
კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

ტეტსტირების დღეს, კონკურსანტი ტესტირებაში მონაწილეობისათვის რეგისტრაციის გასავლელად,

უნდა გამოცხადდეს გრაფიკის შესაბამისად, ტესტირების ჩატარების ადგილას, ტესტირების

დაწყებამდე 1 საათით ადრე რეგისტრაციის დაწყების საათზე (დროს). ტესტირებაში მონაწილემ თან

უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საქართველოს მოქალაქის პასპორტი

ან/და პირადობის მოწმობა ან/და მართვის მოწმობა). პირადობის დამადასტურებელი შესაბამისი

დოკუმენტის გარეშე პირი ტესტირებაზე არ დაიშვება.

კონკურსანტი, რომელიც დადგენილ დროში არ გაივლის რეგისტრაციას, ტესტირებაზე არ დაიშვება.

ტესტირებაზე გამოუცხადებლობის ან დაგვიანების შემთხვევაში, მიუხედავად მიზეზისა (საპატიო თუ

არასაპატიო) მონაწილე ფასდება 0 ქულით. 



N სახელი გვარი პირადი N

1 ბადრი დოლიძე 61008001026

2 ბიძინა დუმბაძე 61001008374

3 გელა ცინცქილაძე 61006027948

4 გია შერვაშიძე 61001073600

5 გიორგი მამულაძე 61001034848

6 გიორგი რიჟვაძე 61009027974

7 გიორგი ხებრელაშვილი 36001037758

8 დავითი აბულაძე 60001055977

9 ეკატერინე ვარშალომიძე 61006011819

10 ელზა ქართველიშვილი 61006070797

11 თამთა მახარაძე 61008016891

12 თეა წულუკიძე 61001070309

13 თეა მგელაძე 61001055724

14 თენგიზ კიკნაძე 61006032053

15 თინა მეგრელიშვილი 61001065994

16 ინგა ფარტენაძე 61006020475

17 ინდირა აბულაძე 61008003796

18 ირაკლი ბოლქვაძე 61010008484

19 ირაკლი ბერიძე 61007003289

20 ირინე ლომიძე 54001015331

21 ლაშა თურმანიძე 61006013347

22 ლეილა აბაშიძე 61006071003

ჯგუფი I

2017 წლის 22 ივნისი                        

10:30 საათი

10:00 საათიდან    

10:30 საათამდე

 ქ. ბათუმის იუსტიციის 

სახლში, ხიმშიაშვილი N 7.

მონაცემები კონკურსანტების შესახებ

ტესტირების ჩატარების 

თარიღი და დრო

კონკურსანთტა 

რეგისტრაციის 

დაწყებისა და 

დამთავრების დრო

ტესტირების ჩატარების 

ადგილი



კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

ტეტსტირების დღეს, კონკურსანტი ტესტირებაში მონაწილეობისათვის რეგისტრაციის გასავლელად,

უნდა გამოცხადდეს გრაფიკის შესაბამისად, ტესტირების ჩატარების ადგილას, ტესტირების

დაწყებამდე 1 საათით ადრე რეგისტრაციის დაწყების საათზე (დროს). ტესტირებაში მონაწილემ თან

უნდა იქონიოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საქართველოს მოქალაქის პასპორტი

ან/და პირადობის მოწმობა ან/და მართვის მოწმობა). პირადობის დამადასტურებელი შესაბამისი

დოკუმენტის გარეშე პირი ტესტირებაზე არ დაიშვება.

კონკურსანტი, რომელიც დადგენილ დროში არ გაივლის რეგისტრაციას, ტესტირებაზე არ დაიშვება.

ტესტირებაზე გამოუცხადებლობის ან დაგვიანების შემთხვევაში, მიუხედავად მიზეზისა (საპატიო თუ

არასაპატიო) მონაწილე ფასდება 0 ქულით. 



N სახელი გვარი პირადი N

1 ლელა მხეიძე 61006058498

2 მაია გადელია 62001013039

3 მარიკა ბერიძე 61006063190

4 მელანო მახარაძე 61004071549

5 ნათია კორაშვილი 35001119351

6 ნათია მანთაშაშვილი 28001111177

7 ნანა დიასამიძე 61006067539

8 ნანული ნაგერვაძე 61006010975

9 ნარგიზ მიქელაძე 61001072674

10 ნინო ღოღობერიძე 61006064822

11 ნინო დუმბაძე 61001082270

12 ჟელმირა აბულაძე 61009027707

13 რომეო დიდმანიძე 61006061786

14 რუსლან დიასამიძე 61002000304

15 რუსუდან კეკელიძე 61010016611

16 სალომე ქათამაძე 61001081459

17 სოფია ლორთქიფანიძე 61006066358

18 შოთა ლორთქიფანიძე 61006015190

19 ჯაბა გორგაძე 61006066545

20 ჯამბულ თურმანიძე 61008016671

21 ჯონი გორგოშაძე 61006029340

ჯგუფი II

2017 წლის 22 ივნისი                        

13:30 საათი

13:00 საათიდან    

13:30 საათამდე

 ქ. ბათუმის იუსტიციის 

სახლში, ხიმშიაშვილი N 7.

მონაცემები კონკურსანტების შესახებ

ტესტირების ჩატარების 

თარიღი და დრო

კონკურსანთტა 

რეგისტრაციის 

დაწყებისა და 

დამთავრების დრო

ტესტირების ჩატარების 

ადგილი




