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N პროგრამა gvari, saxeli dafinanseba 

1.  სამართალმცოდნეობა მგალობლიშვილი სალომე 0 

2.  სამართალმცოდნეობა მდივანი ირაკლი 0 

3.  სამართალმცოდნეობა მებონია მარიამ 0 

4.  სამართალმცოდნეობა მელაძე გიორგი 100 

5.  სამართალმცოდნეობა მესხი მიხეილ 100 

6.  სამართალმცოდნეობა მესხურაძე მარინა 0 

7.  სამართალმცოდნეობა მეტრეველი დავით 0 

8.  სამართალმცოდნეობა მეტრეველი ლექსო 0 

9.  სამართალმცოდნეობა მეცხვარიშვილი ქრისტინა 0 

10.  სამართალმცოდნეობა მეძმარიაშვილი ქეთევანი 0 

11.  სამართალმცოდნეობა მირზიაშვილი თამარ 0 

12.  სამართალმცოდნეობა მიქავა ვენერა 0 

13.  სამართალმცოდნეობა მოდებაძე დემური 0 

14.  სამართალმცოდნეობა მოდებაძე თეკლა 100 

15.  სამართალმცოდნეობა მოლაშხია გიორგი 0 

16.  სამართალმცოდნეობა მორგოშია ნინო 0 

17.  სამართალმცოდნეობა მორჩილაძე მარიამი 0 

18.  სამართალმცოდნეობა მოსაშვილი ელგუჯა 0 

19.  სამართალმცოდნეობა მოსულიშვილი ბადური 0 

20.  სამართალმცოდნეობა მოქერია აკაკი 0 

21.  სამართალმცოდნეობა მსახურაძე დავით 100 

22.  სამართალმცოდნეობა მურმანიშვილი ლაშა 0 

23.  სამართალმცოდნეობა მშვენიერაძე არჩილი 0 

24.  სამართალმცოდნეობა მჭედლიშვილი ბერდია 100 

25.  სამართალმცოდნეობა მჭედლიძე ჯუმბერი 0 

26.  სამართალმცოდნეობა ნადიბაიძე მარიამი 100 

27.  სამართალმცოდნეობა ნავერიანი გიორგი 0 

28.  სამართალმცოდნეობა ნავროზაშვილი ლაშა 0 

29.  სამართალმცოდნეობა ნათელაშვილი ბექა 0 

30.  სამართალმცოდნეობა ნათენაძე ნატო 0 

 
 
 
    



31.  სამართალმცოდნეობა ნაკაიძე ლანა 0 

32.  სამართალმცოდნეობა ნაკაშიძე ვლადიმერ 0 

33.  სამართალმცოდნეობა ნამგალაური ნინო 0 

34.  სამართალმცოდნეობა ნანეტაშვილი ნიკო 0 

35.  სამართალმცოდნეობა ნაპირელი თინათინი 0 

36.  სამართალმცოდნეობა ნასყიდაშვილი გიგა 0 

37.  სამართალმცოდნეობა ნაჩხატაშვილი ანი 100 

38.  სამართალმცოდნეობა ნებაძე ეთერ 0 

39.  სამართალმცოდნეობა ნემსწვერიძე თორნიკე 0 

40.  სამართალმცოდნეობა ნეფარიძე მაია 0 

41.  სამართალმცოდნეობა ნიკოლაიშვილი არჩილ 100 

42.  სამართალმცოდნეობა ნიკოლაიშვილი გიორგი 0 

43.  სამართალმცოდნეობა ნიკოლიშვილი გვანცა 0 

44.  სამართალმცოდნეობა ნიკორაშვილი დავით 0 

45.  სამართალმცოდნეობა ნიჟარაძე ლევან 100 

46.  სამართალმცოდნეობა ნიქაბაძე ანა 0 

47.  სამართალმცოდნეობა ნოზაძე თამარი 0 

48.  სამართალმცოდნეობა ნოზაძე ცოტნე 0 

49.  სამართალმცოდნეობა ნუცუბიძე თამთა 100 

50.  სამართალმცოდნეობა ობოლაშვილი თორნიკე 100 

51.  სამართალმცოდნეობა ომანაძე მაია 0 

52.  სამართალმცოდნეობა ომიაძე ელენე 0 

53.  სამართალმცოდნეობა ომიაძე ნიკა 0 

54.  სამართალმცოდნეობა ორკოდაშვილი ანა 0 

55.  სამართალმცოდნეობა პაპიაშვილი ვახტანგ 0 

56.  სამართალმცოდნეობა პაპინაშვილი კახაბერი 0 

57.  სამართალმცოდნეობა პაპოშვილი სალომე 0 

58.  სამართალმცოდნეობა პაპუაშვილი ერეკლე 0 

59.  სამართალმცოდნეობა პაპუაშვილი ქიტესა 0 

60.  სამართალმცოდნეობა პაპუნაშვილი ანა 0 

61.  სამართალმცოდნეობა პარკაული ვანიკო 0 

62.  სამართალმცოდნეობა პატარაია სალომე 100 

63.  სამართალმცოდნეობა პეტრიაშვილი საბა 0 

64.  სამართალმცოდნეობა პირველი ლილი 0 

65.  სამართალმცოდნეობა ჟორჟოლაძე მარიამ 0 

66.  სამართალმცოდნეობა რამიშვილი თინათინ 0 

67.  სამართალმცოდნეობა რიკაძე თორნიკე 0 

68.  სამართალმცოდნეობა რუბაშვილი თამარ 100 

69.  სამართალმცოდნეობა სააკაშვილი კარლო 0 

70.  სამართალმცოდნეობა საბანიძე მარიამ 0 

71.  სამართალმცოდნეობა სამადაშვილი ია 0 

72.  სამართალმცოდნეობა სამხარაძე ნოდარ 0 

73.  სამართალმცოდნეობა სანებლიძე ნანა 100 

 
 
 
    



74.  სამართალმცოდნეობა სანიკიძე მედეა 0 

75.  სამართალმცოდნეობა საღრიშვილი ნათელა 100 

76.  სამართალმცოდნეობა საჩალელი სალომე 0 

77.  სამართალმცოდნეობა სახელაშვილი ბექა 0 

78.  სამართალმცოდნეობა სილაგაძე მარიამი 0 

79.  სამართალმცოდნეობა სინაურიძე ბაია 0 

80.  სამართალმცოდნეობა სინაძე სერგი 0 

81.  სამართალმცოდნეობა სიხარულიძე ნინო 0 

82.  სამართალმცოდნეობა სონიშვილი შოთა 0 

83.  სამართალმცოდნეობა სოხაშვილი ნინო 0 

84.  სამართალმცოდნეობა სუდაძე თინათინი 100 

85.  სამართალმცოდნეობა სულაბერიძე სალომე 100 

86.  სამართალმცოდნეობა სულავა თეიმურაზ 0 

87.  სამართალმცოდნეობა სულაძე თათია 100 

88.  სამართალმცოდნეობა სულაძე ირაკლი 100 

89.  სამართალმცოდნეობა სულაძე მარი 0 

90.  სამართალმცოდნეობა სულაძე მარიამ 0 

91.  სამართალმცოდნეობა სულხანიშვილი სალომე 0 

92.  სამართალმცოდნეობა სურმავა სოფიკო 0 

93.  სამართალმცოდნეობა სურმანიძე დავითი 0 

94.  სამართალმცოდნეობა სუჯაშვილი ვახტანგ 0 

95.  სამართალმცოდნეობა სუჯაშვილი მარიამ 0 

96.  სამართალმცოდნეობა სხიერელი მაგდა 100 

97.  სამართალმცოდნეობა ტაბატაძე მარიამ 0 

98.  სამართალმცოდნეობა ტაბაღუა მარლენ 0 

99.  სამართალმცოდნეობა ტაბუცაძე თორნიკე 0 

100.  სამართალმცოდნეობა ტალახაძე გვანცა 0 

101.  სამართალმცოდნეობა ტატიშვილი ბესიკი 0 

102.  სამართალმცოდნეობა ტოროტაძე მარიამ 0 

103.  სამართალმცოდნეობა ტურაშვილი ლიკა 100 

104.  სამართალმცოდნეობა ტყაბლაძე თორნიკე 0 

105.  სამართალმცოდნეობა უგულავა ანა 0 

106.  სამართალმცოდნეობა უმფრიანი ირაკლი 0 

107.  სამართალმცოდნეობა უსუფაშვილი გიორგი 0 

108.  სამართალმცოდნეობა უსუფაშვილი ლევან 0 

109.  სამართალმცოდნეობა უტურაშვილი ნატო 0 

110.  სამართალმცოდნეობა ფანცულაია თორნიკე 0 

111.  სამართალმცოდნეობა ფარულავა მარიამ 0 

112.  სამართალმცოდნეობა ფარფალია სოფიო 0 

113.  სამართალმცოდნეობა ფასურიშვილი გვანცა 0 

114.  სამართალმცოდნეობა ფაშალიშვილი ნინო 100 

115.  სამართალმცოდნეობა ფაჩუაშვილი დავითი 0 

116.  სამართალმცოდნეობა ფაცაცია გიორგი 0 

 
 
 
    



117.  სამართალმცოდნეობა ფეიქრიშვილი გიორგი 0 

118.  სამართალმცოდნეობა ფეიქრიშვილი ლაშა 0 

119.  სამართალმცოდნეობა ფილფანი ნიკო 100 

120.  სამართალმცოდნეობა ფიფია ნიკა 0 

121.  სამართალმცოდნეობა ფიჩხაძე ზურაბ 0 

122.  სამართალმცოდნეობა ფორჩხიძე ქეთევანი 0 

123.  სამართალმცოდნეობა ფოცხვერაია დავით 100 

124.  სამართალმცოდნეობა ქადაგიძე თამარი 0 

125.  სამართალმცოდნეობა ქავთარაძე თეონა 0 

126.  სამართალმცოდნეობა ქაჯაია ირაკლი 0 

127.  სამართალმცოდნეობა ქებურია ნიკო 0 

128.  სამართალმცოდნეობა ქევხიშვილი თამთა 0 

129.  სამართალმცოდნეობა ქემაშვილი შოთა 0 

130.  სამართალმცოდნეობა ქველაძე მარიამ 100 

131.  სამართალმცოდნეობა ქინქლაძე ქეთევან 0 

132.  სამართალმცოდნეობა ქიტოშვილი გიორგი 100 

133.  სამართალმცოდნეობა ქოიავა თინათინ 0 

134.  სამართალმცოდნეობა ქომეთიანი სალომე 0 

135.  სამართალმცოდნეობა ქურასბედიანი ბაჩანა 0 

136.  სამართალმცოდნეობა ქურდაძე სალომე 0 

137.  სამართალმცოდნეობა ღარიბაშვილი თორნიკე 0 

138.  სამართალმცოდნეობა ღაღანიძე თამარ 0 

139.  სამართალმცოდნეობა ღაჭავა ჯუმბერ 0 

140.  სამართალმცოდნეობა ღვედაშვილი ჯაბა 0 

141.  სამართალმცოდნეობა ღვინიაშვილი გივი 0 

142.  სამართალმცოდნეობა ღვინიაშვილი მარიამ 0 

143.  სამართალმცოდნეობა ღუდუშაური თეონა 0 

144.  სამართალმცოდნეობა ყენია სოფიო 0 

145.  სამართალმცოდნეობა ყიფიანი ნინო 100 

146.  სამართალმცოდნეობა ყოყუაშვილი ლიკა 100 

147.  სამართალმცოდნეობა ყულიაშვილი ლედი 0 

148.  სამართალმცოდნეობა ყურაშვილი ალექსანდრე 0 

149.  სამართალმცოდნეობა ყურშიტაშვილი ხატია 0 

150.  სამართალმცოდნეობა შავდათუაშვილი შოთა 0 

151.  სამართალმცოდნეობა შავიშვილი ნინო 0 

152.  სამართალმცოდნეობა შავლაძე ცისანა 0 

153.  სამართალმცოდნეობა შათირიშვილი ელიზბარი 0 

154.  სამართალმცოდნეობა შარაშენიძე თამთა 0 

155.  სამართალმცოდნეობა შატაკიშვილი ნუკრი 0 

156.  სამართალმცოდნეობა შენგელია მაგდა 0 

157.  სამართალმცოდნეობა შერვაშიძე თამარ 0 

158.  სამართალმცოდნეობა შეყრილაძე გიორგი 0 

159.  სამართალმცოდნეობა შიოშვილი ბაქარი 100 

 
 
 
    



160.  სამართალმცოდნეობა შიშმანაშვილი შალვა 0 

161.  სამართალმცოდნეობა შიხიაშვილი ლია 0 

162.  სამართალმცოდნეობა შონია ნათია 0 

163.  სამართალმცოდნეობა ჩალაძე ანა 0 

164.  სამართალმცოდნეობა ჩაჩანიძე გიორგი 0 

165.  სამართალმცოდნეობა ჩერქეზიშვილი თენგიზი 0 

166.  სამართალმცოდნეობა ჩიკვაიძე ალექსანდრე 0 

167.  სამართალმცოდნეობა ჩიკვაიძე ანა 0 

168.  სამართალმცოდნეობა ჩილინგარაშვილი ქრისტინე 0 

169.  სამართალმცოდნეობა ჩიტიშვილი ლევან 0 

170.  სამართალმცოდნეობა ჩუბინაშვილი ანი 0 

171.  სამართალმცოდნეობა ჩუბინიძე თეონა 0 

172.  სამართალმცოდნეობა ჩუთლაშვილი გიორგი 0 

173.  სამართალმცოდნეობა ჩხაიძე სალომე 0 

174.  სამართალმცოდნეობა ჩხეიძე ბარბარა 0 

175.  სამართალმცოდნეობა ჩხეიძე შოთა 0 

176.  სამართალმცოდნეობა ჩხიკვაძე ბექა 0 

177.  სამართალმცოდნეობა ჩხიკვაძე სალომე 0 

178.  სამართალმცოდნეობა ჩხიროძე გიორგი 0 

179.  სამართალმცოდნეობა ცაავა ცირა 0 

180.  სამართალმცოდნეობა ცაგარეიშვილი მარიამ 0 

181.  სამართალმცოდნეობა ცერცვაძე ალექსანდრე 0 

182.  სამართალმცოდნეობა ცერცვაძე ნიკოლოზ 0 

183.  სამართალმცოდნეობა ცეცხლაძე გიორგი 100 

184.  სამართალმცოდნეობა ცირამუა მედეა 0 

185.  სამართალმცოდნეობა ციქურიშვილი ირაკლი 0 

186.  სამართალმცოდნეობა ციცვიძე ალექსანდრე 100 

187.  სამართალმცოდნეობა ციცილაშვილი ნინო 0 

188.  სამართალმცოდნეობა ციციშვილი ნინო 100 

189.  სამართალმცოდნეობა ცომაია ანა 0 

190.  სამართალმცოდნეობა ცუცქირიძე ლაშა 0 

191.  სამართალმცოდნეობა ცუხიშვილი სოფიკო 0 

192.  სამართალმცოდნეობა ცხვირაშვილი მალვინა 0 

193.  სამართალმცოდნეობა ცხოვრებაშვილი ანა 0 

194.  სამართალმცოდნეობა ძამუნაშვილი მარიამი 0 

195.  სამართალმცოდნეობა ძაძამია გიორგი 0 

196.  სამართალმცოდნეობა ძიგუაშვილი ნინო 0 

197.  სამართალმცოდნეობა ძირკვაძე ალექსანდრე 0 

198.  სამართალმცოდნეობა ძიძიგური ირაკლი 100 

199.  სამართალმცოდნეობა წამალაშვილი ეკატერინე 0 

200.  სამართალმცოდნეობა წერეთელი ანა 0 

201.  სამართალმცოდნეობა წერეთელი ომარ 100 

202.  სამართალმცოდნეობა წერეთელი ხათუნა 0 

 
 
 
    



203.  სამართალმცოდნეობა წეროძე ანა 100 

204.  სამართალმცოდნეობა წინწკალაძე ზაქარია 0 

205.  სამართალმცოდნეობა წიქარიშვილი გიორგი 100 

206.  სამართალმცოდნეობა წიქვაძე მარიამ 0 

207.  სამართალმცოდნეობა ჭამპურიძე თამარ 100 

208.  სამართალმცოდნეობა ჭანტურია ელენე 0 

209.  სამართალმცოდნეობა ჭაღალიძე მირზა 0 

210.  სამართალმცოდნეობა ჭეიშვილი გივი 0 

211.  სამართალმცოდნეობა ჭელიძე თამუნა 0 

212.  სამართალმცოდნეობა ჭიბოშვილი ლია 0 

213.  სამართალმცოდნეობა ჭიკაიძე არჩილ 0 

214.  სამართალმცოდნეობა ჭიღლაძე ნინო 0 

215.  სამართალმცოდნეობა ჭოლაძე ლია 100 

216.  სამართალმცოდნეობა ჭოხონელიძე ჯუნა 0 

217.  სამართალმცოდნეობა ჭუმბურიძე ქეთევან 0 

218.  სამართალმცოდნეობა ხარაბაძე ალექსანდრე 100 

219.  სამართალმცოდნეობა ხარატიშვილი სალომე 0 

220.  სამართალმცოდნეობა ხატიაშვილი გოგა 0 

221.  სამართალმცოდნეობა ხაჭაპურიძე ქრისტინე 0 

222.  სამართალმცოდნეობა ხვედელიძე დეა 100 

223.  სამართალმცოდნეობა ხიზანიშვილი ივანე 0 

224.  სამართალმცოდნეობა ხითარიშვილი თორნიკე 0 

225.  სამართალმცოდნეობა ხითარიშვილი ნიკა 0 

226.  სამართალმცოდნეობა ხიხაძე ნინო 0 

227.  სამართალმცოდნეობა ხმალაძე თეონა 0 

228.  სამართალმცოდნეობა ხომასურიძე თამარ 0 

229.  სამართალმცოდნეობა ხორბალაძე სანდრო 0 

230.  სამართალმცოდნეობა ხუბულავა დავით 0 

231.  სამართალმცოდნეობა ხუბულური ოლეგ 0 

232.  სამართალმცოდნეობა ხუფენია ანა 100 

233.  სამართალმცოდნეობა ხუფენია ლერი 0 

234.  სამართალმცოდნეობა ხუციშვილი ნატო 0 

235.  სამართალმცოდნეობა ხუჭუა ელენე 0 

236.  სამართალმცოდნეობა ჯაბანაშვილი თინათინ 0 

237.  სამართალმცოდნეობა ჯაგაევი ლევან 0 

238.  სამართალმცოდნეობა ჯავახაძე ნიკა 0 

239.  სამართალმცოდნეობა ჯალაღონია ნატო 100 

240.  სამართალმცოდნეობა ჯამაგიძე თამარ 0 

241.  სამართალმცოდნეობა ჯანგირაშვილი ლაშა 0 

242.  სამართალმცოდნეობა ჯანელიძე ეკატერინე 0 

243.  სამართალმცოდნეობა ჯანელიძე სოფიკო 0 

244.  სამართალმცოდნეობა ჯანიბეგაშვილი არჩილ 0 

245.  სამართალმცოდნეობა ჯაჭვლიანი ბესიკ 0 

 
 
 
    



246.  სამართალმცოდნეობა ჯვარშეიშვილი მარი 0 

247.  სამართალმცოდნეობა ჯინჭველაშვილი გიორგი 0 

248.  სამართალმცოდნეობა ჯიქია ელენე 0 

249.  სამართალმცოდნეობა ჯიქია ნინო 0 

250.  სამართალმცოდნეობა ჯოხაძე მარიამი 100 

251.  სამართალმცოდნეობა ჯოჯუა სოფიო 0 

252.  სამართალმცოდნეობა აბუაშვილი თეა 100 

253.  სამართალმცოდნეობა არდემანაშვილი გვანცა 0 

254.  სამართალმცოდნეობა ბაგაური თათია 0 

255.  სამართალმცოდნეობა ბაიაშვილი მარიამ 0 

256.  სამართალმცოდნეობა ბაიდოშვილი სოფიკო 100 

257.  სამართალმცოდნეობა ბარაქაძე ნინო 0 

258.  სამართალმცოდნეობა ბასილაია თამარ 100 

259.  სამართალმცოდნეობა ბახტაძე ნანა 0 

260.  სამართალმცოდნეობა ბეჟიაშვილი მარიამ 0 

261.  სამართალმცოდნეობა ბერიძე მარიამ 0 

262.  სამართალმცოდნეობა ბერიძე მარიამ 100 

263.  სამართალმცოდნეობა ბერუაშვილი ქეთევან 0 

264.  სამართალმცოდნეობა ბლიაძე ნანული 0 

265.  სამართალმცოდნეობა ბუცინაშვილი ნინო 0 

266.  სამართალმცოდნეობა გაბეშია თამარ 0 

267.  სამართალმცოდნეობა გაბოძე თეონა 100 

268.  სამართალმცოდნეობა გაბოძე ნინო 0 

269.  სამართალმცოდნეობა გამისონია თეონა 0 

270.  სამართალმცოდნეობა გარდაფხაძე ოთარ 0 

271.  სამართალმცოდნეობა გოგია თამარი 0 

272.  სამართალმცოდნეობა გოგშელიძე ლანა 0 

273.  სამართალმცოდნეობა გოლობიანი ნონა 0 

274.  სამართალმცოდნეობა გუნდაძე თამარი 0 

275.  სამართალმცოდნეობა დალაქიშვილი ეკა 0 

276.  სამართალმცოდნეობა დევდარიანი მარიამი 100 

277.  სამართალმცოდნეობა ზაქარაია ტატა 0 

278.  სამართალმცოდნეობა ზუკაკიშვილი ნინო 0 

279.  სამართალმცოდნეობა თაბაგარი მარიამი 0 

280.  სამართალმცოდნეობა თოიძე ნათია 0 

281.  სამართალმცოდნეობა ივაშჩენკო ირმა 0 

282.  სამართალმცოდნეობა იმედაშვილი თამარი 0 

283.  სამართალმცოდნეობა კაპანაძე თეა 0 

284.  სამართალმცოდნეობა კასრაძე თინათინ 0 

285.  სამართალმცოდნეობა კვერნაძე თეონა 0 

286.  სამართალმცოდნეობა კვირკველია ბაჩანა 100 

287.  სამართალმცოდნეობა კობახიძე სოფიკო 100 

288.  სამართალმცოდნეობა კოკაია ეკა 0 

 
 
 
    



289.  სამართალმცოდნეობა კრავეიშვილი გურამ 0 

290.  სამართალმცოდნეობა კურბანოვი ემილ 100 

291.  სამართალმცოდნეობა კურტანიძე ლიკა 0 

292.  სამართალმცოდნეობა ლომიაშვილი ნინო 0 

293.  სამართალმცოდნეობა ლორთქიფანიძე ოთარი 0 

294.  სამართალმცოდნეობა ლორია ქეთევან 0 

295.  სამართალმცოდნეობა მაზანაშვილი თამარ 0 

296.  სამართალმცოდნეობა მელაშვილი ანა 0 

297.  სამართალმცოდნეობა მეტრეველი ლიკა 0 

298.  სამართალმცოდნეობა მჭედლიშვილი ეკა 0 

299.  სამართალმცოდნეობა მჭედლიშვილი თამარ 0 

300.  სამართალმცოდნეობა მხეიძე ლია 0 

301.  სამართალმცოდნეობა ნანუაშვილი ნანა 100 

302.  სამართალმცოდნეობა ნატროშვილი მარიამ 0 

303.  სამართალმცოდნეობა ნაჭყებია მალვინა 0 

304.  სამართალმცოდნეობა ნორაკიძე რუსუდან 0 

305.  სამართალმცოდნეობა ობოლაშვილი ივანე 0 

306.  სამართალმცოდნეობა პანკელაშვილი თეონა 0 

307.  სამართალმცოდნეობა პაპუაშვილი ვერიკო 0 

308.  სამართალმცოდნეობა რაჟამაშვილი ნატო 0 

309.  სამართალმცოდნეობა რეხვიაშვილი თამთა 100 

310.  სამართალმცოდნეობა სამნიძე თამარ 0 

311.  სამართალმცოდნეობა სანდოძე ელისო 0 

312.  სამართალმცოდნეობა საცერაძე სალომე 0 

313.  სამართალმცოდნეობა სისაური ანა 0 

314.  სამართალმცოდნეობა უბირია მარიამ 0 

315.  სამართალმცოდნეობა ფარულავა ეკატერინე 0 

316.  სამართალმცოდნეობა ფერაძე გულიკო 0 

317.  სამართალმცოდნეობა ფერაძე ქრისტინა 0 

318.  სამართალმცოდნეობა ქართველიშვილი ქეთევან 0 

319.  სამართალმცოდნეობა ქაშიბაძე თამთა 100 

320.  სამართალმცოდნეობა ქირია ნინო 0 

321.  სამართალმცოდნეობა ქორიძე მარიამი 0 

322.  სამართალმცოდნეობა ქოჩიაშვილი ანნა 0 

323.  სამართალმცოდნეობა ღაძაძე ნინო 0 

324.  სამართალმცოდნეობა ღვინიაშვილი ანნა 0 

325.  სამართალმცოდნეობა ყალიჩავა ლორენა 0 

326.  სამართალმცოდნეობა შალოშვილი სვეტა 0 

327.  სამართალმცოდნეობა შილ მელანი 0 

328.  სამართალმცოდნეობა შუბაშვილი ირაკლი 0 

329.  სამართალმცოდნეობა ჩანადირი მაკა 0 

330.  სამართალმცოდნეობა ჩანტლაძე რატი 0 

331.  სამართალმცოდნეობა ჩიკვილაძე სოფიო 0 

 
 
 
    



332.  სამართალმცოდნეობა ჩოხელი ნინო 0 

333.  სამართალმცოდნეობა ჩხაიძე ნინო 0 

334.  სამართალმცოდნეობა ჩხიკვიშვილი რუსუდანი 0 

335.  სამართალმცოდნეობა ცაგარეიშვილი მარიამ 0 

336.  სამართალმცოდნეობა ცანავა სესილი 0 

337.  სამართალმცოდნეობა ცეცხლაძე მირანდა 0 

338.  სამართალმცოდნეობა ხაბაზიშვილი ელგუჯა 100 

339.  სამართალმცოდნეობა ხიზანიშვილი ნინო 0 

340.  სამართალმცოდნეობა ჯაოშვილი ბექა 0 

341.  სამართალმცოდნეობა ჯიხვაძე ლაშა 0 

342.  სამართალმცოდნეობა ჯოჯუა ეთერი 100 

343.  სამართალმცოდნეობა აბრამოვი ნინო 0 

344.  სამართალმცოდნეობა ართქმელაძე თორნიკე 0 

345.  სამართალმცოდნეობა არჩვაძე სალომე 100 

346.  სამართალმცოდნეობა ასათიანი ედიშერ 0 

347.  სამართალმცოდნეობა აფხაზავა ანა 0 

348.  სამართალმცოდნეობა აღდგომელაშვილი ვერიკო 0 

349.  სამართალმცოდნეობა აჭარაძე რევაზი 0 

350.  სამართალმცოდნეობა ბაბლიძე ლაშა 0 

351.  სამართალმცოდნეობა ბარამაშვილი ვახტანგ 100 

352.  სამართალმცოდნეობა ბეჟანიშვილი ანა 0 

353.  სამართალმცოდნეობა ბზიშვილი თამთა 0 

354.  სამართალმცოდნეობა ბიწაძე თეიმურაზი 0 

355.  სამართალმცოდნეობა ბოლქვაძე დავითი 0 

356.  სამართალმცოდნეობა ბულაშვილი ნანა 0 

357.  სამართალმცოდნეობა ბუჩუკური შოთა 0 

358.  სამართალმცოდნეობა გაბუნია თორნიკე 0 

359.  სამართალმცოდნეობა გაზდელიანი გიგა 0 

360.  სამართალმცოდნეობა გვანცელაძე დავითი 0 

361.  სამართალმცოდნეობა გვენცაძე ნინი 100 

362.  სამართალმცოდნეობა გიგაური დათო 0 

363.  სამართალმცოდნეობა გიგაური მიხეილი 0 

364.  სამართალმცოდნეობა გიორგაძე ინგა 0 

365.  სამართალმცოდნეობა გოგოხია თამარ 0 

366.  სამართალმცოდნეობა გოდერძიშვილი თათია 0 

367.  სამართალმცოდნეობა გოთაძე ანა 0 

368.  სამართალმცოდნეობა გულოშვილი ნინო 0 

369.  სამართალმცოდნეობა გურგენიძე გვანცა 0 

370.  სამართალმცოდნეობა გუჩაშვილი ნინო 0 

371.  სამართალმცოდნეობა დათუაშვილი ბექა 0 

372.  სამართალმცოდნეობა დანგაძე დავითი 0 

373.  სამართალმცოდნეობა დარჩიაშვილი ეკა 0 

374.  სამართალმცოდნეობა დაუშვილი მერი 100 

 
 
 
    



375.  სამართალმცოდნეობა დევდარიანი დავით 0 

376.  სამართალმცოდნეობა დევდარიანი თეონა 100 

377.  სამართალმცოდნეობა დევლახაშვილი ლანა 0 

378.  სამართალმცოდნეობა დეკანოიძე ილია 0 

379.  სამართალმცოდნეობა ელიბეკოვა ლარისა 0 

380.  სამართალმცოდნეობა ვარამაშვილი მარიამ 0 

381.  სამართალმცოდნეობა ვაშაკიძე ანი 0 

382.  სამართალმცოდნეობა ზითანიშვილი ნინო 0 

383.  სამართალმცოდნეობა ზურაშვილი ქეთევანი 0 

384.  სამართალმცოდნეობა თაბუაშვილი ვალერი 0 

385.  სამართალმცოდნეობა თაღიაშვილი ალექსი 0 

386.  სამართალმცოდნეობა თევდორაშვილი კახა 0 

387.  სამართალმცოდნეობა თოფურია დავით 0 

388.  სამართალმცოდნეობა თურმანაული დარიკო 0 

389.  სამართალმცოდნეობა იმედაშვილი თამილა 0 

390.  სამართალმცოდნეობა კალატოზიშვილი მარიამ 0 

391.  სამართალმცოდნეობა კანდელაკი სოფიო 0 

392.  სამართალმცოდნეობა კაპანაძე ნატა 0 

393.  სამართალმცოდნეობა კვარაცხელია მარიამი 0 

394.  სამართალმცოდნეობა კვინიკაძე ნინო 0 

395.  სამართალმცოდნეობა კიკნაძე ნათია 0 

396.  სამართალმცოდნეობა კობალაძე მიხეილ 100 

397.  სამართალმცოდნეობა კობახიძე ირაკლი 0 

398.  სამართალმცოდნეობა კობახიძე ლევანი 0 

399.  სამართალმცოდნეობა კოპალიანი რევაზი 0 

400.  სამართალმცოდნეობა კორძაია მარიამ 0 

401.  სამართალმცოდნეობა კუხიანიძე თეკლა 100 

402.  სამართალმცოდნეობა ლევიძე თებრო 0 

403.  სამართალმცოდნეობა ლომაშვილი ანა 0 

404.  სამართალმცოდნეობა მაისურაძე სოფიო 0 

405.  სამართალმცოდნეობა მაჩაბელი გვანცა 0 

406.  სამართალმცოდნეობა მახარაძე ნიკა 0 

407.  სამართალმცოდნეობა მეზურნიშვილი სალომე 0 

408.  სამართალმცოდნეობა მელაძე მარიამ 0 

409.  სამართალმცოდნეობა მესხი ანა 0 

410.  სამართალმცოდნეობა მიგრიაული ლევან 0 

411.  სამართალმცოდნეობა მიროტაძე დავით 0 

412.  სამართალმცოდნეობა მიქაძე ნიკოლოზ 0 

413.  სამართალმცოდნეობა მუმლაძე ანნა 100 

414.  სამართალმცოდნეობა მჭედლიშვილი გიორგი 0 

415.  სამართალმცოდნეობა ნიკოლაშვილი ლადო 0 

416.  სამართალმცოდნეობა ნოზაძე გიორგი 0 

417.  სამართალმცოდნეობა ობგაიძე რატი 0 

 
 
 
    



418.  სამართალმცოდნეობა ობოლაშვილი ირინე 100 

419.  სამართალმცოდნეობა ოქრაძე ლანა 0 

420.  სამართალმცოდნეობა ჟღენტი ვახტანგ 0 

421.  სამართალმცოდნეობა როგავა თათია 0 

422.  სამართალმცოდნეობა როგავა ქეთევანი 100 

423.  სამართალმცოდნეობა სამუშია ლიანა 0 

424.  სამართალმცოდნეობა სანიკიძე ვერიკო 0 

425.  სამართალმცოდნეობა საყვარელიძე დავითი 0 

426.  სამართალმცოდნეობა სვანაძე ნიკა 0 

427.  სამართალმცოდნეობა სილაგაძე მარიამ 0 

428.  სამართალმცოდნეობა სონღულაშვილი ლევან 0 

429.  სამართალმცოდნეობა სოხაძე ლიკა 0 

430.  სამართალმცოდნეობა უნდილაშვილი ზურაბ 0 

431.  სამართალმცოდნეობა ურიგაშვილი ციცი 0 

432.  სამართალმცოდნეობა უტიაშვილი გიორგი 0 

433.  სამართალმცოდნეობა უშვერიძე ანა 0 

434.  სამართალმცოდნეობა ფოთოლაშვილი შოთა 0 

435.  სამართალმცოდნეობა ქაშიბაძე პავლე 0 

436.  სამართალმცოდნეობა ქირია ნინო 0 

437.  სამართალმცოდნეობა ქუბრიაშვილი სოფიო 0 

438.  სამართალმცოდნეობა ქუთათელაძე ზურაბი 0 

439.  სამართალმცოდნეობა ყიფშიძე ქეთევან 0 

440.  სამართალმცოდნეობა ყურაშვილი გვანცა 0 

441.  სამართალმცოდნეობა შავკაციშვილი სოსო 0 

442.  სამართალმცოდნეობა შარაბიძე ნოდარ 0 

443.  სამართალმცოდნეობა შონია დათა 0 

444.  სამართალმცოდნეობა ჩალიგავა გვანცა 0 

445.  სამართალმცოდნეობა ჩიხლაძე ავთანდილ 0 

446.  სამართალმცოდნეობა ჩხიკვაძე ლევანი 0 

447.  სამართალმცოდნეობა ცაბუტაშვილი ირაკლი 100 

448.  სამართალმცოდნეობა ცხადაია ალექსანდრე 0 

449.  სამართალმცოდნეობა ჭანტურია გვანცა 0 

450.  სამართალმცოდნეობა ჭელიძე სოფიო 0 

451.  სამართალმცოდნეობა ჭრიკიშვილი ირაკლი 0 

452.  სამართალმცოდნეობა ხარატიშვილი გურანდა 0 

453.  სამართალმცოდნეობა ხაჭაპურიძე ლევან 0 

454.  სამართალმცოდნეობა ხუნწარია ცირა 100 

455.  სამართალმცოდნეობა ჯაყელი ბექა 0 

456.  სამართალმცოდნეობა ჯაჯანიძე სოფიკო 0 

457.  სამართალმცოდნეობა ჯიყაშვილი თამთა 0 

458.  სამართალმცოდნეობა აბაშიძე ანასტასია 0 

459.  სამართალმცოდნეობა აბდუშელიშვილი გუგა 100 

460.  სამართალმცოდნეობა აბელიშვილი ანა 0 

 
 
 
    



461.  სამართალმცოდნეობა აბესაძე დავითი 100 

462.  სამართალმცოდნეობა აბესაძე სალომე 0 

463.  სამართალმცოდნეობა აბუაშვილი გვანცა 0 

464.  სამართალმცოდნეობა აბუაშვილი გიორგი 0 

465.  სამართალმცოდნეობა აბუაშვილი სოფიკო 0 

466.  სამართალმცოდნეობა აგლაძე ანნა 100 

467.  სამართალმცოდნეობა ადამია გივი 100 

468.  სამართალმცოდნეობა ადამია ნათია 100 

469.  სამართალმცოდნეობა ადანაია ანა 0 

470.  სამართალმცოდნეობა ალავერდაშვილი რამაზ 100 

471.  სამართალმცოდნეობა ალავიძე ანა 100 

472.  სამართალმცოდნეობა ალხაზაშვილი ირაკლი 0 

473.  სამართალმცოდნეობა ამბროლიძე ვანო 0 

474.  სამართალმცოდნეობა ანთაძე გიორგი 0 

475.  სამართალმცოდნეობა ანთაძე თორნიკე 0 

476.  სამართალმცოდნეობა ანთია თამთა 0 

477.  სამართალმცოდნეობა არახამია გიორგი 0 

478.  სამართალმცოდნეობა არჩვაძე მარიამი 0 

479.  სამართალმცოდნეობა არძენაძე სალომე 0 

480.  სამართალმცოდნეობა ასათიანი თამარი 100 

481.  სამართალმცოდნეობა ასანიძე ბექა 0 

482.  სამართალმცოდნეობა ასანიძე ნიკა 0 

483.  სამართალმცოდნეობა აფხაძე ზურაბ 0 

484.  სამართალმცოდნეობა აღამონაშვილი ლია 0 

485.  სამართალმცოდნეობა ახალაია ნიკა 0 

486.  სამართალმცოდნეობა ახვერდიანი ირინე 0 

487.  სამართალმცოდნეობა ახობაძე მირვანი 0 

488.  სამართალმცოდნეობა ბათურიშვილი ანნა 0 

489.  სამართალმცოდნეობა ბაკურაძე დავით 0 

490.  სამართალმცოდნეობა ბასილაია ლელა 100 

491.  სამართალმცოდნეობა ბატიაშვილი მარიამი 0 

492.  სამართალმცოდნეობა ბაქაქური ვახტანგ 0 

493.  სამართალმცოდნეობა ბაღაკაშვილი დათო 0 

494.  სამართალმცოდნეობა ბაშელეიშვილი რუსუდან 0 

495.  სამართალმცოდნეობა ბახტაძე ნინო 0 

496.  სამართალმცოდნეობა ბახუტაშვილი მარიამ 0 

497.  სამართალმცოდნეობა ბეგაშვილი მარიამი 0 

498.  სამართალმცოდნეობა ბეგიაშვილი ანნა 0 

499.  სამართალმცოდნეობა ბედინაშვილი მიხეილ 0 

500.  სამართალმცოდნეობა ბენდელავა ანიკო 0 

501.  სამართალმცოდნეობა ბეჟანიშვილი მარიამ 100 

502.  სამართალმცოდნეობა ბეჟიტაშვილი გიორგი 0 

503.  სამართალმცოდნეობა ბერაძე ლევან 0 

 
 
 
    



504.  სამართალმცოდნეობა ბერია ანა 0 

505.  სამართალმცოდნეობა ბერია გვანცა 0 

506.  სამართალმცოდნეობა ბერიანიძე არჩილი 0 

507.  სამართალმცოდნეობა ბერიაშვილი თინათინი 0 

508.  სამართალმცოდნეობა ბერიაშვილი რატი 0 

509.  სამართალმცოდნეობა ბერიკაშვილი ნიკოლოზ 0 

510.  სამართალმცოდნეობა ბერიშვილი ელენე 0 

511.  სამართალმცოდნეობა ბერუაშვილი ლაშა 0 

512.  სამართალმცოდნეობა ბექაური ქეთევან 0 

513.  სამართალმცოდნეობა ბიძინაშვილი გიორგი 0 

514.  სამართალმცოდნეობა ბიძინაშვილი თამარ 0 

515.  სამართალმცოდნეობა ბოლქვაძე გიორგი 0 

516.  სამართალმცოდნეობა ბოლქვაძე სოფო 0 

517.  სამართალმცოდნეობა ბოჭორიშვილი ვალერიანე 0 

518.  სამართალმცოდნეობა ბრაჭველი საბა 100 

519.  სამართალმცოდნეობა ბუაძე თამარ 0 

520.  სამართალმცოდნეობა ბუთხუზი ნიკოლოზი 0 

521.  სამართალმცოდნეობა ბუიანოვი ანი 0 

522.  სამართალმცოდნეობა ბუტიკაშვილი თინათინ 0 

523.  სამართალმცოდნეობა ბუხაიძე თეონა 0 

524.  სამართალმცოდნეობა გაბაშვილი ლანა 0 

525.  სამართალმცოდნეობა გაბაშვილი მიხეილ 0 

526.  სამართალმცოდნეობა გაგუა ალექსანდრე 0 

527.  სამართალმცოდნეობა გადილია ნოდარი 0 

528.  სამართალმცოდნეობა გავაშელიშვილი ქეთევან 0 

529.  სამართალმცოდნეობა გამგონეიშვილი ლაშა 0 

530.  სამართალმცოდნეობა გამყრელიძე თამარ 0 

531.  სამართალმცოდნეობა გამჯაშვილი პაატა 0 

532.  სამართალმცოდნეობა გახარია თამთა 0 

533.  სამართალმცოდნეობა გეგეჭკორი გიორგი 0 

534.  სამართალმცოდნეობა გეთია ნათელა 0 

535.  სამართალმცოდნეობა გელოვანი ნატი 0 

536.  სამართალმცოდნეობა გვაზავა ლევან 0 

537.  სამართალმცოდნეობა გვაზავა მარიამი 100 

538.  სამართალმცოდნეობა გვაზავა ნიკა 0 

539.  სამართალმცოდნეობა გვალია შორენა 0 

540.  სამართალმცოდნეობა გვარამია ნინო 0 

541.  სამართალმცოდნეობა გზირიშვილი რატი 0 

542.  სამართალმცოდნეობა გიგაური მარიამ 0 

543.  სამართალმცოდნეობა გიორგაძე გვანცა 0 

544.  სამართალმცოდნეობა გიორგაძე გიორგი 0 

545.  სამართალმცოდნეობა გიორგაძე დავითი 0 

546.  სამართალმცოდნეობა გიორგაძე ნიკოლოზი 0 

 
 
 
    



547.  სამართალმცოდნეობა გიუნაშვილი ნათია 0 

548.  სამართალმცოდნეობა გოგელია თორნიკე 0 

549.  სამართალმცოდნეობა გოგია გიორგი 0 

550.  სამართალმცოდნეობა გოგისვანიძე თორნიკე 0 

551.  სამართალმცოდნეობა გოგიჩაიშვილი ელენე 100 

552.  სამართალმცოდნეობა გოგნაძე ნინო 0 

553.  სამართალმცოდნეობა გოგოლაძე ელისაბედ 100 

554.  სამართალმცოდნეობა გოგოლაძე ქეთევან 0 

555.  სამართალმცოდნეობა გოგსაძე ნინო 0 

556.  სამართალმცოდნეობა გომურაშვილი ანა 0 

557.  სამართალმცოდნეობა გორგიაშვილი სოფიო 0 

558.  სამართალმცოდნეობა გორდეზიანი თეკლე 0 

559.  სამართალმცოდნეობა გორდელაძე სალომე 0 

560.  სამართალმცოდნეობა გოშაძე გიორგი 100 

561.  სამართალმცოდნეობა გოშნიაშვილი ნანა 0 

562.  სამართალმცოდნეობა გოჩიაშვილი ნანა 0 

563.  სამართალმცოდნეობა გოჩიტაშვილი სანდრო 0 

564.  სამართალმცოდნეობა გოჩიტაშვილი სოფიკო 100 

565.  სამართალმცოდნეობა გოცირიძე გიორგი 0 

566.  სამართალმცოდნეობა გრიგოლავა ვაჟა 0 

567.  სამართალმცოდნეობა გრძელიძე გვანცა 0 

568.  სამართალმცოდნეობა გუგუშვილი თიკო 100 

569.  სამართალმცოდნეობა გუდაძე ანა 100 

570.  სამართალმცოდნეობა გულიაშვილი გვანცა 0 

571.  სამართალმცოდნეობა გულორდავა გია 0 

572.  სამართალმცოდნეობა გულოშვილი სალომე 100 

573.  სამართალმცოდნეობა გულუაშვილი მარიამ 0 

574.  სამართალმცოდნეობა გუნიავა გიორგი 0 

575.  სამართალმცოდნეობა გურული ელენე 0 

576.  სამართალმცოდნეობა გუჩუა სალომე 0 

577.  სამართალმცოდნეობა დაგარგულია ნათია 0 

578.  სამართალმცოდნეობა დადეშქელიანი ნინი 0 

579.  სამართალმცოდნეობა დავითაშვილი დაჩი 0 

580.  სამართალმცოდნეობა დავითაძე მარიამი 0 

581.  სამართალმცოდნეობა დავითულიანი ირაკლი 0 

582.  სამართალმცოდნეობა დავითური თეონა 0 

583.  სამართალმცოდნეობა დალაქიშვილი თორნიკე 0 

584.  სამართალმცოდნეობა დალაქიშვილი ნესტან 0 

585.  სამართალმცოდნეობა დარახველიძე მირანდა 0 

586.  სამართალმცოდნეობა დახუნდარიძე ანა 0 

587.  სამართალმცოდნეობა დგებუაძე გურამი 100 

588.  სამართალმცოდნეობა დეკანოიძე თამარი 0 

589.  სამართალმცოდნეობა დვალი გიორგი 0 

 
 
 
    



590.  სამართალმცოდნეობა დვალი სალომე 100 

591.  სამართალმცოდნეობა დვალიშვილი ჯაბა 0 

592.  სამართალმცოდნეობა დიასამიძე მეგი 100 

593.  სამართალმცოდნეობა დონაძე ალექსანდრე 0 

594.  სამართალმცოდნეობა ესიაშვილი ჯანო 0 

595.  სამართალმცოდნეობა ვარამაშვილი თათია 0 

596.  სამართალმცოდნეობა ვარდიძე ლევანი 0 

597.  სამართალმცოდნეობა ვეზირიშვილი ანა 0 

598.  სამართალმცოდნეობა ველიჯანაშვილი მარიამი 0 

599.  სამართალმცოდნეობა ვერულაშვილი საბა 0 

600.  სამართალმცოდნეობა ვერძაძე ანა 0 

601.  სამართალმცოდნეობა ვერძაძე ჯანსუღ 0 

602.  სამართალმცოდნეობა ზავრადაშვილი შორენა 0 

603.  სამართალმცოდნეობა ზანგურაშვილი კარლო 0 

604.  სამართალმცოდნეობა ზარნაძე ბექა 0 

605.  სამართალმცოდნეობა ზენაიშვილი თამარი 100 

606.  სამართალმცოდნეობა ზურაბიანი ლაშა 100 

607.  სამართალმცოდნეობა ზუხბაია დავითი 100 

608.  სამართალმცოდნეობა თათარაშვილი ცისანა 0 

609.  სამართალმცოდნეობა თანდაშვილი ლია 0 

610.  სამართალმცოდნეობა თარაშვილი ნატო 0 

611.  სამართალმცოდნეობა თარგამაძე ელენე 0 

612.  სამართალმცოდნეობა თაყნიაშვილი მარიამ 0 

613.  სამართალმცოდნეობა თევზაძე გურამ 0 

614.  სამართალმცოდნეობა თევზაძე თეკლა 0 

615.  სამართალმცოდნეობა თეთრაული ნინო 0 

616.  სამართალმცოდნეობა თვარაძე ლუკა 0 

617.  სამართალმცოდნეობა თვაური დიმიტრი 0 

618.  სამართალმცოდნეობა თინიკაშვილი რატი 100 

619.  სამართალმცოდნეობა თოდუა დავით 100 

620.  სამართალმცოდნეობა თოდუა რევაზ 0 

621.  სამართალმცოდნეობა თოთლაძე მარიამ 0 

622.  სამართალმცოდნეობა თოლორაია თორნიკე 100 

623.  სამართალმცოდნეობა თოფურია მარიამ 0 

624.  სამართალმცოდნეობა თოფჩიშვილი ივანე 0 

625.  სამართალმცოდნეობა თხილაიშვილი თამარ 100 

626.  სამართალმცოდნეობა ივანიაძე თათია 0 

627.  სამართალმცოდნეობა ივანიშვილი მარიამ 0 

628.  სამართალმცოდნეობა ითაშვილი სოფიკო 0 

629.  სამართალმცოდნეობა იმერლიშვილი ანუკი 0 

630.  სამართალმცოდნეობა კაზაზიშვილი გიორგი 0 

631.  სამართალმცოდნეობა კაკალაშვილი ანა 0 

632.  სამართალმცოდნეობა კაკულია მარიამი 0 

 
 
 
    



633.  სამართალმცოდნეობა კალანდაძე მარიამ 0 

634.  სამართალმცოდნეობა კაპანაძე გრიგოლი 0 

635.  სამართალმცოდნეობა კაპანაძე ზურაბ 100 

636.  სამართალმცოდნეობა კაპანაძე სალომე 100 

637.  სამართალმცოდნეობა კაპანაძე სოფიკო 0 

638.  სამართალმცოდნეობა კაროიან ინგა 100 

639.  სამართალმცოდნეობა კასრაძე იზა 100 

640.  სამართალმცოდნეობა კასრელიშვილი ანა 0 

641.  სამართალმცოდნეობა კაციტაძე გიორგი 0 

642.  სამართალმცოდნეობა კახუაშვილი ლიკა 0 

643.  სამართალმცოდნეობა კეჟერაშვილი ერეკლე 100 

644.  სამართალმცოდნეობა კვარაცხელია გიორგი 100 

645.  სამართალმცოდნეობა კვარაცხელია დავითი 0 

646.  სამართალმცოდნეობა კვაღინიძე მარიამ 0 

647.  სამართალმცოდნეობა კვინიკაძე სალომე 0 

648.  სამართალმცოდნეობა კიკაძე სალომე 0 

649.  სამართალმცოდნეობა კორაშვილი გიორგი 0 

650.  სამართალმცოდნეობა კორძაძე გურანდა 0 

651.  სამართალმცოდნეობა კოტორაშვილი გიორგი 0 

652.  სამართალმცოდნეობა კოჭლაშვილი ნუგზარ 0 

653.  სამართალმცოდნეობა კოხრეიძე ნიკა 0 

654.  სამართალმცოდნეობა კუკულაძე ნინო 0 

655.  სამართალმცოდნეობა კუპრეიშვილი ირაკლი 0 

656.  სამართალმცოდნეობა კუჭავა თორნიკე 100 

657.  სამართალმცოდნეობა კუჭავა ნინო 0 

658.  სამართალმცოდნეობა კუჭუხიძე ილია 0 

659.  სამართალმცოდნეობა ლარცულიანი ნანა 100 

660.  სამართალმცოდნეობა ლატარია ლევან 0 

661.  სამართალმცოდნეობა ლაცაბიძე მარიამ 0 

662.  სამართალმცოდნეობა ლეკიშვილი დავითი 0 

663.  სამართალმცოდნეობა ლეჟავა როსტომი 100 

664.  სამართალმცოდნეობა ლეშკაშელი ლევან 0 

665.  სამართალმცოდნეობა ლილუაშვილი გიორგი 0 

666.  სამართალმცოდნეობა ლიპარტელიანი თეონა 100 

667.  სამართალმცოდნეობა ლომაია მაია 0 

668.  სამართალმცოდნეობა ლომინაძე გოგა 0 

669.  სამართალმცოდნეობა ლომიძე ნინო 0 

670.  სამართალმცოდნეობა ლომსაძე ანა 0 

671.  სამართალმცოდნეობა ლომსაძე თათია 100 

672.  სამართალმცოდნეობა ლორთქიფანიძე თეონა 0 

673.  სამართალმცოდნეობა ლუაშვილი გივი 0 

674.  სამართალმცოდნეობა ლურსმანაშვილი ანა 0 

675.  სამართალმცოდნეობა ლურსმანაშვილი დავით 0 

 
 
 
    



676.  სამართალმცოდნეობა მაისურაძე ანი 0 

677.  სამართალმცოდნეობა მაისურაძე გვანცა 0 

678.  სამართალმცოდნეობა მალაღურაძე გიორგი 0 

679.  სამართალმცოდნეობა მალხასიანი მილენა 0 

680.  სამართალმცოდნეობა მამარდაშვილი გვანცა 0 

681.  სამართალმცოდნეობა მამუკაშვილი მერი 100 

682.  სამართალმცოდნეობა მამულია თენგიზ 100 

683.  სამართალმცოდნეობა მარგალიტაძე ნოდარ 0 

684.  სამართალმცოდნეობა მარგიანი მარიამ 0 

685.  სამართალმცოდნეობა მარტაშვილი გიორგი 0 

686.  სამართალმცოდნეობა მარქარაშვილი ბექა 0 

687.  სამართალმცოდნეობა მაქაცარია ბადრი 0 

688.  სამართალმცოდნეობა მაღლაკელიძე გიორგი 0 

689.  სამართალმცოდნეობა მაღლაკელიძე თორნიკე 0 

690.  სამართალმცოდნეობა მაღრაძე მარიამი 0 

691.  სამართალმცოდნეობა მაყაშვილი ალექსანდრე 0 

692.  სამართალმცოდნეობა მაყიშვილი თათია 0 

693.  სამართალმცოდნეობა მაჩალაძე ალეკო 0 

694.  სამართალმცოდნეობა მაჭავარიანი რუსუდან 0 

695.  სამართალმცოდნეობა მაჭარაშვილი ნუკრი 0 

696.  სამართალმცოდნეობა მახარაშვილი სალომე 0 

697.  საერთაშორისო სამართალი არობელიძე კონსტანტინე 0 

698.  საერთაშორისო სამართალი ბაქრაძე ანა 0 

699.  საერთაშორისო სამართალი ბაღდავაძე გიორგი 100 

700.  საერთაშორისო სამართალი ბერიძე ჯილდა 0 

701.  საერთაშორისო სამართალი ბიჩინაშვილი ეკა 0 

702.  საერთაშორისო სამართალი გელაძე თათია 0 

703.  საერთაშორისო სამართალი გელიაშვილი სულხან 0 

704.  საერთაშორისო სამართალი გოგლიჩიძე თამარი 0 

705.  საერთაშორისო სამართალი გოგოლაძე ნათია 0 

706.  საერთაშორისო სამართალი გოგსაძე გიორგი 100 

707.  საერთაშორისო სამართალი გორდელაძე ნიკოლოზ 100 

708.  საერთაშორისო სამართალი გურაშვილი გიორგი 0 

709.  საერთაშორისო სამართალი დარსაველიძე გიგა 0 

710.  საერთაშორისო სამართალი დვალაშვილი ალიკა 100 

711.  საერთაშორისო სამართალი დვალიძე თამარი 100 

712.  საერთაშორისო სამართალი დოლიძე მარიამი 0 

713.  საერთაშორისო სამართალი დოფიძე დავით 0 

714.  საერთაშორისო სამართალი ეგნატაშვილი თენგიზ 0 

715.  საერთაშორისო სამართალი ეუაშვილი ლალი 0 

716.  საერთაშორისო სამართალი თაბაგარი ბექა 0 

717.  საერთაშორისო სამართალი ივანიშვილი ანა 100 

718.  საერთაშორისო სამართალი კაკაბაძე შორენა 0 

 
 
 
    



719.  საერთაშორისო სამართალი კაპანაძე თამთა 100 

720.  საერთაშორისო სამართალი კურტანიძე ლაშა 0 

721.  საერთაშორისო სამართალი კუტალაძე ნათია 0 

722.  საერთაშორისო სამართალი ლიპარტელიანი ანა 0 

723.  საერთაშორისო სამართალი ლომთაძე დავითი 0 

724.  საერთაშორისო სამართალი ლომიძე მარიამ 0 

725.  საერთაშორისო სამართალი ლომიძე შალვა 0 

726.  საერთაშორისო სამართალი მახათაძე თამარა 100 

727.  საერთაშორისო სამართალი მერკვილაძე ალექსანდრე 100 

728.  საერთაშორისო სამართალი მზიკიანი ლაურა 0 

729.  საერთაშორისო სამართალი მისირელი ლიკა 0 

730.  საერთაშორისო სამართალი მუსელიანი ნინო 0 

731.  საერთაშორისო სამართალი მჭედლიშვილი ნინო 0 

732.  საერთაშორისო სამართალი ნაკაშიძე გიორგი 100 

733.  საერთაშორისო სამართალი ოყრეშიძე გოჩა 100 

734.  საერთაშორისო სამართალი სილაგავა ბერდია 0 

735.  საერთაშორისო სამართალი ფუტკარაძე თორნიკე 100 

736.  საერთაშორისო სამართალი ღვინჯილია გურამ 100 

737.  საერთაშორისო სამართალი ჩაფიძე გვანცა 0 

738.  საერთაშორისო სამართალი ჩიტაიშვილი დათო 0 

739.  საერთაშორისო სამართალი ჩხენკელი ლევან 100 

740.  საერთაშორისო სამართალი წირქვაძე თამთა 0 

741.  საერთაშორისო სამართალი ჭეჟია ელენე 100 

742.  საერთაშორისო სამართალი ხაზალია გიორგი 0 

743.  საერთაშორისო სამართალი ხვედელიძე ანა 0 

744.  საერთაშორისო სამართალი ხიზანიშვილი ანა 0 

745.  საერთაშორისო სამართალი ჯანუყაშვილი ანა 100 

746.  საერთაშორისო სამართალი ჯანჯღავა გვანცა 0 

 


