403
7

ისტორია I
შესავალი მსოფლიო 

ისტორიაში
ნიკოლოზ ახალკაცი 10.02.23 11 სთ 403

4

ისტორია II ინგლისური ენა 3 სოფო გიქოშვილი 7.02.23 12 სთ 403
10

ისტორია II რუსული ენა 3 ასმათ  ევსაია 7.02.23 11 სთ 403
1

ისტორია II
რუსეთისა და ჩრდილო 

კავკასიის ხალხთა ისტორია
ედიშერ ნარიმანიძე 8.02.23 12 სთ 402

2

ისტორია II
საქართველოს ისტორია (XV-

XVIIIსს)
რომან გოგოლაური 9.02.23 11 სთ პედაგოგთან

4

ისტორია II
ძველი აღმოსავლეთის 

ხალხთა ისტორია
ნიკოლოზ ახალკაცი 10.02.23 11 სთ 402

3

ისტორია III

საქართველოს ისტორიის 

წყაროთმცოდნეობა და 

ისტორიოგრაფია

რომან გოგოლაური 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან

1

ისტორია III
ანტიკური ქვეყნები და 

საქრთველო
ნიკოლოზ ახალკაცი 7.02.23 11 სთ პედაგოგთან

1

ისტორია III
ევროპის შუა საუკუნეების 

ისტორია
ცირა მესხიშვილი 8.02.23 11 სთ 403

6

ისტორია IV

პოლიტიკური აზროვნების 

ისტორიიდან 

საქართველოში (XIX-XXსს)

უჩა ბლუაშვილი 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან

1

ისტორია IV
ოსმალეთ-საქართველოს 

ურთიერთობა
როინ ყავრელიშვილი 7.02.23 12 სთ 402

3

ისტორია IV
ევროპისა და ამერიკის 

ახალი ისტორია
ცირა მესხიშვილი 8.02.23 12 სთ 402

2

ისტორია IV
სამოქალაქო განთლება და 

დემორტია
ცირა მესხიშვილი 9.02.23 11 სთ პედაგოგთან

2

დაწყებითი 

განათლება
I ქართული ენის ფონეტიკა ლალი შაყულაშვილი 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან

დაწყებითი 

განათლება
I ზოგადი ფსიქოლოგია გულიკო ბექაურ 7.02.23 14 სთ 402

12

დაწყებითი 

განათლება
I

ინგლისური ენა 1

გერმანული ენ 1

სოფო გიქოშვილი

ლალაი ბერიძე
8.02.23 13 სთ 403

5 1

დაწყებითი 

განათლება
I

განათლების ზოგადი 

საფუძვლები და აღზრდის 

თეორია

ნატო ყრუაშვილი 9.02.23 12 სთ 403

6

დაწყებითი 

განათლება
I აკადემიური წერა მაია ქუქჩიშვილი 10.02.23 12 სთ 403

7

დაწყებითი 

განათლება
I

განათლების სისტემის 

სამართლებრივი 

საფუძვლები და 

სტრუქტურა

ირმა ქურდაძე 13.01.23 11 სთ პედაგოგთან

4
დაწყებითი 

განათლება
I მათემატიკა  1 გივი კაპანაძე 14.01.23 11 სთ პედაგოგთან

8

დაწყებითი 

განათლება
II

კლასის მართვა და 

კომუნიკაცია
ირმა ქურდაძე 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან

2

დაწყებითი 

განათლება
II ინგლისური ენა 3

რუსუდან 

ნასყიდაშვილი

ანი ბაფდასარიანი

7.02.23 14 სთ 402

4

დაწყებითი 

განათლება
II ქართული ენის სინტაქსი ლილი შაყულაშვილი 8.02.23 12 სთ 402

2

დაწყებითი 

განათლება
III

პროფესიული და სასწავლო 

გარემო
ირმა ქურდაძე 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან

7



დაწყებითი 

განათლება
III ლიტერატურის ისტორია 2 ვახტანგ ინაური 9.02.23 13 სთ 404

1

დაწყებითი 

განათლება
IV

მულტიკულტურული 

განათლება
ლალი ბერიძე 9.02.23 13 სთ 404

3

დაწყებითი 

განათლება
V

სამეცნიერო წერის 

საბაზისო უნარები
კესო გეჯუა 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან

დაწყებითი 

განათლება
V

განათლება 

დემოკრატიული 

მოქალაქეობისთვის და 

ადამიანის უფლებათა 

ნინო ზედგინიძე 7.02.23 12 სთ 403

minor II ინკლუზიური განათლება მარი ნარიმანიძე 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან

1

minor II

ზოგადი განათლების  

სისტემების 

სამართლებრივი 

საფუძვლები და 

სტრუქტურა

მარი ნარიმანიძე 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან

1

minor II
არქეოლოგიის 

ისტორიოგრაფია
თამარ მათიაშვილი 10.02.23 12 სთ 402

2

minor II
ძირითადი ეთნოლოგიური 

მიმართულებები
მედიკო ბურდული 13.02.23 13 სთ 403

2

minor II
თურქული 

ლიტერატუურის   ისტორია 
მაკა  შონია 9.02.23 13 სთ 404

minor II თურქული ენა  I მაია მესხიძე 6.02.23 11 სთ პედაგოგთან
1

minor III
ისტორიის სწავლების 

მეთოდიკა
ნატო    ყრუაშვილი 9.02.23 11 სთ 403

1

minor III განათლების  ფსიქოლოგია გულიკო  ბექაური 10.02.23 11 სთ 403
5

minor III
თურქული ლიტერატურის 

ისტორია 3
მაკა  შონია 9.02.23 13 სთ 404

minor III თურქული  ენა 3 მაია მესხიძე 10.02.23 11 სთ პედაგოგთან

minor III
საქართველოს ეთნოლოგია 

1
მედიკო ბურდული 9.02.23 11 სთ 403

4

minor III
ანტიკური სამყაროს 

არქეოლოგია
თამარ მათიაშვილი 10.02.23 11 სთ 403

2

minor IV
შესავალი განათლების 

კვლევის მეთოდოლოგიაში
ირმა ქურდაძე 10.02.23 11 სთ პედაგოგთან

2

minor IV თურქული ენა 5 მაკა შონია 9.02.23 13 სთ 404

minor IV
ენის კომუნიკაციური 

ასპექტები 2
მაკა შონია 9.02.23 13 სთ 404

 


