
პროგრამული კონცენტრაცია - დრამისა და კინოს მსახიობი

I ტურზე დაშვებულ აბიტურიენტთა სია:

პარასკევი, 3 ივნისი

1000 სთ.

1. აბულაძე ანასტასია
2. ავალიშვილი კესო
3. ანთიძე ცოტნე
4. ასაშვილი ლიკა
5. აფხაზიშვილი მარიამ

1100 სთ.

1. ბაგრატიონი მარიამ
2. ბაკურაძე დემეტრე
3. ბალახაძე მარიამი
4. ბართაია ქეთევან

1200 სთ.

1. ბაქანიძე საბა
2. ბაქარაძე ლია-მარიამი
3. ბოლქვაძე ვანო
4. ბოლქვაძე მარიამ
5. გაბეცაძე ნატალია

1300 სთ.

1. გადაბაძე მამუკა
2. გავაშელიშვილი ნათელა
3. გელენიძე სალომე
4. გითოლენდია მეგი
5. გიორგაძე ნინი



1500 სთ.

1. გოგია ნინი
2. გოგიძე თორნიკე
3. გოგოლაძე ბარბარე
4. გოგრიჭიანი გიგი

1600 სთ.

1. გორგოძე ლუკა
2. გუგავა ნია
3. გუგუნავა ნიკა
4. გურგენიძე ნატო
5. ელანდიშვილი მიხეილ

1700 სთ.

1. ზარდიაშვილი ილია
2. თევზაძე ალექსანდრე
3. თოგოშვილი ანა
4. თოფურია საბა

1800 სთ.

1. თუდები გოდვინ
2. კვეზერელი ალექსანდრე
3. კაჭარავა თამარ
4. კაჭარავა ნიკოლოზი



შაბათი, 4 ივნისი

1000 სთ.

1. კუბლაშვილი ტარიელ
2. კურატიშვილი თათია
3. კვერნაძე თინათინი
4. კოკილაშვილი ანანო

1100 სთ.

1. გოგიჩაიშვილი ნიკო
2. კოხრეიძე მირიან
3. ლალიაშვილი ელიზაბეტ
4. ლაღაძე რაჟდენი
5. მაისურაძე ნათია

1200 სთ.

1. მაჭარაშვილი ივანე
2. მახარაძე ბერდია
3. მელაძე ანი
4. მიქაძე თორნიკე
5. მჭედლიშვილი ნიკოლოზი

1300 სთ.

1. ნასყიდაშვილი კობა
2. ნაჩხატაშვილი ნინო
3. ნუცუბიძე ზაური
4. პატაშური მარიამი
5. სამნიძე ნინი



1500 სთ.

1. სოსელია მარიამ
2. სულავა ნატა
3. სულთანიშვილი ქეთევან
4. ტაბაშიძე ნიკი
5. ტატიაშვილი შოთიკო

1600 სთ.

1. ფესვიანიძე ლუკა
2. ფოჩხუა გურამი
3. ფუტკარაძე გურამ
4. ქონიაშვილი შოთა
5. ღერკენაშვილი ლალი

1700 სთ.

1. შარაბიძე ალექსანდრე
2. შარიქაძე დემურ
3. შერმაზანაშვილი დიმიტრი
4. ჩადუნელი ნინო
5. ჩარკვიანი საბა

1800 სთ.

1. ჩიკვილაძე ნოდარ
2. ცაავა მერაბი
3. ცერაძე მარიამ
4. წიკლაური ლაშა
5. ჭახელიძე მარიამ



კვირა, 5 ივნისი

1000 სთ.

1. ჭეიშვილი ლუკა
2. ჭკადუა ნიკა
3. ხეთაგური შოთიკო
4. ხიზანაშვილი ნინო
5. ხოჯანაშვილი ქეთევან

1100 სთ.

1. ხრიკული ნიკა
2. ხუროშვილი სალომე
3. ხურცია ანი
4. ჯალაღანია ნინო
5. ჯამასპიშვილი თამარი

1200 სთ.

1. ჯანიაშვილი ლია
2. ჯინჯოლავა თემურ
3. ჯუღაშვილი დავითი
4. ჯღარკავა გიორგი
5. ბარისაშვილი ნია

1300 სთ.

1. გიორგობიანი გუგა
2. თედორაძე ლევან
3. თხილავა ლუკა
4. კაპანაძე ქრისტინე
5. კვირკვია ლილე
6. ბედინეიშვილი სალომე

მიმღები კომისია


