ტურიზმის ფაკულტეტი
II კურსი

I სალექციო / პრაქტიკული ჯგუფი
1. აბაშიძე ხათუნა
2. ანანიძე მარიამ
3. ბასილაძე ნინო
4. გელაძე ჯინევრა
5. გოგმაჩაძე სოფიო
6. გოგოლიშვილი თინათინ
7. დავითაძე მარი
8. დარჩიძე ირაკლი
9. დუმბაძე მარიამ
10. ზოიძე ზურა
11. კალანდაძე მაკა
12. კომახიძე გიორგი
13. მახარაძე თამუნა
14. მახარაძე მამუკა
15. მიქაძე ანა
16. მკრტიჩიანი ანა
17. მხეიძე ჟანეტა
18. რუსია თათია
19. სანიკიძე ანა
20. სვანიძე თამარ
21. ფირცხალაძე ხატია
22. ქათამაძე გვანცა
23. ქარჩაიძე ანა
24. ქურიძე ასლან
25. ღომიძე თეონა
26. ჭანტურია რეზო
27. ხოხბა სალომე
28. ჯაბნიძე ნათია
29. ჯაფარიძე ანა
30. ჯაფარიძე მაია
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II სალექციო / II პრაქტიკული ჯგუფი
1.

აბაშიძე ფატმან

2.

არძენაძე თათია

3.

ბალაძე ინდირა

4.

ბერიძე ნინო

5.

ბოლქვაძე დავით

6.

ბოლქვაძე თამარი

7.

გეგიძე შოთა

8.

გოგოლიშვილი რუსუდან

9.

დვალიშვილი ირაკლი

10. ზოიძე მარიკა
11. თავართქილაძე ნათია
12. ინაიშვილი ირაკლი
13. კეკუა ბექა
14. კენჭოშვილი დავით
15. კილაძე ასმათი
16. კობალაძე ნინო
17. კოჩალიძე ეკატერინე
18. ლორია თამარ
19. მაკარაძე მალვინა
20. მიქელაძე მარიამ
21. მოისწრაფეშვილი თამთა
22. მოწყობილი თეა
23. მელქაძე ჭაბუკი
24. ნიჟარაძე ქეთინო
25. ოსანაძე თეონა
26. სიორიძე მაგდა
27. ტაკიძე გოგიტა
28. ტარიელაძე მზევინარ
29. ტიკარაძე შოთა
30. ტუღუში ლელა
31. ფარტენაძე თინიკო
32. ქებულაძე გიორგი
33. ყურშუბაძე ია
34. ყუფუნია ლადო
35. ძირკვაძე დიანა
36. ჯინჭარაძე დიანა
37. ჯინჭარაძე ჯონი
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II სალექციო / III პრაქტიკული ჯგუფი
1. აბაშიძე ქეთევან
2. აშბა ლიანა
3. ბათუმოღლი ბერნა
4. ბაკურიძე ბექა
5. ბედინაძე ნინო
6. ბერიძე გიორგი
7. ბერიძე ვეფხია
8. ბერიძე ნათია
9. გველესიანი ელენა
10. გორაძე ირაკლი
11. დევაძე სალომე
12. ვაშაყმაძე ინეზა
13. ივანიაძე ტარიელ
14. კაიშვილი ლაურა
15. კიწმარიშვილი გიორგი
16. კახაძე სოფიკო
17. მახარაძე ბექა
18. მეგრელიშვილი დიანა
19. ნაკაშიძე ჯიმშერ
20. ნიჟარაძე მამუკა
21. ნაგერვაძე სოფიო
22. სალვარიძე ზურაბ
23. სურმანიძე მეგი
24. სურმანიძე ხატია
25. უსტალიშვილი რეზო
26. ფუტკარაძე მათე
27. ფუტკარაძე შორენა
28. ქობულია თეონა
29. შანიძე ნინო
30. ჯაფარიძე თამთა
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III სალექციო / IV პრაქტიკული ჯგუფი
1. აბაშიძე ალექსანდრე
2. აბულაძე ბაჩუკი
3. ამბარიანი ნინო
4. ბასილაძე გურამ
5. ბასილაძე მაია
6. ბედინაძე ბესიკ
7. ბერიძე დავით
8. ბერიძე ლევან
9. ბერიძე დარინა
10. ბერიძე მევლუდ
11. ბოლქვაძე რუსუდან
12. ბოლქვაძე ანა
13. გვარიშვილი მოგელი
14. გიორგაძე ნათია
15. გიორგაძე მამუკა
16. დევაძე მარიტა
17. ვარშანიძე ბექა
18. ვაშაყმაძე ჯემალი
19. ზირაქაძე თორნიკე
20. თავართქილაძე სულხან
21. თავართქილაძე ჯემალ
22. თხილაიშვილი თინათინ
23. ირემაძე ჯემალ
24. კახიძე ირმა
25. კეჭეყმაძე დავით
26. კონცელიძე მურადი
27. კორძაია ბიძინა
28. მახარაძე ნინო
29. მუკუტაძე ლაშა
30. ქამადაძე სოფიკო
31. შაინიძე ნონა
32. შამილიშვილი ნატო
33. შენგელია გია
34. შენგელია გიორგი
35. ჩხიკვაძე დიანა
36. ხოზრევანიძე მამუკა
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II კურსი

III სალექციო / V პრაქტიკული ჯგუფი
1. აბაშიძე ირაკლი
2. ბერიძე რამაზ
3. ბურჭულაძე დავით
4. გაბაიძე მიმოზა
5. გოგოტიშვილი თამარი
6. დეკანაძე ნათია
7. თავდგირიძე ლაურა
8. თურმანიძე არჩილ
9. კალანდარიშვილი გიგა
10. კახაძე სალომე
11. კვარაცხელია თამარი
12. კეკელაშვილი ზურაბ
13. კვაჭანტირაძე ნინო
14. მალაყმაძე გიგა
15. მალაყმაძე თამარ
16. მახარაძე ნათია
17. მჟავანაძე ლაშა
18. ნაკაიძე მარინე
19. ნინიძე ანა
20. ტაკიძე ანა
21. შარაშიძე რუსუდან
22. შარაშიძე სოფიკო
23. შერვაშიძე მანუჩარ
24. შერვაშიძე თამთა
25. ჩერქეზიშვილი რუსლან
26. ჩხიკვაძე მალვინა
27. ჭარბაძე ვასილ
28. ხითარიშვილ ირაკლი
29. ხუციშვილი თეონა
30. ძნელაძე მარიამ

