
 

 2016-2017 სასწავლო წლის სასწავლო ჯგუფები ფიზიკასა და მათემატიკაში 

ჯგუფი №1179        მე-7 კლასი 

პედაგოგი თემურ სირაბიძე 

№ გვარი სახელი 

1 ნაგერვაძე ნიკა 

2 ფარტენაძე დაჩი 

3 გაბისონია დიანა 

4 თორმანოვი მარიამ 

5 კვაჭაძე ანა 

6 კვაჭაძე ილია 

7 ლორთქიფანიძე გოგა 

8 თევდორაძე ნიკიტა 

9 ხოროიშვილი გუგა 

10 სურმანიძე თაკო 

11 ცინცაძე ნინო 

12 კოსტავა ლანა 

13 გელაძე ანრი 

14 გოგიტიძე მარიამ 

15 გოგიშვილი თეკლა 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1180   მე-7 კლასი 

პედაგოგი სულიკო ბოლქვაძე 

№ გვარი სახელი 

1 წუზბა ანრი 

2 არჯევანიძე მირიან 

3 ბოჭორიშვილი დავით 

4 ბერიძე ლუკა 

5 თურმანიძე გიორგი 

6 კაკალაძე ნიკა 

7 ავალიანი გიორგი 

8 ბერიძე ლუკა 

9 
ასლანიშვილი ნია 

10 
თებიძე სანდრო 

11 
მალაყმაძე ანა 

12 
დევაძე ლევან 

13 
ვარშალომიძე თორნიკე 

14 
აროშიძე ლევან 

15 
ივანაძე ანრი 

16 
კახიძე ანასტასია 

17 
მორჩილაძე თემური 

18 
ბერიძე მარიამ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1181                     მე-8 კლასი 

პედაგოგი თემურ სირაბიძე 

№ გვარი სახელი 

1 გაბისონია ვიქტორია 

2 დიასამიძე ლიზი 

3 თურმანიძე ალეკო 

4 აროშიძე გიორგი 

5 ფარტენაძე ნიკა 

6 ხაჯიშვილი ელენე 

7 დუმბაძე სალომე 

8 მეგრელაძე მარი 

9 თავდგირიძე მირიანი 

10 მექურიძე ნიკა 

11 ტაკიძე თამთა 

12 თებიძე ლუკა 

13 გოგიტიძე გიორგი 

14 ართმელაძე გიორგი 

15 ქადიძე მეგი 

16 ღლონტი რომანი 

17 ხვიჩია დაჩი 

18 ზაქარაძე მარი 

19 წითელაძე ლუკა 

20 დავითაძე ლუკა 

21 
სურმანიძე საბა 

22 
თავდგირიძე დათო 

23 
მარტიროსიანი ლოლიტა 

24 
სიხარულიძე ლიზი 

 

 



ჯგუფი №  1182                      მე-8 კლასი 

პედაგოგი სულიკო ბოლქვაძე 

№ გვარი სახელი 

1 აბუსელიძე ლუკა 

2 იონიძე ჯოყოლა 

3 ხალვაში შაქრო 

4 მელაძე იოსებ 

5 გორგილაძე ანანო 

6 მოისწრაფიშვილი ლუკა 

7 ახალაძე ნიკა 

8 აბაშიძე თეკლა 

9 ჯორთმენაძე დავით 

10 ბორშკოვა მარიამ 

11 ქორიძე ნინო 

12 ბერიძე დავითი 

13 გობაძე ნინო 

14 სურმანიძე საბა 

15 ფუტკარაძე ანრი 

16 გოგიტიძე რეზო 

17 
დიასამიძე ნიკა 

18 
ჯიბლაძე გივი 

19 
ჯორბენაძე ლიკა 

20 
ჯორბენაძე საბა 

21 
დიასამიძე ლუკა 

22 
ებრალიძე ნოდარი 

23 
ტაკიძე გიორგი 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1183             მე-9 კლასი 

პედაგოგი თემურ სირაბიძე 

№ გვარი სახელი 

1 მახარაძე ანრი 

2 ლომსაძე გია 

3 გორგილაზე ფრიდონ 

4 ქურიძე დავით 

5 ტაკიძე ლუკა 

6 მახარაძე ლევან 

7 კომახიძე ანი 

8 ანანიძე დავით 

9 ჯაყელი ბექა 

10 სალვარიძე ლუკა 

11 ბარამიძე ლუკა 

12 
გაბუნია ანზორ 

13 
კიკნაძე დათო 

14 
ნაკაშიძე მარიამ 

15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1184              მე-9 კლასი 

პედაგოგი სულიკო ბოლქვაძე 

№ გვარი სახელი 

1 ვარშალომიძე გიორგი 

2 შარვაშიძე ნინო 

3 თავართქილაძე მარიამ 

4 ყურშუბაძე მარიკა 

5 ფუტკარაძე არჩილ 

6 მართალიშვილი ლიკა 

7 წილოსანი მარიამ 

8 ბურჭულაძე გვანცა 

9 
სურმანიძე ნათია 

10 
გოგიაშვილი ანა 

11 
ასამბაძე ნიკა 

12 
თურმანიძე ნიკა 

13 
ბოჭორიშვილი მარიამ 

14 
მიქელაძე ნათია 

15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1185         მე-10 კლასი 

პედაგოგი  თემურ სირაბიძე 

№ გვარი სახელი 

1 ტაკიძე ლაშა 

2 ხიმშიაშვილი ლიზი 

3 ზაქარაძე ნინო 

4 კოჩალიძე ნიკო 

5 ავალიანი არმაზ 

6 დავითაძე ლევან 

7 ბერიძე მარი 

8 კონცელიძე ელენე 

9 თავდგირიძე რიჩარდ 

10 მაკარაძე ქეთევან 

11 გობაძე გურამი 

12 ანანიძე კობა 

13 აროშიძე მარიამი 

14 ხოზრევანიძე დიმიტრი 

15 
ჩიმაკაძე მარიამ 

16 
ამაღლობელი ლიკა 

17 
თურმანიძე გიორგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1186      მე-11 კლასი 

პედაგოგი სულიკო ბოლქვაძე 

№ გვარი სახელი 

1 ატრუჟბა ანზორ 

2 მემიაძე თემური 

3 გაბელაია თამარ 

4 გორგილაძე ანი 

5 აბაშიძე გვანცა 

6 გოგიტიძე თამარ 

7 დონდოლაძე გიორგი 

8 გოგიჩაიშვილი ლევან 

9 ტარიელაძე გიორგი 

10 ცეცხლაძე გიორგი 

11 ბახტაძე ლერი 

12 
გოგიტიძე რეზო 

13 
თავართქილაძე დავით 

14 
დიასამიძე ლიკა 

15 
ამაღლობელი ანა 

16 სირაბიძე ნანა 

17 სირაბიძე ნონა 

18 ბეჟანიძე მარიამ 

18 ბეჟანიძე ელენე 

20 ბერიძე გიგა 

21 ცინცაძე ანი 

22 გოგიტიძე თამარ 

23 ვარდმანიძე ოთარ 

24 ხალვაში მაგდა 

25 დონდოლაძე დიმიტრი 

26 დიდმანიძე თენგიზ 

27 ცეცხლაძე ეთერ 

 



ჯგუფი №1187 

მე-5 კლასი   პედაგოგი კლარა ჭედია 

№ გვარი სახელი 

1 
დარსალია ნიკა 

2 
მიქაძე ელენე 

3 
სირაძე გიგა 

4 
ავალიანი შაკო 

5 
ყირიმლიშვილი ლუკა 

6 
ხიმშიაშვილი ალექსანდრე 

7 
დევაძე ანა 

8 
მამულაძე დავით 

9 
ვერძაძე ბეატრისი 

10 
კვირიტიძე ლიკა 

11 
ნაგერვაძე მაიკ 

12 
ლორთქიფანიძე მიხეილ 

13 
ზოიძე ნინო 

14 
ნათელაძე მარიამ 

15   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1188         მე-9     (ფიზიკა) 

პედაგოგი თამაზ ბერიძე 

№ გვარი სახელი 

1 გორგილაძე ფრიდონ 

2 გოგიტიძე ნიკა 

3 ჯაყელი ბექა 

4 ფირცხალაიშვილი ნია 

5 დევაძე თამარ 

6 გოჩალეიშვილი გვანცა 

7 ბარამიძე ლუკა 

8 ტაკიძე ლუკა 

9 ლაშხია ლუკა 

10 დიდიძე ლუკა 

11 გოგრაჭაძე გეგი 

12 ანანიძე დავით 

13 გაბაიძე მიშიკო 

14 კეკელიძე დავით 

15 სალვარიძე ლუკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1189        მე-10 კლასი (ფიზიკა) 

პედაგოგი თამაზ ბერიძე 

№ გვარი სახელი 

1 ბერიძე კობა 

2 ტაკიძე ლაშა 

3 ძირკვაძე ირაკლი 

4 ზაქარაძე ნინო 

5 კახაძე ასლანი 

6 დავითაძე ლუკა 

7 ხოზრევანიძე დიმიტრი 

8 
ამაღლობელი ლიკა 

9 
ბერიძე მარი 

10 
აროშიძე მარიამ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1190     მე-11კლასი (ფიზიკა) პედაგოგი შოთა ბოლქვაძე 

№ გვარი სახელი 

1 აბაშიძე მეგი 

2 ატრუჟბა ანზორ 

3 დონდოლაძე გიორგი 

4 მემიაძე თემური 

5 მეფარიშვილი ნოდარ 

6 ხალვაში მაგდა 

7 თურმანიძე ბაქარ 

8 სირაბიძე ნონა 

9 სირაბიძე ნანა 

10 ბეჟანიძე მარიამ 

11 ბეჟანიძე ელენე 

12 ბერიძე გიგა 

13 პაპიძე მეგი 

14 მახარაძე თამარ 

15 ვარდმანიძე ოთარ 

16 გოგიტიძე რეზო 

17 დონდოლაძე დიმიტრი 

18 ლაზიშვილი ლაშა 

19 მამულაძე ბექა 

20 მამულაძე ნინო 

21 ცეცხლაძე ლუკა 

22 ჩხარტიშვილი ქეთევან 

23 კახიძე არჩილ 

24 ჭაღალიძე თეა 

25 ფალავანდიშვილი რუსუდან 

26 
დიასამიძე ლიკა 

27 
ამაღლობელი ანა 



 

ჯგუფი №  1191           მე-6 კლასი 

პედაგოგი: რომან თავართქილაძე 

 

№ გვარი სახელი 

1 აბაშიძე ლუკა 

2 ღვინიანიძე მარიამ 

3 ხიბაია სანდრო 

4 სართანია ლუკა 

5 ვადაჭკორია თეკლა 

6 ჯაბნიძე დავითი 

7 ვარშანიძე მარიამ 

8 სირაძე ლაშა 

9 წითელაძე ლევან 

10 მეგრელიძე ანამარია 

11 გორგილაძე ნიკა 

12 ცინცაძე ცეზარ 

13 ზოიძე მარიამი 

14 თებიძე რეზო 

15 ცინარიძე ნინა 

16 მახარაძე ეკატერინე 

17 ჯინჭარაძე გიორგი 

18 ეგიზაროვი ვიაჩესლავ 

19 ბერიძე ელისაბედ 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1192        მე-6 კლასი 

პედაგოგი კლარა ჭედია 

 

 

№ გვარი სახელი 

1 დუმბაძე საბა 

2 ჯიჯავაძე ლუკა 

3 აბაშიძე დათო 

4 დავითაძე დაჩი 

5 დავითაძე საბა 

6 ქარცივაძე თამაზ 

7 მუთიძე თამთა 

8 ბარამიძე მათე 

9 ახალაძე კახა 

10 ცინცაძე ნიკა 

11 ჩხატარაშვილი მარიამ 

 

 

ჯგუფი №  1193              მე-7 კლასი 

პედაგოგი კლარა ჭედია 

№ გვარი სახელი 

1 რუხაძე მარიამ 

2 ბოლქვაძე საბა 

3 ბედინაძე ლიზი 

4 მიქელაძე დეა 

5 ფუტკარაძე ენრი 

6 ცეცხლაძე ლევან 

7 ბერიძე ანუკი 

8 ბერიძე გიორგი 



9 გორაძე ლუკა 

10 კაკალაძე გიორგი 

11 რუხაძე მარიამ 

12 ბოლქვაძე საბა 

13 ბედინაძე ლიზი 

14 გოგიტიძე რეზო 

15 
ტაკიძე დიანა 

16 
ბოჭორიშვილი ანა 

17 
სხილაძე გიორგი 

18 
სალაძე დავით 

 

 

ჯგუფი №  1194                       მე-8 კლასი (ფიზიკა) 

პედაგოგი თამაზ ბერიძე 

№ გვარი სახელი 

1 ხალვაში შაქრო 

2 აროშიძე გიორგი 

3 ჯორთმენაძე დავით 

4 ბორშკოვა მარიამ 

5 წულუკიძე თორნიკე 

6 გურგენიძე საბა 

7 ვარშალომიძე გიორგი 

8 მოისწრაფიშვილი ლუკა 

9 მელაძე იოსებ 

10 ფუტკარაძე ანრი 

11 დავითაძე ლუკა 

12 გობაძე ნინო 

13 წითელაძე ლუკა 

14 ბაგრატიონი ერეკლე 



 

ჯგუფი №  1195               მე-9  ( ფიზიკა) 

პედაგოგი თამაზ ბერიძე 

№ გვარი სახელი 

1 მამულაძე ბექა 

2 შარვაშიძე ნინო 

3 გეგუჩაძე საბა 

4 მახარაძე ლევან 

5 ყურშუბაძე მარიკა 

6 ქათამაძე ანა 

7 მიქელაძე ლიზი 

8 მართალიშვილი ლიკა 

9 წილოსანი მარიამი 

10 ბურჭულაძე გვანცა 

11 
მახარაძე ანრი 

12 
ფუტკარაძე არჩილ 

13 
კიკნაძე დათო 

14 
ხინთიბიძე ეკატერინე 

15 
გოგიაშვილი ანა 

16 
მიქელაძე ნათია 

17 
ბოჭორიშვილი მარიამ 

18 
აბაშიძე ლევანი 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ჯგუფი №  1196   მე-7 (ცე) 

პედაგოგი ზურაბ დუმბაძე 

№ გვარი სახელი 

1 დევაძე ლევან 

2 ქველაძე დავით 

3 ხოროიშვილი გუგა 

4 ტარიელაძე საბა 

5 ბერიძე ლუკა 

6 ბოჭორიშვილი დავით 

7 წულუკიძე საბა 

8 ცინცაბაძე ვანო 

9 თევდორაძე ნიკიტა 

10 ხიმშიაშვილი ნინი 

11 წულუკიძე დეა 

12 ბერძენიშვილი გიორგი 

13 გოგიტიძე რეზო 

 

ჯგუფი №  1197        მე-8 (ცე) 

პედაგოგი ზურაბ დუმბაძე 

№ გვარი სახელი 

1 ხარაზი დავით 

2 ლაშხია გრიგოლ 

3 ქამადაძე ლაშა 

4 აროშიძე გიორგი 

 

 

 

 

 



 

ჯგუფი №  1198        მე-9 კლასი (ცე) 

პედაგოგი ზურაბ დუმბაძე 

№ გვარი სახელი 

1 გოგრაჭაძე გეგი 

2 გორგილაძე ფრიდონ 

3 ტაკიძე ლუკა 

4 გეგუჩაძე საბა 

5 გაბაიძე მიშიკო 

6 გოგიტიძე ნიკა 

7 გოგრაჭაძე გეგი 

8 ბექა მამულაძე 

9 ლიზი მიქელაძე 

10 ლევან მახარაძე 

11 დათო ქურიძე 

 

ჯგუფი №1205 მე-7 კლასი(ფიზიკა) 

პედაგოგი თამაზ ბერიძე 

№ გვარი სახელი 

1 
ბოჭორიშვილი დავით 

2 
თედორაძე ნიკიტა 

3 
კაკალაძე გიორგი 

4 
ბერიძე ლუკა 

5 
ვარშალომიძე თორნიკე 

6 
ბოჭორიშვილი ანა 

7 
გაბისონია დიანა 

 

 

 

 



 

ჯგუფი №1206  მე-8 კლასი(ფიზიკა) 

პედაგოგი შოთა ბოლქვაძე 

№ გვარი სახელი 

1 
კაპანაძე მატასი 

2 
გაბისონია ვიქტორია 

3 
სურმანიძე საბა 

4 
თურმანიძე საბა 

5 
ნაგერვაძე ლიზი 

6 
ზაქარაძე მარი 

7 
ფარტენაძე ნიკა 

8 
ჩიკვაიძე მერი 

9 
თავდგირიძე დათო 

10 
მარტიროსიანი ლოლიტა 

11 
აბაშმაძე საბა 

12 
სიხარულიძე ლიზი 

13 
აბუსელიძე ლუკა 

14 
კოკობინაძე ნინი 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ჯგუფი №  1207     მე-5 კლასი 

პედაგოგი რომან თავართქილაძე 

№ გვარი სახელი 

1 
მიქელაძე ალექსი 

2 
სურმანიძე ნინო 

3 
დავითაძე ნიკოლოზ 

4 
დიასამიძე ნიკა 

5 
წულაძე ანდრია 

6 
ნამგალაძე ლიზი 

7 
ხუჯაძე ელენე 

8 
სურგულაძე ნიკოლოზი 

9 
ბერიძე რეზო 

10 
ცინცაძე დათო 

11 
ბერიძე ნათია 

12 
გოგმაჩაძე ნიკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ჯგუფი №  1208      მე-5 კლასი 

პედაგოგი რომან თავართქილაძე 

№ გვარი სახელი 

1 
ბასილაძე ლიზი 

2 
ბერიძე ოთო 

3 
შარაშიძე საბა 

4 
ჟორდანიძე ანრი 

5 
ბერიძე ალექსანდრე 

6 
ჭინკაძე ნინო 

7 
მანველიძე ტარიელ 

8 
გოგიჩაიშვილი ანა 

9 
ბოლქვაძე ზურა 

10 
მაკარაძე ჯემალი 

11 
ვარშანიძე ალეკო 

12 
გურგენაძე ცოტნე 

13 
დევაძე სანდრო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ჯგუფი №  1209     მე-6 კლასი 

პედაგოგი რომან თავართქილაძე 

№ გვარი სახელი 

1 
ზოიძე ნინო 

2 
სამნიძე თემური 

3 
რომანაძე ანუკი 

4 
სიმონიშვილი ანასტასია 

5 
ხალვაში ლიზი 

6 
აბაშიძე ნინო 

7 
ცინცაძე თამთა 

8 
გობრონიძე ალექსანდრე 

9 
ვაშაყმაძე ვახტანგ 

10 
ბიბილეიშვილი თორნიკე 

11 
ტაკიძე სესილი 

12 
ზოსიძე ლიზა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ჯგუფი №  1210        მე-6 კლასი 

პედაგოგი რომან თავართქილაძე 

№ გვარი სახელი 

1 
დავითაძე ლევან 

2 
ქათამაძე ლევან 

3 
რიჟვაძე დავითი 

4 
თურმანიძე გიორგი 

5 
შარვაშიძე გიორგი 

6 
ჩიკვაიძე ნიკა 

7 
გორგილაძე ირაკლი 

8 
სურმანიძე ალექსანდრე 

9 
მწერალიშვილი ლევან 

10 
ხალვაში ლუკა 

11 
კუპრაძე გიორგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ჯგუფი №  1211        მე-8 კლასი (ფიზიკა) 

პედაგოგი შოთა ბოლქვაძე 

№ გვარი სახელი 

1 
ტაკიძე თამთა 

2 
აბაშიძე თეკლა 

3 
სალაძე თემური 

4 
სიხარულიძე ნინო 

5 
ჯორბენაძე ლიკა 

6 
ჯორბენაძე საბა 

7 
დუმბაძე სალომე 

8 
ართმელაძე გიორგი 

9 
გოგუაძე მარიამ 

10 
კობალაძე მარიამ 

11 
ახვლედიანი ანუკი 

12 
გორგილაძე ანანო 

13 
ტაკიძე გიორგი 

14 
ბარაბაძე სერგი 

 


