სტუდენტების სია
დაწყებითი განათლების სპეციალობა
IV კურსი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

კვაჭაძე ანნა
კუბლაშვილი ია
გოგეშვილი ნათია
არძენაძე თამარ
მსახურაძე ირმა
შენგელია თამარ
კირკიტაძე ნათია
III კურსი

1. აბდიბა თამარ
2. აბესლამიძე ნინო
3. აბულაძე თამილა
4. ართმელაძე ქეთინო
5. ბალაძე თამთა
6. ბასილაძე ნათია
7. ბერიძე თამუნა
8. ბერიძე თეკლე
9. ბერიძე თეონა
10. ბერიძე მაია
11. ბერიძე მარიამ
12. ბოლქვაძე ელისო
13. ბოლქვაძე რუსუდან
14. ბოლქვაძე ცირა
15. ბურჭულაძე ნინო
16. გობაძე თამარ
17. გობაძე ციცო
18. გოგოლიშვილი ნინო
19. გორგაძე მარიკა
20. დევაძე მალვინა
21. დეკანაძე ელზა
22. დიასამიძე დეა
23. დუმბაძე ირინა
24. დუმბაძე ლუიზა
25. ვანაძე ზურაბ
26. ვასაძე თეონა
27. ვასაძე მარიამ
28. ზოიძე ლია

29. ზოიძე მარიამ
30. თურმანიძე რუსუდან
31. კალანდაძე იამზე
32. კვაჭაძე სალომე
33. ლორთქიფანიძე დარინა
34. მეფარიშვილი ნანა
35. მიქელაძე მზია
36. პაპიაშვილი ნინო
37. პაპუნაიშვილი რუსუდან
38. რიჟამაძე თეა
39. რამიშვილი ნინო
40. სირია ნათია
41. ფუტკარაძე ირინა
42. ქარცივაძე ნონა
43. შავაძე მაია
44. შაინიძე ნანი
45. შარაძე თეონა
46. ჩავლეშვილი ანა
47. ჩხარტიშვილი ხატია
48. ჩხიკვაძე ნინო
49. ციმნარიძე მარიკა
50. ძირკვაძე თამარ
51. ჭელიძე დარიკო
52. ჯინჭარაძე სოფიკო
53. ჭელიძე ნინელი
54. ჭაღალიძე ნათია
55. ხარაბაძე სულხან
56. ხომერიკი სალომე
57. ხონელიძე ვიკა
58. ჯაიანი თეონა
59. ჯაფარიძე თეონა

II კურსი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

აბაშიძე სოფიკო
ართმელაძე თამარ
არძენაძე ცირა
ასამბაძე სოფიკო
ანდღულაძე ანა
ახვლედიანი ლელა
ბახია შორენა
ბერიძე ნანა

9. ბერიძე ნაზი
10. ბერიძე ნატო
11. ბერიძე შუშანა
12. გაბიტაძე ლიანა
13. გოგიტიძე მარიამ
14. გორდელაძე ქეთევანი
15. დიასამიძე თეონა
16. დიასამიძე ასმათ
17. დარჩიძე დიანა
18. დიასამიძე ცირა
19. ვარშანიძე ინგა
20. ვარშანიძე მელანო
21. ზოსიძე ხატია
22. ზოიძე რენა
23. თავართქილაძე სოფიკო
24. თავართქილაძე მარიკა
25. ირემაძე მერი
26. კვირკველია ანანო
27. კაჭარავა რიმა
28. მალანია თათია
29. მაკარაძე თამარ
30. მგელაძე შორენა
31. მახარაძე სალომე
32. მიქელაძე მარიამ
33. მოდებაძე მარია
34. მურღულია სალომე
35. ნოღაიდელი ნონა
36. სურმანიძე ნათია
37. სირაძე მაგდა
38. სუხიაშვილი თამარი
39. ქათამაძე ხატია
40. ქამადაძე მირანდა
41. ქედელიძე ნათია
42. ქილიფთარი ანა
43. ქურიძე ანა
44. ცინარიძე ლელა
45. ცეცხლაძე ნანა
46. ცინცაძე მარი
47. ცეცხლაძე ნინო
48. შილაძე თეა
49. შერვაშიძე ლაურა
50. შამილოვი მარიამ

51. ჩხაიძე მარიტა
52. ხოზრევანიძე თეონა
53. ხოზრევანიძე როზმარი
54. ხომერიკი თეონა
55. ჯორბენაძე თამარ

I კურსი
1. აბაშიძე ინდირა
2. აბრამიშვილი ციცინო
3. აბულაძე მაგდა
4. აბესაძე ირინა
5. ანთაძე სოფიო
6. აფრიდონაძე ნინო
7. ბარაბაძე ანი
8. ბაუჟაძე მაგდა
9. ბერიძე მალვინა
10. ბოლქვაძე ირინა
11. გორაძე ლანა
12. გორგილაძე მარიამ
13. გვიანიძე ინეზა
14. გოგრაჭაძე ხატია
15. გოგიშვილი გვანცა
16. დავითაძე თამთა
17. დავითაძე სოფიკო
18. დათიაშვილი ანა
19. დიასამიძე მალვინა
20. დიასამიძე თეონა
21. დიასამიძე თამთა
22. დუნდუა თამარ
23. თავართქილაძე თეონა
24. თურმანიძე რუსუდან
25. თურმანიძე სალომე
26. კალანდაძე ნინო
27. კამკამიძე მარიამ
28. კონცელიძე თამუნა
29. კილაძე დიანა
30. კობალაძე ილონა
31. კახაძე გოგიტა
32. ლორთქიფანიძე სოფიკო
33. ლამპარაძე ფატიმა
34. მამუჭაძე სალომე

35. მამულაძე ხათუნა
36. მანაგაძე ანანო
37. მეგრელიძე იანა
38. მემარნე ხატია
39. მესხიძე თამარ
40. მესხიძე თამთა
41. ნაკაშიძე ნინო
42. სოლომონიძე ეთერ
43. სტურუა თამთა
44. სურმანიძე ნათია
45. ტაკიძე ეკატერინე
46. ტორიაშვილი მარიამ
47. ფუტკარაძე ია
48. ქათამაძე ხატია
49. ქათამაძე ჯუნა
50. ღურწკაია თამარ
51. ცეცხლაძე სოფიკო
52. ცინარიძე ციცინო
53. ცინცაძე თამარ
54. ძირკვაძე ირა
55. ხიმშიაშვილი ნინო
56. ხუნდაძე ნათია
57. შოთაძე თეონა
58. ჯაყელი ლელა
59. წითელაძე დარინა

სპორტის სპეციალობა
IV კურსი
1.
2.
3.
4.

ტრაპაიძე ლევანი
ფუტკარაძე ლევან
მიქელაძე ირაკლი
მახარაძე ბესიკი

III კურსი
1. ანდღულაძე გიორგი
2. მელაძე ლაშა
3. ჯორბენაძე მამუკა

განათლების ადმინისტრირების სპეციალობა
II კურსი
1. აბაშიძე ფატი
2. აბაშიძე ნატო
3. ბედინაძე ინდირა
4. ბოლქვაძე რომან
5. ბერიაშვილი გვანცა
6. დუმბაძე ხათუნა
7. ზარანდია ეკატერინე
8. ვარშანიძე თამარ
9. კანთელაძე სოფიკო
10. მემანიშვილი გიორგი
11. ნაკაშიძე სოფიკო
12. წულუკიძე დიანა
13. ჩოხარაძე მარიამ
14. უსტიაძე თემურ

I კურსი
1. შაინიძე სოფიკო
2. რომანაძე მარინე
3. ხომერიკი ნინო
4. მუფთიშვილი ია
5. ლომთათიძე ინგა
6. აბულაძე ხატია
7. თვარაძე ანა
8. გოგუაძე სალომე
9. ბოლქვაძე მელანო
10. მოწყობილი მარინა

საბაზო და საშუალო სკოლის საგნის ან საგნობრივი ჯგუფის მასწავლებლის სპეციალობა
II კურსი
1. იაკოვენკო იმედა
I კურსი
1. ბოლქვაძე ფატიმა

სადოქტორო პროგრამა - განათლება
1.
2.
3.
4.
5.

ბერიძე ია
ტაკიძე მაია
ფუტკარაძე დალი
ფუტკარაძე ნანა
ფუტკარაძე ქეთევან

6. ქორიძე ლილი
7. ცხვარაძე კონსტანტინე
8. ხასაია იამზე

