
№ გვარი, სახელი პირადი ნომერი
Tanxa 
(lari)

მიმართულება

1 რაზმაძე ანი 150 პოლიტიკის მეცნიერება

2 გამთენაძე ზურა 150 პოლიტიკის მეცნიერება

3 ჩიხლაძე შალვა 150 პოლიტიკის მეცნიერება

4 სარდალიშვილი შალვა 150 პოლიტიკის მეცნიერება

5 ტაბატაძე სანდრო 150 პოლიტიკის მეცნიერება

6 ჭრიკიშვილი თამთა 150 პოლიტიკის მეცნიერება

7 გელაშვილი თეონა 150 პოლიტიკის მეცნიერება

8 მელაძე თამარ 150 პოლიტიკის მეცნიერება

9 გულიაშვილი მარიამ 150 პოლიტიკის მეცნიერება

10 ჩხვიმიანი ხატია 150 პოლიტიკის მეცნიერება

11 ზარანდია ნინო 150 პოლიტიკის მეცნიერება

12 ბალასანია ანი 150 პოლიტიკის მეცნიერება

13 მესხი ანა 150 პოლიტიკის მეცნიერება

14 ნარსია შოთა 150 პოლიტიკის მეცნიერება

15 ჩხაიძე თამთა 150 პოლიტიკის მეცნიერება

16 ცქიფურიშვილი ნინო 150 პოლიტიკის მეცნიერება

17 წიქრიძე ნიკა 150 პოლიტიკის მეცნიერება

18 დუნდუა გიორგი 150
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია

19 ჯალაღონია ნატალია 150
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია

20 კობიაშვილი ბადრი 150
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია

21 ბოლქვაძე ირმა 150
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია

22 წაქაძე მარი 150
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია

23 როყვა ლანა 150
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია
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24 ურუშაძე ანა 150
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია

25 ჯინჯიხაძე მარიკა 150
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია

26 კაცაძე თამარი 150
ჟურნალისტიკა და მასობრივი 

კომუნიკაცია

27 ხიდეშელი გიორგი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

28 ონიანი სალომე 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

29 ჯინჭველეიშვილი ქრისტინე 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

30 ჯავახიშვილი მარი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

31 კავლელაშვილი თამთა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

32 ხიზანაშვილი მარიამ 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

33 ჩარგაზია ამზა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

34  ლომსაძე სალომე 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

35  ჭამიაშვილი ნატალია 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

36 გოზალიშვილი ნინო 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

37 ლობჟანიძე გოჩა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

38  ზაბახიძე რუსუდან 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

39 ციცქიშვილი მარიამ 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

40 მამნიაშვილი მარიამი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

41 წიწიკაშვილი მარიამ 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

42  ჯაჭვლიანი ნესტან 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

43 ეროიანი ალექსანდრე 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

44 შუკაკიძე ნოდარ 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

45 კესოშვილი თამარი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

46 კოხოძე იანა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

47 სადუნიშვილი ნანა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

48 წიკლაური თაია 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

49 გიუნაშვილი სალომე 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

50 ჯღარკავა გიორგი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

51 ბეგაშვილი ნაია 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

52  გურგენაშვილი ირინა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

53  ლეკიშვილი მარი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები



54  ცხადაძე მარიამ 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

55 ბეშკენაძე თინათინი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

56 პირვერდიევი ორხან 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

57 ხახონაშვილი ანა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

58 ლობჟანიძე ნანა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

59  კვირიკაშვილი ნინო 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

60  ნიკურაძე გვანცა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

61 თომაშვილი თეონა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

62  ბეჟუაშვილი ლელა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

63  ტატიკიანი ქეთევანი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

64  ჩიხლაძე ქრისტინე 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

65  ჩოქური ქეთი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

66 ჩიტიშვილი სოფიკო 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

67  ტლაშაძე ლევან 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

68 აბუსელიძე ნინო 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

69 ფხოველიშვილი ეკა 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

70  კენჭაშვილი ანი 150 საერთაშორისო ურთიერთობები

71 მჟავია ლაშა 150 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

72 შაფაქიძე ლედი 150 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

73 ძნელაძე დავითი 150 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

74 ჯავშანაშვილი მზია 150 საზოგადოებრივი გეოგრაფია

75 მეჭურჭლიშვილი თამარ 150 სოციოლოგია

76 ნიქაბაძე ანი 150 სოციოლოგია

77 ზაალიშვილი ლიკა 150 სოციოლოგია

78 ღლონტი სალომე 150 სოციოლოგია

79 გათენაძე მედეა 150 სოციოლოგია

80 ქარჩილაძე ნათია 150 სოციოლოგია

81 ყრუაშვილი თეონა 150 სოციოლოგია

82 ჩაფიძე მარიკა 150 სოციოლოგია

83 ასათიანი ანა 150 სოციოლოგია

84 პაპიაშვილი ანა 150 სოციოლოგია

12600 ლარი
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