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დარგობრივი ინგლისური 1
გვარი, სახელი
E-mail
gabul2017@agruni.edu.ge
აბულაძე გვანცა
დანელია დათო
ddane2017@agruni.edu.ge
ლომიტაშვილი ქეთევანი
klomi2017@agruni.edu.ge
ტალახაძე ნიკა
ntala2017@agruni.edu.ge
mkodu2017@agruni.edu.ge
კოდუა მარიკა
totkh2017@agruni.edu.ge
ოთხმეზური თამარი
პოილარაშვილი ნაზი
npoil2017@agruni.edu.ge
მაჩაბერიძე ალბერტი
amach2018@agruni.edu.ge
აკოფაშვილი გიგა
gakop2017@agruni.edu.ge
msamk2017@agruni.edu.ge
სამყურაშვილი მიხეილ
tkavk2017@agruni.edu.ge
კავკასიძე თენგიზ
ტატაშიძე დავითი
dtata2016@agruni.edu.ge
გიგაური ნანა
nagiga2017@agruni.edu.ge
სიმონიშვილი ნათია
nsimo2017@agruni.edu.ge
ჯიმშიტაშვილი მაია
mjims2017@agruni.edu.ge
მაჭარაშვილი ალექსანდრე
amach2017@agruni.edu.ge
ფარეშიშვილი ქეთევან
kpare2017@agruni.edu.ge
წიკლაური ვლადიმერ
vtsik2017@agruni.edu.ge
ჭიღლაძე გოგოლა
gchig2017@agruni.edu.ge
ნავერიანი იათა
inave2017@agruni.edu.ge
კვიციანი მაკა
mkvit2017@agruni.edu.ge
ვეკუა ანანო
aveku2016@agruni.edu.ge
eavoi2017@agruni.edu.ge
ავოიანი ელიზავეტა
sgogi2017@agruni.edu.ge
გოგიბედაშვილი სოფიო
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დარგობრივი ინგლისური 2
გვარი, სახელი
E-mail
გოფოძე ანა
agopo2016@agruni.edu.ge
დვალი გიორგი
gidval2016@agruni.edu.ge
ქურდაძე ავთანდილ
aqurd2012@agruni.edu.ge
nbaga2016@agruni.edu.ge
ბაგალიშვილი ნიკა
აბაშიძე ნიკოლოზი
nabas2016@agruni.edu.ge
მიროტაძე ილია
imiro2016@agruni.edu.ge
ქობლიანიძე გოგა
gkobl2016@agruni.edu.ge
შაქარიშვილი ზურა
zshak2016@agruni.edu.ge
გოგებაშვილი დიმიტრი
dgoge2016@agruni.edu.ge
ჯღარკავა გიორგი
gjgha2016@agruni.edu.ge
მინდიაშვილი გიორგი
gmind2016@agruni.edu.ge
თოდუა ქრისტინე
ktodu2015@agruni.edu.ge
თორთლაძე დავითი
dtort2016@agruni.edu.ge
საჯაია შორენა
ssaja2016@agruni.edu.ge
გრძელიშვილი ირაკლი
igrdz2016@agruni.edu.ge
დობორჯგინიძე რევაზი
rdo202016@agruni.edu.ge
ფათრეკაშვილი ნოე
npatr2016@agruni.edu.ge
ჭაბაშვილი გიორგი
gchab2016@agruni.edu.ge
გელაშვილი ნიკოლოზ
nigela2016@agruni.edu.ge
კაპანაძე პაპუნა
pkapa2009@agruni.edu.ge

ინგლისური B 1
N
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4

გვარი, სახელი
საბანაძე იაკობ
ჯანგულაშვილი თორნიკე
ხვედელიძე ქეთინო
ბერიძე შოთა

E-mail
isaba2013@agruni.edu.ge
tjang2016@agruni.edu.ge
kkhve2017@agruni.edu.ge
sberi2017@agruni.edu.ge
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ბერუაშვილი ცისანა
გოგავა გაგა
მაისაია ოთარი
სოლომონაშვილი ლუკა
ჭყონიძე მეგი
გიგაშვილი სალომე
ასანიძე თამარი
მარღიშვილი ცირა
სალამაშვილი დავით
სულავა მადონა
პავლიაშვილი ალეკო
ბოჭორიშვილი ბესიკი
მახარაშვილი დიმიტრი
ქირია ბექა

tberu2017@agruni.edu.ge
ggoga2017@agruni.edu.ge
omais2017@agruni.edu.ge
lsolo2017@agruni.edu.ge
mechko2017@agruni.edu.ge
sgiga2017@agruni.edu.ge
tasan2017@agruni.edu.ge
tmarg2017@agruni.edu.ge
dsala2017@agruni.edu.ge
msula2017@agruni.edu.ge
apavl2017@agruni.edu.ge
bboch2011@agruni.edu.ge
dmakh2017@agruni.edu.ge
bkiri2015@agruni.edu.ge
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დარგობრივი ინგლისური ინჟინრებისთვის
გვარი, სახელი
E-mail
კორხელი გიორგი
gkork2016@agruni.edu.ge
ზედაშიძე ზურაბი
zzeda2017@agruni.edu.ge
ოყროშიძე ნინო
nokro2017@agruni.edu.ge
ჩადუნელი გიორგი
gchad2017@agruni.edu.ge
კაკაბაძე გოგა
gkaka2017@agruni.edu.ge
შაუთიძე ლუკა
lshau2017@agruni.edu.ge
მჭედლიშვილი ილია
ilmch2016@agruni.edu.ge
ჩიხლაძე ლევანი
lchik2016@agruni.edu.ge
კოსტავა ნიკოლოზ
nkost2017@agruni.edu.ge
ყოლბაია ნიკოლოზ
nkolb2016@agruni.edu.ge
მაყაშვილი ეკატერინე
emaka2017@agruni.edu.ge
ჯორბენაძე ირაკლი
ijorb2017@agruni.edu.ge
გაგოშიძე მიქაელ
mgago2017@agruni.edu.ge
კანკავა ნოდარი
nkank2017@agruni.edu.ge
კორძაია დავით
dkord2017@agruni.edu.ge
კალანდაძე დავითი
dkala2016@agruni.edu.ge
ჯანიკაშვილი ვიტალი
vjani2015@agruni.edu.ge
ფაღავა თემურ
tpagh2017@agruni.edu.ge
ებრალიძე ივანე
iebra2017@agruni.edu.ge
iekhv2017@agruni.edu.ge
ეხვაია ირაკლი
ცუცქირიძე გიორგი
gtsut2017@agruni.edu.ge
ანდრიაძე გიორგი
gandr2017@agruni.edu.ge
გურჯიშვილი გუგა
ggurj2017@agruni.edu.ge
სულაძე დემეტრე
dsula2017@agruni.edu.ge
ზარქუა ლევან
lzark2016@agruni.edu.ge

