
პროგრამული კონცენტრაცია - დრამისა და კინოს მსახიობი

ორშაბათი, 22 ივნისი

I ტურზე დაშვებულ აბიტურიენტთა სია:

1000 სთ.

1. აბრალავა მარიამ
2. აივაზოვი ანამარია
3. ალაფიშვილი ანნა
4. არაყიშვილი თემური
5. არაჩაშვილი ელენე

1100 სთ.

1. აღნიაშვილი გუგა
2. ბარათელი აბესალომ
3. ბარისაშვილი ნია
4. ბასიშვილი თორნიკე
5. ბერაია თეა

1200 სთ.

1. ბერიანიძე გიორგი
2. ბერიშვილი გოგა
3. ბოჭორიშვილი ზურაბი
4. ბუბუნაური ნინო
5. ბუბუტეიშვილი ანი

1300 სთ.

1. გაბეჩავა მარიამ
2. გელაშვილი საბა
3. გველესიანი მარიამი
4. გიგინეიშვილი ელენე
5. გოგაძე შოთა
6. გოდერიძე ოთარი



1500 სთ.

1. გრიგალავა თეონა
2. გუგუნავა ნიკა
3. გუგუნავა მალხაზი
4. გულიაშვილი სალომე
5. გურგენიძე ნატო

1600 სთ.

1. დავითიანი მათე
2. დაუთაშვილი მარიამ
3. დოლიძე თინათინ
4. ედიბერიძე გიორგი
5. ეზიაშვილი ანი

1700 სთ.

1. ელიოზაშვილი ლაზარე
2. ვანიშვილი ანნა
3. ვანიშვილი თამარ
4. ზასლავსკაია ანა
5. ზაქარაია ანდრია

1800 სთ.

1. თავაძე მარიამი
2. თათოშვილი ნინო
3. თუთარაშვილი ნიკა
4. ილურიძე ერეკლე
5. იმერლიშვილი ვასო
6. იობაძე ნიკა
7. ირემაძე პაპუნა



პროგრამული კონცენტრაცია - დრამისა და კინოს მსახიობი

სამშაბათი, 23 ივნისი

I ტურზე დაშვებულ აბიტურიენტთა სია:

1000 სთ.

1. კანდელაკი ვალერი
2. კახნიაშვილი მერაბ
3. კვარაცხელია დავით
4. კვარაცხელია ელენე
5. კუჭავა თამარ

1100 სთ.

1. ლაზაშვილი თორნიკე
2. ლეკიაშვილი ლუკა
3. ლოლაძე მარიამ
4. მამრიკიშვილი დავით
5. მარტიაშვილი ქეთევან

1200 სთ.

1. მარღია ნიკა
2. მაშავა კობა
3. მაჩაიძე კახაბერი
4. მენაბდიშვილი ავთანდილი
5. მესაბლიშვილი თამარ

1300 სთ.

1. მეცხოვრიშვილი ტატა
2. მიდელაშვილი ელენი
3. მიქელაძე მია
4. მიხანაშვილი მერაბ
5. მოდებაძე ლუკა
6. აბულაძე ნიკუშა



1500 სთ.

1. მურუსიძე გიორგი
2. მუსელიანი ქეთევან
3. ნადარაია ნინო
4. ნადოიანი ბელა
5. ნარიმანაშვილი გიგა

1600 სთ.

1. ნიკოლაძე ლუკა
2. ნიკურაძე ნიკა
3. ნოზაძე ანა
4. ნოზაძე ნინო
5. ოდიკაძე მარიამ

1700 სთ.

1. პატაშური მარიამი
2. პეტრიაშვილი მერაბი
3. რაზმაძე დავით
4. როხვაძე ანრი
5. რუხაძე გიორგი

1800 სთ.

1. საგინაძე-ბარათაშვილი ნანი
2. სანაძე საბა
3. სირაძე ლიკა
4. სირაძე ნიკოლოზ
5. სისვაძე სტეფანია
6. სიქტურაშვილი ირაკლი
7. სურმავა თამთა
8. ტაბატაძე თამრიკო



პროგრამული კონცენტრაცია - დრამისა და კინოს მსახიობი

ოთხშაბათი, 24 ივნისი

I ტურზე დაშვებულ აბიტურიენტთა სია:

1000 სთ.

1. ტეტუნაშვილი თორნიკე
2. ტვილდიანი ქეთი
3. ტუღუში ხათუნა
4. ურუმაშვილი ნინო
5. ფილაშვილი ლევან

1100 სთ.

1. ფოჩხუა გურამი
2. ფუტკარაძე ზურა
3. ქადაგიძე თამარი
4. ქევხიშვილი გიორგი
5. ქემაშვილი თორნიკე

1200 სთ.

1. ქვაცაბაია ლაშა
2. ქველიაშვილი ნინი
3. ქიმაძე ნიკოლოზ
4. ქურთიშვილი ელენე
5. ღვინჯილია მარიამ

1300 სთ.

1. ყალაბეგაშვილი თამარ
2. ყიფიანი ეკატერინე
3. ყიფიანი მარიამ
4. შაიშმელაშვილი ვიქტორია
5. შველიძე დავით
6. აბრამიშვილი გიორგი



1500 სთ.

1. ჩარგაზია ბექა
2. ჩერქეზია ლევან
3. ჩიბუხაია ლუკა
4. ჩიკვატია მურმან
5. ჩოხელი გურამ

1600 სთ.

1. ჩქარეული ნინო
2. ჩხეიძე გიორგი
3. ჩხეიძე თამარ
4. ცაგურიშვილი გვანცა
5. ცქიფურიშვილი გიორგი

1700 სთ.

1. წიწილაშვილი ქეთევანი
2. ჭელიშვილი ნინო
3. ჭოლაძე ჭუკა
4. ხელაშვილი ლევან
5. ხეჩუმაშვილი ლუკა

1800 სთ.

1. ხიზანეიშვილი ზურაბ
2. ხიზანიშვილი ია
3. ხიზანიშვილი სოფი
4. ხოზრევანიძე თამაზი
5. ხოჯანაშვილი ქეთა
6. ჯავახიშვილი გიორგი
7. ჯაფარიძე ლუკა
8. მაშოვი ალმაზი
9. წიქარიძე ტრისტან

მიმღები კომისია


