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ekonomikisa da biznesis fakulteti 

 

N gvari saxeli piradi nomeri 

1.  აბაშიძე არჩილი 
 2.  აბდულაევი თოგრული 
 3.  აბრამიშვილი გიორგი 
 4.  ადეიშვილი ელენე 
 5.  ალავერდაშვილი ნინო 
 6.  არუთინოვი ლილი 
 7.  ასაშვილი მიხეილ 

 8.  ასპანიძე თორნიკე 
 9.  აფრიდონიძე ჯონი 
 10.  აქიაშვილი ნიკო 
 11.  ბაბილოძე გიორგი 
 12.  ბაბუნაშვილი გიორგი 
 13.  ბახტაძე სალომე 
 14.  ბეგიაშვილი ნინო 
 15.  ბენდელიანი თორნიკე 
 16.  ბერელაშვილი ბაქარ 
 17.  ბერიძე გიორგი 
 18.  ბეროზაშვილი დაჩი 
 19.  ბჟალავა მარიამ 
 20.  ბუთხუზი გიგა 
 21.  ბურნაძე გუგა 
 22.  გაბაძე ირაკლი 
 23.  გაგნიძე თინათინ 
 24.  გათაშვილი თეონა 
 25.  გეგეჭკორი არჩილ 
 26.  გელაშვილი თამარი 
 27.  გონაშვილი გიგა  
 



28.  გონაშვილი ნინო 
 

29.  გოცაძე ლაშა 
 

30.  დავლაშერიძე თეონა 
 31.  დანელია ოთარი 
 32.  დვალი თამარ 
 33.  დიასამიძე თორნიკე 
 34.  დოიჯაშვილი ქეთევან 
 35.  ზარიძე სალომე 
 36.  ზოროღლიან გარიკ 
 37.  თავართქილაძე ნიკა 
 38.  იანვარაშვილი სოსო 
 39.  იმნაძე ანა 
 40.  კედელაშვილი ვასილი 
 41.  კელენჯერიძე თეკლე 
 42.  კეშელავა ნათია 
 43.  კვინიკაძე ტუხა 
 44.  კიკნაძე რატი 
 45.  კუმელაშვილი ნინო 
 46.  კუპრაშვილი საბა 

 47.  კუჭუხიძე მიხეილ 
 48.  ლაზარაშვილი მარიამ 
 49.  ლიპარტია ანა 
 50.  ლომიძე ბაჩუკი 
 51.  ლუტიძე დავით 
 52.  მაკარაშვილი სალომე 
 53.  მამესწარაშვილი ანა 
 54.  მამულია ვასილ 
 55.  მაღალაშვილი ჯაბა 
 56.  მარკოზაშვილი ელენე 

 57.  მეგრელიძე ნია 
 58.  მელიქიშვილი ნინო 
 59.  მინდიაშვილი ნიკა 
 60.  მირანგი გრიგოლი 
 61.  მიქიაშვილი გიორგი 
 62.  მჟავანაძე თეიმურაზ 
 63.  მუმლაძე დაკო 
 64.  ნათენაძე სოფიო 
 65.  ნასარიძე ნიკა 
 66.  ნაცვლიშვილი ანა 

 67.  ნიჟარაძე ქეთევან 
 68.  ნიქაბაძე დიმიტრი 
 



69.  ნიშნიანიძე ანანო 
 70.  პაპიაშვილი ერეკლე 
 71.  პაპუაშვილი დედუნა 
 

72.  პაპუნაშვილი ბექა 
 

73.  პერანიძე დავით 
 74.  რეხვიაშვილი ნინო 
 75.  სააკიან მინას 
 76.  სალუქვაძე ნიკა 
 77.  სამსონენკო ალექსანდრე 
 78.  სესკურია გიორგი 
 79.  სვანიძე სოფიკო 
 80.  სოღოიან ალბერტ 
 81.  სხვიტარიძე მარიამ 
 82.  ფირანიშვილი ნინო 
 83.  ფრუიძე ლუკა 
 84.  ქადაგიშვილი ლევან 
 85.  ქობელაშვილი ვაჟა 
 86.  ქოროღლიშვილი სოფიკო 
 87.  ქუთათელაძე გიორგი 
 88.  ქუხილავა ალეკო 
 89.  ღაღაიშვილი გიორგი 
 90.  ღლონტი ვერონიკა 

 91.  შათირიშვილი გიორგი 
 92.  შენგელია ვახტანგ 
 93.  ჩხაიძე ნატა 
 94.  ჩხიკვაძე ზაზა 
 95.  ცუცქირიძე სალომე 
 96.  ცუხიშვილი სალომე 
 97.  ცქიტიშვილი ნატალია 
 98.  ცხადაძე გელა 
 99.  წამალაშვილი ასმათი 
 100.  ხარხელაური ბექა 

 101.  ხვიჩია დავითი 
 102.  ხიდაშელი თორნიკე 
 103.  ჯალიაშვილი გიორგი 
 104.  ჯარიაშვილი მარიამი 
 105.  ჰონგ ჩენგ 
 106.  ჰუსეინოვი რაბილ 
 107.  გორგილაძე გიორგი  
  

sabakalavro  saganmanaTleblo programa ,,turizmi“ 

 



N gvari saxeli piradi nomeri 

1.  ბეროშვილი ბექა 
 2.  გორდელაძე გოდერძი 

 
3.  გოჩელაშვილი ჯემალი 

 

4.  ელოშვილი გიორგი 
 5.  იმნაიშვილი დავითი 
 6.  კავსაძე ნინო 
 7.  ლომთაძე ალექსანდრე 
 8.  მათიაშვილი გვანცა 
 9.  მაღრაძე თორნიკე 
 10.  მაჭარაშვილი ქეთევან 
 11.  მახატლიშვილი ნინო 

 12.  მეკოშკიშვილი გვანცა 
 13.  მჭედლიშვილი აკაკი 
 14.  პაქსაშვილი ალექსანდრე 
 15.  რევაზიშვილი საბა 
 16.  ტარიელაშვილი ლანა 
 17.  ფილაური ეთერი 
 18.  ციხელაშვილი ნინო 
 19.  ძაბახიძე ლანა 
 20.  წირქვაძე ანა 
 21.  ხვედელიანი მარიამი 
 22.  ხვედელიძე ნანული 
 23.  ხვიბლიანი ირაკლი 
 24.  ხოტენაშვილი გიორგი 
  

 

 

 

 

  



 


