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დანართი #1 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

N 
გვარი სახელი პირადი ნომერი 

1.  აბდუშელიშვილი ანა 
 2.  აბულაძე მარიამი 
 3.  ადეიშვილი მათე 
 4.  აკოპიანი გრიგორი 
 5.  ალავიძე გიორგი 
 6.  ამბუკაძე მიხეილ 
 7.  ანდრიაძე დიმიტრი 
 8.  არაბიძე მარიამი 
 9.  არუთინოვი გიორგი 
 10.  არუთინოვი უჩა 
 11.  აფრიაშვილი გიორგი 
 12.  აფხაზავა ნათია 
 13.  აფხაიძე სანდრო 
 14.  ბარჯაძე გელა 
 15.  ბასილაია მარიამ 
 16.  ბაციკაძე სალომე 
 17.  ბებია ბორისი 
 18.  ბებიაშვილი ნათია 
 19.  ბენდელიანი ბექა 
 20.  ბერაია დავით 
 21.  ბექოშვილი მიხეილ 
 22.  ბექურიძე ელისო 
 23.  ბეციაშვილი ლელა 
 24.  ბიწაძე მამუკა 
 25.  ბოჭორაძე თორნიკე 
 26.  ბურდული ნინო 
 27.  ბურჯანიძე გიორგი 
 28.  ბუხნიკაშვილი ნატო 
 29.  გაგუა თამარ 
 30.  გაროზაშვილი გიორგი 
 31.  გაჩეჩილაძე ირაკლი 
 32.  გელაშვილი გიგა 
 33.  გელენიძე ცოტნე 
 34.  გელოვნიძე შოთა 
 



35.  გელხაური ლაშა 
 36.  გიგიტაშვილი გივი 
 37.  გიორგაშვილი მარიამი 
 38.  გოგოლაძე გიორგი 
 39.  გოგოჭური ნინო 
 40.  გოდუაძე ბესიკი 
 41.  გულედანი გეგი 
 42.  გულისაშვილი ლევან 
 43.  გულიტაშვილი ხატია 
 44.  დავითაშვილი ირაკლი 
 45.  დარჩიაშვილი გიორგი 
 46.  დვალიშვილი გიორგი 
 47.  დურმიშიძე ნოდარ 
 48.  ებილაშვილი ქეთევან 
 49.  ვაირადიანი მერაბ 
 50.  ვაშალომიძე შოთა 
 51.  ვაჩანძე თეკლე 
 52.  ვეკუა გრიგორი 
 53.  ზირაქაშვილი ბექა 
 54.  თავამაიშვილი გრიგოლ 
 55.  თათანაშვილი თათია 
 56.  თაქთაქიშვილი გიორგი 
 57.  თუთბერიძე ლევან 
 58.  იორამაშვილი გიორგი 
 59.  კანდელაკი შალვა 
 60.  კაპანაძე ანდრო 
 61.  კაშია მიხეილი 
 62.  კახაბრიშვილი გიორგი 
 63.  კვარაცხელია ნიკოლოზ 
 64.  კილასონია ჯაბა 
 65.  კინწურაშვილი ველოდი 
 66.  კიტია გიორგი 
 67.  კობახიძე დავით 
 68.  კობახიძე ნინო 
 69.  კოდალაშვილი ირაკლი 
 70.  კრაწაშვილი გიორგი 
 71.  კუკულაძე გივი 
 72.  კურტანიძე აკაკი 
 73.  ლაბაძე ჯაბა 
 74.  ლოგუა ჯონი 
 75.  ლომიძე ნინო 
 



76.  ლომიძე ვანო 
 77.  ლორია გურამ 
 78.  მაისურაძე ბექა 
 79.  მაისურაძე ვახტანგი 
 80.  მამანიშვილი მარი 
 81.  მამასახლისი თამარ 
 82.  მამედოვა ჰულეიმათა 
 83.  მამულაშვილი სალომე 
 84.  მაღნარაძე ბექარ 
 85.  მეიფარიანი ლაშა 
 86.  მელიქიშვილი მარიამი 
 87.  მერებაშვილი მარიამ 
 88.  მეტრეველი ლაშა 
 89.  მიგრიაული ლექსო 
 90.  მიგრიაული მაკა 
 91.  მირიანაშვილი მირანდა 
 92.  მიქაუტაძე თინათინი 
 93.  მიქაძე ალექსი 
 94.  მორჩილაძე ბექა 
 95.  მრელაშვილი მიხეილ 
 96.  მუმლაძე გიორგი 
 97.  მუმლაძე დავით 
 98.  მუმლაძე თამთა 
 99.  მღებრიშვილი ჯემალი 
 100.  მჭედლიშვილი გიორგი 
 101.  ნათობაიძე ქეთევან 
 102.  ნასყიდაშვილი თეონა 
 103.  ნატროშვილი თორნიკე 
 104.  ნაჭყებია თეონა 
 105.  ნიქაბაძე ანა 
 106.  ნოზაძე თეონა 
 107.  ნონიაძე ლიკა 
 108.  ოსიშვილი თორნიკე 
 109.  ოქრუაძე გიორგი 
 110.  პავლიაშვილი ნინო 
 111.  პირმისაშვილი ინგა 
 112.  ჟვანია დიმიტრი 
 113.  რეხვიაშვილი თამარ 
 114.  როსტიაშვილი ქეთევან 
 115.  სამხარაძე ზურაბი 
 116.  სვანიძე ნიკოლოზ 
 



117.  სილაქაძე ნოდარ 
 118.  სირაძე გიორგი 
 119.  სიხარულიძე დალი 
 120.  სიხარულიძე ნოდარ 
 121.  სოფრომაძე ნიკა 
 122.  სტეფნაძე გიორგი 
 123.  სხულუხია თამრიკო 
 124.  ტაბატაძე შოთა 
 125.  ტაბლიაშვილი ნინო 
 126.  ტარუაშვილი თენგიზ 
 127.  ტყემალაძე ბაქარი 
 128.  ტყეშელაშვილი სალომე 
 129.  უზნაძე ანი 
 130.  ფალავანდიშვილი ზაალ 
 131.  ფაჩულია ნინო 
 132.  ფილაური ლალი 
 133.  ფსუტური გიორგი 
 134.  ფურცელაძე გიორგი 
 135.  ქარდავა რუბენ 
 136.  ქოთილაიძე თემური 
 137.  ქოქოშვილი გიორგი 
 138.  ქურდაძე ანა 
 139.  ღვინაძე ნატო 
 140.  ყაველაშვილი გიორგი 
 141.  ყოჩიაშვილი ნოდარ 
 142.  შალამბერიძე ირაკლი 
 143.  შაყულაშვილი შალვა 
 144.  შეკრელიძე ქეთევან 
 145.  შენგელია ჟანა 
 146.  შეყლაშვილი გიორგი 
 147.  ჩარგაზია გიორგი 
 148.  ჩაჩანიძე ნინო 
 149.  ჩიტიშვილი ლუკა 
 150.  ჩოჩნიძე სოფიო 
 151.  ჩუბინიძე გიორგი 
 152.  ჩხარჩხალია თორნიკე 
 153.  ჩხატარაშვილი კონსტანტინე 
 154.  ჩხიკვაძე გიორგი 
 155.  წიკლაური ბესიკ 
 156.  წიკლაური ირაკლი 
 157.  წიკლაური სოფიკო 
 



158.  წიკლაური ანდრო 
 159.  წიკლაური გიორგი 
 160.  წოწკოლაური ნინო 
 161.  წულაია გუგა 
 162.  წულუკიძე გიორგი 
 163.  ჭანტურიძე დავით 
 164.  ჭეიშვილი ვახტანგ 
 165.  ჭითაშვილი სანდრო 
 166.  ჭიღლაძე ნინო 
 167.  ჭკადუა შოთა 
 168.  ჭკუასელი რევაზი 
 169.  ჭუბაბრია დავითი 
 170.  ხარშილაძე ნინო 
 171.  ხიზანაშვილი საბა 
 172.  ხომასურიძე გიორგი 
 173.  ხუბულავა გურამ 
 174.  ხუციაშვილი დილორი 
 175.  ხუციშვილი სოფიკო 
 176.  ჯალაღონია ლევანი 
 177.  ჯანაძე ჯარჯი 
 178.  ჯანდიერი ანდრია 
 179.  ჯანიაშვილი ქეთევან 
  

 


