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№ გვარი, სახელი პირადი № გრანტი % 

1.  აბდულაევა ამინა  100 

2.  აბდულლაევა ემან  100 

3.  აზიზბეკოვი იმრან  100 

4.  აზიზოვი ანარ  
 

5.  აივაზოვა გიულნარ  
 

6.  ალახვერდიევა აითან  
 

7.  ალახვერდიევა რენა  
 

8.  ალიევა შარგია  
 

9.  ალიევი აკბარ  
 

10.  ალიევი ატეშ  100 

11.  ალიევი დილან  
 

12.  ალიევი ელნურ  
 

13.  ალიევი ილკინ  100 

14.  ალიევი სუბხან  
 

15.  ალიევი ულფატ  
 

16.  ალიევი შამისტან  
 

17.  ალიზადე საბინა  
 

18.  ალიოღლი აიდინი  
 

19.  ამირხანოვი ფიზული  
 

20.  ახმედოვა იასამან  100 

21.  ახმედოვა მათანათ  
 

22.  ახმედოვი თახმაზ  100 

23.  ახმედოვი ლოგმან  
 

24.  ახმედოვი ნეიმათ  100 

25.  ახუნდოვი ხამზა  
 

26.  ბაირამოვა ზამინა  
 

27.  ბაირამოვა როია  
 

28.  ბაირამოვა სახიბა  
 

29.  ბახტიაროვი რობერტი  
 

30.  ბინატოვა საადათ  
 

31.  გაიალოვი ვუსალა  
 

32.  გარაევა ნარმინ  
 

33.  გასანოვა ლამან  
 



34.  გასანოვა ტურკან  100 

35.  გასანოვი ედილ  
 

36.  გასანოვი სურადდინ  
 

37.  გასანოვი ქამრან  
 

38.  გაჯიევი ალი  
 

39.  გაჯიევი ვუსალ  
 

40.  გურბანოვი ისლამ  
 

41.  გუსეინოვი ისა  
 

42.  გუსეინოვი ნოვრუზ  100 

43.  გუსეინოვი ორხან  
 

44.  გუსეინოვი რათხან  
 

45.  გუსეინოვი ხალიგ  100 

46.  დალივალოვი აიაზ  
 

47.  დამირჩიევა თურქან  100 

48.  დარგალი ალი  
 

49.  ემინაგაროვა ემინა  
 

50.  ემინოვი აგა  
 

51.  ემინოვი რუსლან  
 

52.  ეფენდიევი ფახრი  
 

53.  ვალიევი აზიზხან  
 

54.  იაგუბოვი ათეშ  
 

55.  იმანოვა კონულ  
 

56.  ისაევი შახინ  100 

57.  ისმაილოვა აისელ  
 

58.  ისმაილოვა არზუ  
 

59.  ისმაილოვი დაური  
 

60.  ისმაილოვი ვატან  
 

61.  ისმაილოვი სარხან  
 

62.  ისმაილოვი ტურალ  
 

63.  ისმაილოვი ჯაფარ  
 

64.  იუსუბოვი ვუსალ  
 

65.  იუსუბოვი რამინ  
 

66.  კაბულოვა შურა  100 

67.  კარაევი ელვინ  
 

68.  კარაევი ისლამ  
 

69.  კარიმოვა ანბარ  
 

70.  კულიევი იბრაგიმ  
 

71.  კურბანოვა ვუსალა  
 

72.  კურბანოვა ნაილია  
 

73.  კურბანოვი ამირახ  
 

74.  ლაიშოვი რახმან  
 

75.  მადინაევი ხაიამ  100 

76.  მამედოვ ორხან  
 

77.  მამედოვა აისუნ  
 



78.  მამედოვა აიტაჩ  
 

79.  მამედოვა ელეონორა  
 

80.  მამედოვი ელიზბარ  
 

81.  მამედოვი ელმან  
 

82.  მამედოვი ელშან  
 

83.  მამედოვი მუსტაფა  
 

84.  მამედოვი ორხან  
 

85.  მამედოვი ჯავიდ  
 

86.  მანსიროვი ალიარ  100 

87.  მახმუდოვი ადილ  
 

88.  მეიხანუმოვი ვუგარ  100 

89.  მეხტიევა ზარიფა  
 

90.  მეხტიევი ელვინ  
 

91.  მეხტიევი ელთუნ  
 

92.  მირზაევა ნარგიზ  
 

93.  მირზოევი ლეილა  100 

94.  მიქიევა სეხრან  100 

95.  მურადოვი გაჯი  
 

96.  მურსაკულოვი გაბილ  100 

97.  მუსაევა აისელ  
 

98.  მუსაევა ფინარ  100 

99.  მუსტაფაევა აიგუნ  100 

100.  მუსტაფაევა თურქან  100 

101.  მუსტაფაევა ნარგიზ  100 

102.  მუსტაფაევი ელმირ  
 

103.  მუსტაფაევი ელჩინ  
 

104.  მუსტაფაევი მიქაილ  
 

105.  ნაბიევა  აინურა  
 

106.  ნაბიევა აითაჯ  100 

107.  ნაბიევა აისუნ  
 

108.  ნაბიევა აიშა  
 

109.  ნადიროვი ვალი  100 

110.  ნამაზ ოღლი ნამაზ  
 

111.  ნამაზოვი მაგამედ  
 

112.  ნამაზოვი ხაიალ  
 

113.  ნასიბოვა აინურა  100 

114.  ნასიბოვა ელნარა  
 

115.  ნასიბოვა სევდა  
 

116.  ნოვრუზოვა ნურლანა  
 

117.  ნოვრუზოვი ფაგან  
 

118.  ნურიევი რუფატ  100 

119.  ომაროვ სელიმხან  
 

120.  ომაროვა გოზალ  100 

121.  ომაროვა სევილ  
 



122.  ომაროვი ვუგარ  
 

123.  ორუჯოვი აბილ  100 

124.  ოსმანოვა ანფა  
 

125.  ოჯახვერდიევა აიგიუნ  100 

126.  პირმამედოვი რასიმ  
 

127.  რამაზანოვა ავა  
 

128.  რამაზანოვი ორხან  100 

129.  რაჯაბოვ როვშან  
 

130.  რზაევა გუნაი  
 

131.  რუსთამოვა საქინა  
 

132.  რუსთამოვი რამილ  100 

133.  რუსტამოვი ალტუნ  
 

134.  სადიკოვა სარია  
 

135.  სადიკოვი სამიკ  100 

136.  სამათოვი რუსლან  
 

137.  საფაროვი ელვინ  
 

138.  საფაროვი სამირა  
 

139.  სეიდოვი ფარვიზ  100 

140.  სულეიმანოვი ზეინაბ  100 

141.  სულეიმანოვი ისმაილ  
 

142.  სულეიმანოვი ნაბი  
 

143.  სულეიმანოვი შირხან  
 

144.  ფაშაევი სადაი  
 

145.  ქაზიმოვა სინა  
 

146.  ქიარიმოვი ლეილა  100 

147.  შაბანოვა მაჰირა  
 

148.  შალლიევ შამილ  
 

149.  შამილოვა ელნარა  
 

150.  შაქაროვა აიტაჯ  
 

151.  შახმურადოვა დურდანა  100 

152.  შახმურადოვა კიამალია  100 

153.  ჩირახოვა თურქან  
 

154.  ხალილოვა აინურა  
 

155.  ხალილოვა გიუნელ  
 

156.  ხანზადაევა ელზა  
 

157.  ხანსულთანოვი რამიზ  100 

158.  ჯალილოვა აიტაჯ  
 

159.  ჯალილოვა ნურანა  
 

160.  ჯაფაროვი მამედ  100 

161.  ჰასანოვი ვაფა  
 

162.  ჰუსეინოვა ალიმა  100 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 
 


