
ტოლერანტობის კლუბი 

(მოხალისეთა კონტინგენტი) 

 

N სახელი, გვარი სტატუსი საკონტაქტო ინფორმაცია 

 

1. ბარბარე თურმანიძე სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ბაკალავრიატი, ევროპისმცოდნეობა, მეორე კურსი 

577 29 24 56 

b.turmanidze99@gmail.com 

  

2.  ირმა შანთაძე სტუდენტი – წმინდა ტბელ აბუსერისძის სასწავლო უნივერსიტეტი, 

მაგისტრატურა, საჯარო მმართველობა, მეორე კურსი 

568 59 53 03  598 09 17 06 

shantadze.95@mail.ru 

  

3. ანასტასია ბერია სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ბაკალავრიატი, ევროპისმცოდნეობა, მეორე კურსი 

551 52 06 12 

anastasiaberia@yahoo.com 

  

4. ნინო ბერიძე მოსწავლე – 1 საჯარო სკოლა,  მე-12 კლასი 593 62 31 62 

nini_beridze2002@bk.ru 

 

5. მარიკა კოჩალიძე სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ბაკალავრიატი, ევოპისმცოდნეობა, მეორე კურსი 

577 53 01 29  

marikakochalidze4@gmail.com 

  

6. მაგდა ცეცხლაძე 

 

სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ბაკალავრიატი, ფილოლოგია, მეოთხე კურსი 

591 99 42 71; 568011904 

magda.tsetskhladze98@gmail.com 

  

7. ნიკა დიასამიძე სტუდენტი – ხიჭაური, ბაკალავრიატი, სამართალმცოდნეობა, პირველი 

კურსი 

 

571 06 51 83 

8. მილენა ნიჟარაძე სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

ეკონომიკა, მესამე კურსი 

555 51 42 55 

milena.nizharadze@gmail.com 
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9. ნათია პაქსაძე სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ბაკალავრიატი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი 

 

574 21 71 73 

n.paksadze98@gmail.com  

10. ნოდარ დიასამიძე სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

ბაკალავრიატი, საერთაშორისო ურთიერთობები, მეოთხე კურსი 

 

557 05 45 00  

Diasamidze.97n@gmail.com  

11. 

 

მარიკა ბერიძე სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბიოლოგია, 

მეორე კურსი 

 

555 53 65 42 

Mariamberidze144@gmail.com 

12. მონიკა ბერიძე სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ეკოლოგია, 

მესამე კურსი 

 

555 46 25 31 

Beridze_monika@mail.ru 

13. ქრისტინა შაინიძე სტუდენტი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, მედიცინა, 

პირველი კურსი 

 

574095112 

kristinashainidze1979@mail.ru  

14. ქეთი შაინიძე სტუდენტი –  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, მედიცინა, 

მეორე კურსი 

 

571847171 

Ketishainidze05@gmail.com  

15. მარიკა დავითაძე სტუდენტი – წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო 

უნივერსიტეტი,  საჯარო მმართველობა, პირველი კურსი 

 

597992776 

Marikadavitadze01@gmail.com   

16. გიორგი ბროლაძე სტუდენტი –  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო 

ურთიერთობები, მესამე კურსი 

 

599783158 

giorgi.broladze.98@mail.ru  

17.  მარიკა ბროლაძე სტუდენტი –  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბიოლოგია, 

მეორე კურსი 

 

577 08 60 68 

Marikabroladze2000@gmail.com  
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18. ლაურა ხოზრევანიძე სტუდენტი –  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბიოლოგია, 

მეორე კურსი 

 

558567728 

19, ელენე კურტანიძე სტუდენტი –  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბიოლოგია, 

მეორე კურსი 

 

592 20 21 31                                              

Elene.kurtanidze1@gmail.com 

20.  გიული ბოლქვაძე სტუდენტი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ფარმაცია, 

მეოთხე კურსი 

 

592 22 71 56 

giulibolkvadze05@gmail.com  
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