
„თანამედროვე ნანოტექნოლოგიებში“ შუალედური გამოცდის განრიგი 

ნაკადი 1- გამოცდა 20 აპრილი 1700 საათზე (ჯგ.1) 

1. აბრამიძე გიორგი; 2. აივაზოვა აიშა; 3. არჩაია ლუკა; 4. აჭიშვილი აბდულა; 5. ბერიძე საბა; 

 6. ბულბულაშვილი სანდრო; 7. გამცემლიძე დავით; 8. გახრამანოვა ზამინა; 9. დიანოსაშვილი თამარ; 

 10. ეპრიკიან ასია;  11. ზაზაძე ლევანი; 12. თაქთაქიშვილი ნინო;  13. კავლელაშვილი ლუკა;  14. კობახიძე 

თამარ;  15.  მებაღიშვილი საბა; 16. მელკონიანი ალა; 17. მესტვირიშვილი მარიამი ;  18. მეშველაშვილი ეკა’    19. 

მირიანაშვილი ელენე;   20. მკლავაშვილი 21. ნემსიწვერიძე პაპუნა;  22. ნიკოლაიშვილი თეიმურაზ; 

23. პეტრიაშვილი გეგი; 24. ჟღენტი იამზე. 

ნაკადი 2- გამოცდა 20 აპრილი 1800 საათზე (ჯგ.2) 

1.ალანია ნიკო; 2. ახალაძე ნინო;  3. ბერიაშვილი სოსო;  4.ბორაშვილი ლაშა;  5. ბუხნიკაშვილი გიორგი;  

6. ბუჯიაშვილი გვანცა;  7. გალოიან ვარდ;  8. გაფრინდაშვილი მიხეილ;  9. გვასალია ან;  10. გიგიაძე 

ალექსანდრე; 11. გუგეშაშვილი მარიამ;  12. გურეშიძე ნოდარ; 13. დანელია თამუნა;  14. ვარვარიძე 

თინათინი;  15. კავთუაშვილი თეკლე;  16. კაჭკაჭიშვილი გიორგი; 17. კახეთელიძე კახი;  18.  

კიწმარიშვილი მიხეილ; 19.  კოჭლამაზაშვილიჩიტიშვილი მარიამ; 20. კოხრეიძე თომა; 21.  ლომსაძე 

მარიამ; 22. მარტიაშვილი მარია;  23.მეშვილდიშვილი თორნიკე;  24. ონიანი ალექსანდრე;  25. რობაქიძე 

სალომე;  26.  ტატიაშვილი თამარ;  27. ურიადმყოფელი ლუკ;  28. ქიმერიძე გელა. 

ნაკადი 3- გამოცდა 21 აპრილი 1600 საათზე (ჯგ.3) 

1.ბელთაძე საბა; 2.  გარუჩავა ნოდარი; 3. გაჩეჩილაძე რამაზი;   4.გობრონიძე ზურა;  5.  დეკანოსიძე 

ნიკოლოზი; 6. ელჩიევა სამაია;  7. ეცადაშვილი ეთერ;  8.თეზელაშვილი ვასილი;  9. იუსიფოვი 

სახავათ;   10. კაკაშვილი თორნიკე;  11.  კანდელაკი დიანა; 12.  კაჭარავა სანდრო; 13. კვაბზირიძე 

გიორგი;   14.  კვერნაძე მარიამ; 15. კუპრაშვილი ირაკლი;  16. კუჭაშვილი გიორგი;  17.მაჭარაშვილი 

ნიკა;   18. მეგრელიშვილი გეგა.   

 

ნაკადი 4- გამოცდა 21 აპრილი 1700 საათზე (ჯგ.1+ჯგ2) 

1. ფრანგიშვილი მარიამ;  2. ქობალია დავით; 3. ღონღაძე გიორგი; 4. შინდელაშვილი უჩა; 5. ჩხაიძე რატი;   6. 

ცხვიტარია გიორგი;   7. ძნელაძე ნინო;  8. წიქარიშვილი ნიკოლოზ;  9. ჭეჭვაძე ანი;  10. ხაჩიძე ლუკა;  11.   

ხეთერელი თამარ; 12. ხურცია მარია;  13. ჯავახიშვილი ხატია;  14.   ჯმუხაძე თამარ; 15.  ღვინაშვილი თამარ; 

16. ყიფშიძე გიორგი;  17.  ჩახვაძე ცოტნე; 18. ჩოხელი ალექსანდრე;   19. ხარაზიშვილი ნინო;  20. ხარაძე 

ლაშა;  21.   ხორბალაძე ნია; 22. ჯანელიძე ქრისტინე;  23. ჯინჭარაძე ელენე. 

ნაკადი 5- გამოცდა 21 აპრილი 1800 საათზე (ჯგ.3) 

 1. მელქონიანი გენრიხი;  2.  მშვიდობაძე გიორგი; 3. ნადიბაიძე სოფია;  4. ნამორაძე პაატა;  5.  

ორველაშვილი ლუკა; 6. რუსტამოვი ნათიგ;   7.სამსონიძე გელა;   8.სახვაძე გულიკო;  9. სვანიძე 

იოანე; 10.  ფანჩვიძე თამრიკო; 11.  ფილაური ხატია; 12.  ფირცხელიანი დავით; 13. ქიმაძე ნინო;  14. 

შაინიძე თენგიზ;   15. შარვაძე ვანო;  16.   შეყილაძე ელენე; 17. წყაროველი ოთარი;  18. ჯინჭარაძე 

გივი.   


