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ekonomikisa da biznesis fakulteti 
 

N გვარი სახელი პირადი ნომერი 

1.  აბაშიძე არჩილი 
 2.  აბაშიძე ირაკლი 
 3.  აბდულაევი გუსეინ 
 4.  აბრამია ნინო 
 5.  აბრამიშვილი სალომე 
 6.  აბუთიძე ირაკლი 
 7.  ავსაჯანიშვილი თემური 
 8.  ალიაშვილი ევა 
 9.  ალიევი ემილ 
 10.  ალიევი ისმაილ 
 11.  ამბარიძე სულიკო 
 12.  ამოიანი მალხას 
 13.  არაბული ლაურა 
 14.  არდბელავა ხატია 
 15.  არეშიძე ბექა 
 16.  არსენიშვილი დავით 
 17.  არუთინოვი ანა 
 18.  არუტიუნიან არუტიუნ 
 19.  არუშანოვი დავით 
 20.  ბაიაშვილი ნინო 
 21.  ბაირამოვი ტურგაი 
 22.  ბაირამოვი ბახტიიარ 
 23.  ბაკიროვი რაშად 
 24.  ბაკურიძე მურად 
 25.  ბარბაქაძე ნინო 
 26.  ბასანიძე ჯიმი 
 27.  ბაქრაძე გიორგი 
 28.  ბაღდასარიანი ირენ 
 29.  ბეჟიტაშვილი სოფიკო 
 30.  ბერიშვილი ემირი 
 31.  ბერიძე გეორგი 
 32.  ბიწაძე ანა 
 33.  ბიწაძე ზურაბი 
 34.  ბიწაძე ასმათ 
 



35.  ბიჭიაშვილი სალომე 
 36.  ბლუაშვილი მერი 
 37.  ბოლქვაძე დავით 
 38.  ბრეგვაძე სანდრო 
 39.  ბულია ბექა 
 40.  ბურსულაია ანდრო 
 41.  ბუღაშვილი ვახტანგი 
 42.  გაგიშვილი ნიკა 
 43.  გაფრინდაშვილი ნინო 
 44.  გერგაია თამარ 
 45.  გეჯაძე ომარი 
 46.  გვანცელაძე გიორგი 
 47.  გვერდწითელი ნატალია 
 48.  გიზოშვილი დათო 
 49.  გილიგაშვილი თამარი 
 50.  გიორგაძე გაგა 
 51.  გობეჯიშვილი თორნიკე 
 52.  გოგაძე გურამ 
 53.  გოგიშვილი ლევანი 
 54.  გოგოლი ჯანო 
 55.  გოგუა ლადო 
 56.  გოგუა ნიკა 
 57.  გოგუაძე ნანა 
 58.  გორგოძე გიორგი 
 59.  გოქაძე გიორგი 
 60.  გოქაძე გიორგი 
 61.  გოჯაევი ალახვერდი 
 62.  გრიგალაშვილი მარი 
 63.  გრიგოლია ლევან 
 64.  გუბაძე ვასილი 
 65.  გურგენიძე გიორგი 
 66.  გურული ლევანი 
 67.  დანელია ელენე 
 68.  დარჩია სოფიკო 
 69.  დევდარიანი ცოტნე 
 70.  დიასამიძე ზურაბ 
 71.  დიდებაშვილი დავით 
 72.  დოლიძე ბექა 
 73.  ედიბერიძე ალექსანდრე 
 74.  ელბაქიძე თეა 
 75.  ერაძე ნინო 
 76.  ერქვანიძე გია 
 77.  ვარდუაშვილი სოფიო 
 



78.  ვეკუა თამრიკო 
 79.  ზაქარეიშვილი ბარბალე 
 80.  ზაქარიან აღვან 
 81.  თათოშვილი ლაშა 
 82.  თაკალანძე სოფიკო 
 83.  თანდაშვილი მიხეილი 
 84.  თევდორაძე კონსტანტინე 
 85.  თვალავაძე ბექა 
 86.  თვალიაშვილი ლადო 
 87.  თვალჭრელიძე ლიზი 
 88.  თოდაძე დავით 
 89.  თოიძე ბექა 
 90.  თოშხუა ლევან 
 91.  იობიძე გიორგი 
 92.  იოსელიანი ნანა 
 93.  ირემაძე სოფიო 
 94.  კაკალაშვილი ოთარი 
 95.  კაკიაშვილი ნიკა 
 96.  კალანდაძე ვალერი 
 97.  კალაშიანი თემურ 
 98.  კალმახელიძე თორნიკე 
 99.  კანკია ნიკა 
 100.  კაპანაძე ბექა 
 101.  კაპანაძე ანი 
 102.  კაპანაძე მარიამ 
 103.  კაპანაძე გიორგი 
 104.  კახნიაშვილი ნინო 
 105.  კახნიაშვილი გიორგი 
 106.  კედელაშვილი სოფიო 
 107.  კენჭოშვილი დემური 
 108.  კვანტალიანი ალექსანდრე 
 109.  კვირაია ლაშა 
 110.  კვირჭიშვილი ლაშა-გიორგი 
 111.  კიკალიშვილი ლევან 
 112.  კობაიძე მიხეილ 
 113.  კოდუა ნიკოლოზ 
 114.  კონწლიაშვილი რუსუდან 
 115.  კონჭოშვილი თამაზი 
 116.  კოპალიანი ლანა 
 117.  კოპალიანი ნინო 
 118.  კუჭუხიძე მიხეილ 
 119.  ლაფაური ნათია 
 120.  ლაჭყეპიანი გიორგი 
 



121.  ლებანიძე სალომე 
 122.  ლეჟავა ნიკოლოზ 
 123.  ლიპარტელიანი ნინო 
 124.  ლობჟანიძე მარიამი 
 125.  ლოლუა ნინო 
 126.  ლომიძე გიორგი 
 127.  ლომსაძე ანა 
 128.  ლომჯარია მაია 
 129.  ლორთქიფანიძე ზურაბ 
 130.  ლოსაბერიძე ხატია 
 131.  ლოსაბერიძე ნინო 
 132.  ლუტიძე დავით 
 133.  მაისურაძე ელენა 
 134.  მაკანტალაშვილი ირაკლი 
 135.  მალაყმაძე ნინო 
 136.  მამედოვი ნურლან 
 137.  მანია მიხეილ 
 138.  მარგებაძე ვლადიმერ 
 139.  მაღლაკელიძე ნინო 
 140.  მაჩკალიანი რაფაელ 
 141.  მაჭარაშვილი ქეთევან 
 142.  მახმუდოვი არზუმან 
 143.  მეგრელიშვილი ავთანდილ 
 144.  მელიმონაძე ლაშა 
 145.  მელიქიშვილი ნინო 
 146.  მენაბდიშვილი გურამ 
 147.  მესხიშვილი სანდრო 
 148.  მეტონიძე გიგი 
 149.  მზარეულიშვილი ნიკოლოზ 
 150.  მიმინოშვილი გურამი 
 151.  მინდიაშვილი ლანდა 
 152.  მინდიკაური შალვა 
 153.  მირზიკაშვილი ზაზა 
 154.  მიქაბერიძე მაია 
 155.  მიქატაძე ვაჟა 
 156.  მიქიაშვილი გიორგი 
 157.  მკრტჩიან ვაჰე 
 158.  მორჩაძე ნინო 
 159.  მუმლაძე ირაკლი 
 160.  მუსერიძე დავით 
 161.  ნადირაძე ანა 
 162.  ნასრაშვილი სალომე 
 163.  ნიკოლეიშვილი ლაშა 
 



164.  ნინაშვილი აჩიკო 
 165.  ნუცუბიძე შორენა 
 166.  ოკმელაშვილი ელენა 
 167.  ომაროვი ელვინ 
 168.  ონიანი გერონტი 
 169.  ორჯონიკიძე გელა 
 170.  ოქრუაშვილი ლექსო 
 171.  ოქრუაშვილი ნათია 
 172.  პაპავა თამარი 
 173.  პაპიაშვილი ნინო 
 174.  პაპიძე ლეილა 
 175.  პატარავა დაჩი 
 176.  ჟღენტი სოფიკო 
 177.  რაზმაძე გიორგი 
 178.  რამინაიშვილი ხატია 
 179.  რამიშვილი ქრისტინე 
 180.  რობაქიძე ვანო 
 181.  სააკაშვილი მზია 
 182.  სადუნიშვილი სოფიკო 
 183.  საღირაშვილი მარიამი 
 184.  სვანიძე ირაკლი 
 185.  სიხარულიძე გოჩა 
 186.  სულაშვილი ბექა 
 187.  სულაძე შოთა 
 188.  სულეიმანოვი რაშად 
 189.  სუპატაშვილი გიორგი 
 190.  სურმავა გრიგოლ 
 191.  ტარიელაშვილი მერაბ 
 192.  ტბელიშვილი ფარნავაზ 
 193.  ტუგულაშვილი სოფიკო 
 194.  ტყებუჩავა დავით 
 195.  ტყეშელაშვილი შოთა 
 196.  უჯმაჯურიძე ოთარი 
 197.  ფირანიშვილი ნინო 
 198.  ფირცხელავა პაატა 
 199.  ფიფია ბექა 
 200.  ფიფია გელა 
 201.  ფოფხაძე გიორგი 
 202.  ფრანგიშვილი ავთანდილ 
 203.  ქადაგიშვილი დავითი 
 204.  ქაზიმოვ ომარ 
 205.  ქარდავა ბექა 
 206.  ქართლოსიშვილი ლევანი 
 



207.  ქარქაშაძე გიორგი 
 208.  ქარჩხაძე თამარ 
 209.  ქასოევი ხათუნა 
 210.  ქასრაშვილი გიორგი 
 211.  ქაჩლიშვილი გიორგი 
 212.  ქერაშვილი თეონა 
 213.  ქერეჭაშვილი ცოტნე 
 214.  ქვლივიძე რევაზი 
 215.  ქობალია თეონა 
 216.  ქოროღლიშვილი აბესალომ 
 217.  ქოჩუა აბესალომ 
 218.  ქურციკიძე ბექა 
 219.  ღოღელიანი ბექა 
 220.  ღუდუმიძე ზვიადი 
 221.  ყარყარაშვილი გიორგი 
 222.  ყვავილაშვილი თამარ 
 223.  ყირიმლიშვილი ნიკა 
 224.  შავიშვილი თორნიკე 
 225.  შენგელია ირაკლი 
 226.  შეროზია დავითი 
 227.  შიოშვილი დავით 
 228.  შუკაკიძე ნათია 
 229.  შურღაია გურამ 
 230.  შუღლიაშვილი ნიკა 
 231.  ჩაბაკაური სოფიო 
 232.  ჩარგეიშვილი ეკატერინე 
 233.  ჩინჩალაძე შოთა 
 234.  ჩიტაშვილი ნათია 
 235.  ჩიტაძე გურამი 
 236.  ჩიქოვანი ქეთი 
 237.  ჩიხრაძე მარიამ 
 238.  ჩონიაშვილი ანა 
 239.  ჩხეიძე თორნიკე 
 240.  ცაგარეიშვილი ნათია 
 241.  ცაგარეიშვილი უჩა 
 242.  ცერცვაძე ალეკო 
 243.  ცერცვაძე კახაბერ 
 244.  ცერცვაძე ირაკლი 
 245.  ციცქიშვილი დაჩი 
 246.  ციხელაშვილი ჯონი 
 247.  ცოფურაშვილი ნიკოლოზი 
 248.  ცოციაშვილი გვანცა 
 249.  ცხონდია მამია 
 



250.  ძეგველიშვილი ზურაბ 
 251.  ძნელაძე სოფიკო 
 252.  წაქაძე პეტრე 
 253.  წიკლაური თორნიკე 
 254.  წინამძღვრიშვილი მარიამი 
 255.  წოწორია ნიკა 
 256.  წურწუმია აჩიკო 
 257.  ჭანტურიძე მარი 
 258.  ჭეიშვილი გიორგი 
 259.  ჭეიშვილი ნინო 
 260.  ჭელიძე გიორგი 
 261.  ჭელიძე ირაკლი 
 262.  ჭიკაძე გიორგი 
 263.  ჭიტაძე ბექა 
 264.  ჭყოიძე ირინე 
 265.  ხაბეიშვილი კახა 
 266.  ხამედოვი ემილ 
 267.  ხარაიშვილი მარიამ 
 268.  ხარაიშვილი გოგიტა 
 269.  ხარატიშვილი ოთარ 
 270.  ხეიძე ნინო 
 271.  ხეცაძე თამარ 
 272.  ხვადაგიანი ანა 
 273.  ხვიჩია დავითი 
 274.  ხოდელი გიორგი 
 275.  ხონელიძე ელეონორა 
 276.  ჯაიანი თეონა 
 277.  ჯალაღონია ანა 
 278.  ჯალაღონია ნათია 
 279.  ჯანაშვილი იულია 
 280.  ჯანაშია მარიამ 
 281.  ჯანჯღავა გიორგი 
 282.  ჯევაიში მამუკა 
 283.  ჯიქია მირზა 
 284.  ჯიშკარიანი გურამი 
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N გვარი სახელი პირადი ნომერი 

1.  ალადაშვილი გიორგი 
 2.  ალავერდაშვილი ქეთი 
 3.  ანდიაშვილი თაკო 
 



4.  აფციაური ვალერიან 
 5.  აფციაური გიორგი 
 6.  ბაზლიძე ანა 
 7.  ბაიდოშვილი ოთარი 
 8.  ბარელაძე ჯეკო 
 9.  ბასილაშვილი ანა 
 10.  ბაღაშვილი თამარი 
 11.  ბაღდავაძე ბაქარ 
 12.  ბერაძე იონა 
 13.  ბერაძე რევაზი 
 14.  ბერიკაშვილი ბესიკი 
 15.  ბლუაშვილი გიორგი 
 16.  გაბაძე ხატია 
 17.  გაბისონია ალეკო 
 18.  გაბუნია გიორგი 
 19.  გაიკარაშვილი ნინო 
 20.  გახარია მარიამ 
 21.  გელაძე მამუკა 
 22.  გვიანიძე მაგდალინა 
 23.  გვილავა მარიამ 
 24.  გიგლემიანი მათე 
 25.  გიორგაძე გიგა 
 26.  გოგიჩაშვილი ნინო 
 27.  გულბანი გუალი 
 28.  გუნთაიშვილი დავით 
 29.  დაშდამიროვი არიზ 
 30.  დვალი გიორგი 
 31.  დილებაშვილი ქეთევან 
 32.  ელკანიშვილი აკაკი 
 33.  ვარდიაშვილი გიგა 
 34.  ვაშაკიძე ნუცა 
 35.  ზედგინიძე დავითი 
 36.  თაბაგარი თორნიკე 
 37.  თაყნიაშვილი ჯემალ 
 38.  თევდორაძე თამარ 
 39.  თოხაძე სოფიკო 
 40.  ივანიაძე ეკა 
 41.  ირემაძე მეგი 
 42.  კავილაძე ლევან 
 43.  კაკაურიძე დავითი 
 44.  კალოიანი გვანცა 
 45.  კეპულაძე ირაკლი 
 46.  კეღოშვილი ნინო 
 



47.  კიკონიშვილი ნინო 
 48.  კილასონია მიხეილი 
 49.  კობახიძე ნინო 
 50.  კობახიძე ნათია 
 51.  კობერიძე ლაშა 
 52.  კუპრეიშვილი ანი 
 53.  კუტალაძე ალეკო 
 54.  ლატარია მამუკა 
 55.  ლაშხია ლაშა 
 56.  ლომიძე ნათია 
 57.  ლომნიაშვილი თამარ 
 58.  ლომსაძე ნინო 
 59.  ლუკავა დავითი 
 60.  მაკარაძე ოთარ 
 61.  მამალაშვილი გურამი 
 62.  მაღრაძე თორნიკე 
 63.  მაჭავარიანი ზურაბი 
 64.  მდივნიშვილი თორნიკე 
 65.  მეოტიშვილი მედეა 
 66.  მეფარიშვილი ირაკლი 
 67.  მიდელაური შალვა 
 68.  მიდელაშვილი ნინო 
 69.  მიქაძე ნიკოლოზ 
 70.  მიჩილაშვილი მარიამ 
 71.  მჭედლიშვილი შალვა 
 72.  ნადირაძე გიორგი 
 73.  ნარიმანიძე ნოდარი 
 74.  ნასიბოვი სპარტაკ 
 75.  ნასყიდაშვილი გვანცა 
 76.  ნაცვლიშვილი ქუჯი 
 77.  ნოზაძე ბექა 
 78.  ნოზაძე ანა 
 79.  ოქრიაშვილი ლევან 
 80.  რიბზინოვსკი თორნიკე 
 81.  რობაქიძე ანა 
 82.  საკანდელიძე ზურაბი 
 83.  სალუქვაძე თევდორე 
 84.  სვანიძე თინათინ 
 85.  სვანიძე ირაკლი 
 86.  სილაქაძე გელა 
 87.  სიმონიშვილი ნიკა 
 88.  სოლომანაშვილი ზურაბი 
 89.  სოფრომაძე გიზო 
 



90.  სულაშვილი სულხანი 
 91.  ტაბატაძე ტრისტან 
 92.  ტყაბლაძე ლევან 
 93.  ფხალაძე ქეთევან 
 94.  ქალიაშვილი დავითი 
 95.  ქართველიშვილი გიორგი 
 96.  ქვაცაბაია გიორგი 
 97.  ქვრივიშვილი ნინო 
 98.  ქოთილაიძე თინათინი 
 99.  ყალაყაშვილი ომარი 
 100.  ყელბერაშვილი ბექა 
 101.  შაბურიშვილი ჯაბა 
 102.  შავაძე მინდია 
 103.  ჩაგუნავა გიორგი 
 104.  ჩუგოშვილი თემური 
 105.  ცაგურიშვილი ზურაბ 
 106.  ცინცაძე სალომე 
 107.  ცოცელაშვილი მარიამ 
 108.  წითაძე გურამი 
 109.  წილოსანი დავით 
 110.  წოწონავა დიმიტრი 
 111.  ჭავჭავაძე სალომე 
 112.  ჭელიძე პაატა 
 113.  ჭულუხაძე თამარ 
 114.  ხარშილაძე შალვა 
 115.  ხაჩიძე ბექა 
 116.  ხვედელიძე ნანული 
 117.  ხორავა როდერი 
 118.  ხოსიტაშვილი ზურაბი 
 119.  ხუბულია ბესიკ 
 120.  ხუროშვილი თორნიკე 
 121.  ხურციძე ბექა 
 122.  ხუციშვილი ვანო 
 123.  ჯალიაშვილი მარიამ 
 124.  ჯალიაშვილი მერაბ 
 125.  ჯანგველაძე ეკა 
 126.  ჯანჯალაშვილი უჩა 
 127.  ჯაფარიძე მარიამი 
 128.  ჯინჯოლავა ლევან 
 129.  ჯოჯუა იური 
  


