
პროგრამული კონცენტრაცია - დრამისა და კინოს მსახიობი

I ტურზე დაშვებულ აბიტურიენტთა სია:

ოთხშაბათი, 2 ივნისი
1000 სთ.

1. აბრამიშვილი გიორგი
2. ადამია ელენე
3. აიწურაძე ციალა
4. ბაკურაძე ანასტასია
5. ბერიაშვილი ნიკა

1100 სთ.

1. ბოლქვაძე ვანო
2. ბუბუნაური ნინო
3. გაბაძე მარიამ
4. გაბუნია ნუცა
5. გელაშვილი გიორგი

1200 სთ.

1. გველესიანი თამარი
2. გილაშვილი თემური
3. გოგიჩაშვილი სოფიო
4. გოდერიძე ლევანი
5. გოდერიძე ოთარი

1300 სთ.

1. გორგოძე ელენე
2. გუგუნავა ნიკა
3. დანელიშვილი სიმონი
4. დაუთაშვილი მარიამ
5. ფანცულაია ილია



1500 სთ.

1. დვალიშვილი კესო
2. ენდელაძე მარიამი
3. ვანიშვილი ანნა
4. ვაშაკიძე ელენე
5. ზარდიაშვილი ილია

1600 სთ.

1. ზასლავსკაია ანა
2. თავართქილაძე ელენე
3. თევზაძე ალექსანდრე
4. თეთრაძე ნიკოლოზ
5. თვალაბეიშვილი მარიამ

1700 სთ.

1. თვალაძე ალექსანდრე
2. თოგოშვილი ანა
3. თუთაშვილი ქეთევანი
4. თურქაძე ერეკლე
5. კარანაძე თამარ

1800 სთ.

1. კაჩმაზაშვილი ელგუჯა
2. კახნიაშვილი მერაბ
3. კვერნაძე თინათინი
4. კვესელავა დავით
5. კუჭავა თამარ

ხუთშაბათი, 3 ივნისი

1000 სთ.

1. ლაღაძე რაჟდენი
2. ლეკიშვილი თინათინი
3. ლეჟავა ანა
4. ლოლაშვილი ლუკა
5. მამუჩიშვილი ვახტანგი



1100 სთ.

1. მანუკოვი ჯულიეტა
2. მაჭავარიანი თინათინ
3. მაჭარაშვილი მათე
4. მახარაშვილი ილია
5. მენაბდიშვილი ავთანდილი

1200 სთ.

1. მენთეშაშვილი ლუკა
2. მერაბიშვილი ფიქრია
3. მეტრეველი ნანა
4. მორჩილაძე გვანცა
5. მორჩილაძე ლაშა

1300 სთ.

1. მუმლაძე მიხეილ
2. მღებრიშვილი მარიამ
3. მღებრიშვილი მარიამი
4. მშვილდაძე რომანი
5. ნიკურაძე ნიკა

1700 სთ.

1. პეტრიაშვილი მერაბი
2. რიჟოვა ნინო
3. სადაღაშვილი ლუკა
4. სამუშია საბა
5. საღარაძე თინათინ

1800 სთ.

1. სტეპანოვი ლუკიან
2. სხირტლაძე რუსუდან
3. ტორაძე სოფია
4. ტყებუჩავა ნიკოლოზი
5. ურუმაშვილი ნინო



პარასკევი, 4 ივნისი

1000 სთ.

1. გურგენიძე ნატო
2. უსენაშვილი მირანდა
3. ფოჩხუა გურამ
4. ქადაგიძე თამარი
5. ქადარია გიორგი

1100 სთ.

1. ქვრივიშვილი თამარ
2. ქურთიშვილი ელენე
3. ყალაბეგაშვილი თამარ
4. ყანდაშვილი ელენი
5. შამათავა მარიამ

1200 სთ.

1. შველიძე დავით
2. შონია ნინო
3. ჩიქოვანი ანი
4. ჩოგრაში ლუკა
5. ჩოხელი გურამ

1300 სთ.

1. ჩუბინიძე ლუკა
2. ცაგარეიშვილი სოსო
3. ცერაძე მარიამ
4. ცოფურაშვილი ლიზი

1500 სთ.

1. ცხადაძე ჟორა
2. ცხადაძე საბა
3. ცხვირავაშვილი მარიამ
4. ჭეიშვილი ლუკა
5. ჭკადუა ნიკა



1600 სთ.

1. ხიზანიშვილი სოფიო
2. ჯამასპიშვილი თამარ
3. ჯანაშვილი ნიკოლოზ
4. ჯანგიძე ცოტნე
5. ჯანდიერი ირინა
6. აბუაშვილი გიორგი
7. ვარძელაშვილი ჯაბა

მიმღები კომისია


