
ფიზიკური ქიმია 1 -ზეპირი კომპონენტი

26 იანვარი, 10 საათი

სტუდენტები:

1 ადეიშვილი შაქრო

2 ალიხანაშვილი მაკა

3 აღნიაშვილი მარიამ

4 გაგნიძე ლიკა

5 გვანცელაძე ანა

6 გვრიტიშვილი მარიამ

7 დიანოსაშვილი თამარ

8 ელისაშვილი სალომე

9 ექვთიმიშვილი გვანცა

10 ვეშაპიძე თეიმურაზი

11 ზაზაშვილი ნინო

12 ზედგინიძე რუსუდანი

13 ზოდელავა ქრისტინე

14 იუსუბოვა ვუსალა

15 კახაბერი ელენე

16 კვერნაძე მარიამ

17 კოტუა თორნიკე

18 კუცია მარიამი

19 მაისურაძე მაია

20 მებონია ლიკა

21 მეგრელიშვილი ელენე

22 მელთაური მაია

23 მეფარიშვილი ქეთი

24 მიმინოშვილი ანი

25 მიშელაძე მაია

26 მუმლაძე მაკა

27 პოპიაშვილი ანა

28 ქამადაძე ანასტასია

29 ძოწენიძე მარიამი

30 ჭელიძე ნონა



31 ხაჩიძე სიდონია

32 ხაჭაპურიძე სოფიკო

33 ჯაჭვაძე გვანცა

27 იანვარი, 10 საათი

სტუდენტები:

1 აბრამიშვილი დავითი

2 აბულაძე ნია

3 არჩვაძე მარიამ

4 ბუტიკაშვილი ირაკლი

5 გაბადაძე დავით

6 გამეზარდაშვილი თათია

7 გელაშვილი ელა

8 გზირიშვილი გვანცა

9 გოგლიძე ქეთევანი

10 დადვანი თინათინი

11 დაშტამიროვი ელლა

12 თინიკაშვილი თამაზ

13 იაკობაშვილი გიგი

14 კახიშვილი მარია

15 კირვალიძე მარიამი

16 მგალობლიშვილი ია

17 მურადაშვილი ნინო

18 ნოზაძე ანა

19 რაქვიაშვილი ანა

20 სარალიძე ანა

21 ქათამაძე გიორგი

22 ქართველიშვილი მაია

23 ქიტესაშვილი ქეთევანი

24 ღარიბაშვილი ჯუნა

25 შავაძე მარი

26 ჩაფიძე ია

27 ჩაფიძე ნინო



28 ციცაგი მერი

29 ჭანტურია ნათია

30 ხალილოვი ტურაბ

31 ჯანაშვილი ნონა

32 ჯორბენაძე საბა

28 იანვარი, 10 საათი

სტუდენტები:

1 აბესაძე მარიამ

2 ამირანაშვილი გიორგი

3 აფციაური მარიამი

4 ბოლქვაძე მარი

5 გეგეშიძე ქეთევან

6 გინტური მერი

7 გოდერძიშვილი ია

8 გოჩიევი თეკლე

9 დალაქიშვილი სოფიო

10 დერევიანჩენკო ეთო

11 ვაჭარაძე ლანა

12 ვახტანგაძე ია

13 ივანოვა ანა

14 კავთელაძე თეონა

15 კაპანაძე დავით

16 კარდენახიშვილი ანანო

17 კელენჯერიძე თათია

18 კეჭაყმაძე ლიზი

19 ლაბაძე ანა

20 მესტვირიშვილი მარიამი

21 მიმინოშვილი დონი

22 მურჯიკნელი თორნიკე

23 ფუხაშვილი ნიკა

24 ფხალაძე მარიამი



25 ქაზუმოვი მეჰრიბან

26 ქართველიშვილი სალომე

27 ყაფლანიშვილი მონიკა

28 ჩუხუა ლიზა

29 ცეცხლაძე ნუცა

30 წიკლაური ელენე

31 ხარაზიშვილი მარიამ


