
8841

1 გობრომიძე დავით 

2 ჟამერაშვილი გიორგი

3 კოპალეიშვილი ოთარ

4 ესიავა გოდერძი

8851

1 ქიარომოვი საბირ

2 ჭანკოტაძე ავთანდილ 

3 ღაღოლიშვილი შოთა

4 ჭოველიძე არჩილი

5 პაპუნაშვილი მერაბ

6 ლელაძე ზურაბ

7 დარბაისელი გოგი

8 ილიჯევ პავლე

9 ქოჩლაძე ბექარი

10 დავლაშელიძე ზურაბი

11 ელიაშვილი გიორგი

12 ბუიღლიშვილი ირაკლი

8851-1

13 ინასარიძე ვასო 

14 ვაშაკიძე ლაშა

15 ლაზარაშვილი იოსებ

16 კვირჭიშვილი გიორგი 

17 მამისაშვილი შოთა

18 ჯაფარიძე ბერიკა

19 ჯავახიშვილი ცოტნე

20 შაფაქიძე გივი

21 ქარქაშაძე ზვიად

22 ხაინდრავა დავით

23 მულაძე გიორგი

24 ჭუმბურიძე გურამი

8876

1 აკოფიანი არკადი 

2 აგულაშვილი გიორგი

3 ტაბატაძე ნიკა

4 ჩუბინიძე თედო

5 გიგლემიანი გიორგი

ინფორმატიკა



6 ლელაშვილი ესტატე

7 ბოკუჩავა ჯამბულ

8 რეხვიაშვილი გიორგი

9 მერაბაშვილი შოთა

10 რომანიშვილი ქეთევან

11 თევზაძე ცოტნე

8894

1 კურკუმული გიორგი

2 ჭიღლაძე გიორგი

3 ყაჭიაშვილი იოსებ

4 მღებრიშვილი გიორგი 

5 კაპანაძე თეა

6 გოგალაძე გია

7 გულიაშვილი თორნიკე

8 ჩუგუაშვილი გოჩა

9 მირიანაშვილი ალბერტ

10 მილორავა კონსტანტინე 

11 ჭოხონელიძე მიხეილ

12 სუთიძე საბა

13 მირუაშვილი ვასიკო

14 ბაღდავაძე ანჟელა

15 ყაჭეიშვილი ლაშა

8896

1 წყაბელია არჩილ

2 თევზაძე გიორგი

3 ოზბეთელაშვილი გიორგი

4 წიქარიძე ზაური

5 მგალობლიშვილი ნიკოლოზ 

6 სოფრომაძე კობა

7 ბაცანაძე გიორგი

8 ჭყოიძე ემილი

9 ქობალია თორნიკე

10 ოსეფაშვილი გიორგი

11 ანასაშვილი ზურაბ

12 ღურწკაია დავით

13 ჯანელიძე მაქსიმე

14 მეტრეველი ცოტნე

15 აბულაძე ნიკა



16 ხაზალია ნინო

17 აბულაძე გიორგი

18 კირკიტაძე ირაკლი

19 რაქვიაშვილი ანა

20 ჩხაიძე ამირან

21 ჭყონია გიორგი

22 ხატიაშვილი თინათინი

8896-1

88104

1 არევაძე ლაშა

2 ცერცვაძე რატი

3 გიგოლაშვილი ნიკა

8841-1

1 ჭოხონელიძე გიორგი

2 ტიელიძე თემურ

3 საფარიშვილი ირაკლი

4 ოთხოზორია სულხანი

5 თორაძე ოთარი

6 პაპავა ალექსანდრე

7 ვეკუა ლაშა

8 სალია გიორგი

9 ქოჩლაძე გურამ 

10 ბაჩანაძე დავით

8841-2

11 სურმანიძე საბა

12 ქელდიშვილი ნინო

13 კვიჟინაძე თამაზი

14 ელიავა ირაკლი

15 ჩადუნელი ვასო

16 სპარსელაშვილი გიგა

17 ჭანტურია ზვიად

18 შარვაძე იოანე

19 კენჭოშვილი მიხეილ

20 ბაღაკაშვილი ისლამი



8894-1

1 კოკაია შალვა 

2 დარჩაშვილი მიხეილ

3 სოზიაშვილი მათე

4 ახალაია მიხეილ

5 ყიფიანი ნიკოლოზ 

8871

1 ოღაძე მიხეილ

2 უმფრიანი ლაშა

3 მამაცაშვილი გიორგი

4 ხვედელიძე გიორგი

5 სუმბაძე რომა

8886

1 ხაინდრავა ნინო

2 ტერუნაშვილი გიორგი

3 სტეფნაძე ირაკლი

4 კიკნაძე ვახტანგი

5 შავკაციშვილი გიორგი

8884

1 თედიაშვილი დოდო 

2 ბერუაშვილი დავით 

3 ჩანჩალაშვილი ილია

4 ომაძე ვანო

8884-1

1 ლაბაძე ალექსანდრე

2 კახნიაშვილი თორნიკე

მათემატიკა

1 ქრისტესიააშვილი იოსებ

2 მღვდელაძე ლილი

3 ქვათაძე ციალა

8899-1  წმინდა მათემატიკა

მართვის სისტემები, ატომატიზაცია და ტესტ-ინჟინერინგი

ბიოსამედიცინო ინჟინერია და სამედიცინო ინფორმატიკა

ბიოსამედიცინო ინჟინერია  - ინგლისურენოვანი



4 ვარძიელი მიხეილი

5 ბერიძე თამილა

6 მჭედლიშვილი გოჩა

7 რაზმაძე რუსუდან

8  ნადიბაიძე ნოდარ

9 ბაბუნაშვილი ქეთი

10 ბიბილაშვილი თეონა

11 ნადირაძე დიმა 

12 ფაჩულია ბაჩუკი

13 ჩაბრაძე გიორგი

14 მაშადიევი ფარზინ

15 გახარია ჯაბა

16 ბერიშვილი დიანა

17 ბაიაშვილი მარიამ

18 ხვედელიძე დავითი

8899-3 ალბათობის თეორია 

8899-2 გამოყენებითი  მათემატიკა


