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 მზარეულის II  საფეხურის  საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩაირიცხონ : 

 

 
1. სალომე ნავერიანი 

2. თათია კვანჭიანი 

 

 

 სარესტორნო საქმის  მწარმოებლის III საფეხურის 

საგანმანათლებლო  პროგრამაზე ჩაირიცხონ : 

 

1. ანი ხერგიანი 

2. მარიამ ლომაშვილი 

3. ნინო უდესიანი 

4. ელენე ჩოლოგაური  

5. ეკატერინე ჩართოლანი  

6. ეთერი  ფალიანი 

7. ზემერა ავალიანი  

8. ნანული კვიციანი 

 

 

 

 

 



 

 შემდუღებლის III  საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩაირიცხოს : 

 

1.შმაგი მჭედლიანი  

2.გურამ გულედანი 

3. გელა ჯაჯვანი 

4. გოჩა ჯაჯვანი 

5. გიორგი ქურდიანი 

6.გიორგი უდესიანი 

7. გოჩა უდესიანი 

 

 

 

 გიდის  III  საფეხურის საგანმანათლებლო  პროგრამაზე 

ჩაირიცხოს : 

 

 

1.ლერი სამსიანი 

2.არჩილ ჯაჯვანი  

3.ჯემალ გულედანი  

4.სამიონ ფალიანი 

5.დავით ყიფიანი 

 



 

 საგანმანათლებლო პროგრამაზე  მზარეულის  მე - 2 

საფეხურიდან   მე-3 საფეხურზე გადასასვლელი შიდა 

გამოცდის წარმატებით გავლის შედეგად ჩაირიცხოს  

მზარეულის მესამე საფეხურზე:  

 

 
1.ივიდეთე  ასუმბანი  

2. მანონი  ხერგიანი 

3. ზოია  გურჩიანი 

4. ნინო  ივნაძე  

5.მაია   ფეიქრიშვილი  

6. ზურაბ  ფალიანი 

7. დიმიტრი  რატიანი 

8.მარინე  ივეჩიანი 

9. ნელი  გირგვლიანი 

10.ინგა  ჩხვიმიანი  

 

 

 

 მზარეულის III  საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩაირიცხოს : 

 

1.ბადაგაძე რუსუდან 

2.გულედანი ქეთევან 

3.გულბანი ნაზიბროლა 

4.საჯაია თათია  

5.ფალიანი ანა 

6.შუკვანი თეკლე 



7.ხვიბიანი გიორგი 

 

 ბუღალტერ ტექნიკოსის III საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩაირიცხოს:  

 

1.გულედანი  ეკატერინე  

2.გადილია იამზე 

3.იოსელიანი ფატიმა 

4.კვანჭიანი თეა 

5.ნარსავიძე შმაგი 

6.პირველი ქეთევან  

7.ქალდანი დოდო 

8.შუკვანი ლანა 

 

 

 

 საგანმანათლებლო პროგრამაზე მზარეულის  მე-2  

საფეხურიდან  მე - 3 საფეხურზე გადასასვლელი შიდა  

გამოცდის  წარმატებით  გავლის  შედეგად  მზარეულის III  

საფეხურზე ჩაირიხოს : 

  

 

1.ბერლიანი დავით 

2.გვიჩიანი მაია 



3.გვარლიანი გეგი 

4.კანიაშვილი ბესიკ  

5.კვანჭიანი დარეჯან 

6.კორძაია ასმათ 

7.ჯორჯოლიანი სალომე 

 

 

 

 ელექტროობა  III  საფეხურის საგანმანათლებლო 

პროგრამაზე ჩაირიცხოს : 

 

 

1.გულედანი მალხაზ 

2.გულბანი თეო  

3.სუბელიანი ვეფხვია 

4. ფილფანი ბეშქენ 

5. ფილფანი ლაშა 

6. ფილფანი გიორგი 

7.ფილფანი გიორგი 

8.შუკვანი ლაშა 

 

 

 

 



 

 დეკორატიულ-გამოყენებითი ქსოვილების  სპეციალისტი 

III საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამაზე  

ჩაირიცხოს: 

 

1.კახიანი მარინა 

2. მინდიაშვილი თამარი 

3.ხერგიანი თეა 

4.ხერგიანი თამარ  

3.ხერგიანი ფაცუ 

5.შუკვანი მერი  

 

 

 მიღება განთავესების სპეციალისტი III  საფეხურის 

საგნმანათლებლო პროგრამაზე ჩაირიცხოს : 

 

1.გერლიანი ინგა 

2.ქურდიანი ნათო 

3.ჯაფარიძე ნინო 

 

 

 

 

 



 

 გიდი  III საფეხურის საგნმანათლებლო პროგრამაზე 

ჩაირიცხოს : 

 

1. ფალიანი მალხაზ 

2.ჩართოლანი ბაჩუკი  

 

 

 

 სარესტორნო საქმისმწარმოებელი III  საფეხურის    

პროგრამაზე ჩაირიცხოს: 

  

1.ნასყანი მარინე 

2.ფანგანი ირინა 

 

 

 

 

 ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერის III საფეხურის 

საგნმანათლებლო პროგრამაზე ჩაირიცხოს : 

 

1. ვიბლიანი რუსუდან 

2.მერლანი მარიამ 



3.ფილფანი სოფიო 

4.ქურდიანი სოფიო 

5.ქურდიანი ანა 

6.ქალდანი ზურაბი 

7.შუკვანი ანა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


