
       

                                2019 წლის კურსდამთავრებულთა სია 

 

1. კვანჭიანი  

 

სალომე მზარეული მეორე საფეხური 

2. ვიბლიანი მარეხი 

 

მზარეული 

მეორე 

საფეხური 

3. შუკვანი ლუიზა მზარეული 

მეორე 

საფეხური 

4. ზუმაძე  სოსლან შემდუღებელი 

მესამე 

საფეხური 

5. გვარმიანი ფრეზერ შემდუღებელი 

მესამე 

საფეხური 

6. დავითიანი კოტე შემდუღებელი 

მესამე 

საფეხური 

7. ჩხვიამიანი თემურ შემდუღებელი 

მესამე 

საფეხური 

8. სუბელიანი არკადი შემდუღებელი 

მესამე 

საფეხური 

9. ხვინთელანი დავით შემდუღებელი 

მესამე 

საფეხური 

10. ქურდიანი ნათია დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტი 

11. აბუთიძე სალომე დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტი 

12. ჯაფარიძე ქეთევან დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტი 

13. ფირცხელიანი ნანა დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტი 

14. ნაკანი მაია დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტი 

 

 

                         2018 წლის კურსდამთავრებულთა სია 

გვარი სახელი კვალიფიკაცია 

1. გურჩიანი ზოია 
მზარეულის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

2. რატიანი დიმიტრი 
მზარეულის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

3. ფალიანი ზურაბ 
მზარეულის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

4. გირგვლიანი ნელი 
მზარეულის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

5. ფეიქრიშვილი მაია 
მზარეულის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

6. ჩხვიმიანი ინგა 
მზარეულის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 



7. კვიციანი  ნანული 

სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

8. უდესიანი  ნინო 
სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

9. ხერგიანი ანი 
სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

10. გულედანი გურამ 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

11. მჭედლიანი შმაგი 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

12. უდესიანი  გიორგი 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

13. უდესიანი  გოჩა 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

14. ქურდიანი გიორგი 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

15. ჯაჯვანი გოჩა 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

16. ჯაჯვანი გელა 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

17. ჩხვიმიანი ერეკლე 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერის სპეციალისტის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

18. კვანჭიანი სალომე 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერის სპეციალისტის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

19. პირველი თამარ 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერის სპეციალისტის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

20. ხაფთანი ბაჩუკი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერის სპეციალისტის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

21. ჯაფარიძე გურამი 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების 

მხარდაჭერის სპეციალისტის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

22. მუშკუდიანი თამარ 
ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

23. ფალიანი გურანდა 
ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

24. მარგიანი თამილა 
ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

25. გელოვანი გიორგი 
ბურაღტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

26. სამსიანი ლერი 
გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

27. ფალიანი  სამიონ 
გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

28. ყიფიანი დავით 
გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

29. ჯაჯვანი არჩილ 
გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

30. ბარლიანი დავით 
მზარეულის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

31. გვარლიანი  გეგი 
მზარეულის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

32. კანიაშვილი  ბესიკი 
მზარეულის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

33. გულედანი ქეთევან 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 



34. საჯაია თათია 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

35. ხვიბლიანი გიორგი 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

36. შუკვანი თეკლე 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

37. ფალიანი ანა 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

38. გულბანი ნაზიბროლა 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

39. ხერგიანი თამარი 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების  მესამე საფეხურის 

კვალიფიკაცია.  

40. ხერგიანი თეა 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების  მესამე საფეხურის 

კვალიფიკაცია.  

41. ხერგიანი ფაცუ 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების  მესამე საფეხურის 

კვალიფიკაცია.  

42. კახიანი მარინა 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების  მესამე საფეხურის 

კვალიფიკაცია.  

43. მინდიაშვილი თამარი 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების  მესამე საფეხურის 

კვალიფიკაცია.  

44. შუკვანი მერი 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების  მესამე საფეხურის 

კვალიფიკაცია.  

45. გულბანი თედო 
 მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

46. სუბელიანი ვეფხვია 
 მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

47. ფილფანი  ბეშქენ 
 მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

48. შუკვანი ლაშა 
 მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

49. ფილფანი  გიორგი 
 მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

50. ფილფანი  გიორგი 
 მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

51. ფილფანი  ლაშა 
 მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია ელექტროობაში 

52. გადილია იამზე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

53. გულედანი ეკატერინე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

54. პირველი ქეთევან 

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

55. კვანჭიანი თორნიკე 

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

56. იოსელიანი ფატიმა 

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

57. ნარსავიძე შმაგი 

ბუღალტერ-ტექნიკოსის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

58. ქურდიანი  სოფიო 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 

59. ქურდიანი  ანა 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 

60. ფილფანი  სოფიო 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 

61. ვიბლიანი რუსუდან 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 

 



                                 

 

                                         2017  წლის კურსდამთავრებულთა სია 

გვარი სახელი კვალიფიკაცია 

1. გიგდელიანი გიორგი 
დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

2. ჩართოლანი გიორგი 
დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

3. ჩართოლანი ვახტანგ 
დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

4. ჯაჯვანი გიორგი 
დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

5. ჯაჯვანი თორნიკე 
დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

6. ლობჟანიძე ირინე 
გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

7. ნიგურიანი  ეკა 
გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

8. ფილფანი რამაზ 
გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

9. ქურდიანი ლევან 
გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

10. გვარლიანი  მუხრან 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

11. გოშუანი  ჯანიკო 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

12. გოშუანი  ჯემალი 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

13. კვიციანი სპარტაკ 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

14. მჭედლიანი გიორგი 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

15. კვიციანი გიორგი 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

16. ნიგურიანი  ზურაბ 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

17. ჟორჟოლიანი ნიკა 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

18. ცაავა ავთანდილ 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

19. ჯაჯვანი ირაკლი 
შემდუღებლის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

20. ბეგიჯანაშვილ

ი  
მარიტა 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

21. გვარლიანი  მადონა 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

22. გირგვლიანი მარინა 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

23. ლეგაშვილი  ლია 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

24. ნიგურიანი  ნანა 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 



25. ჯაფარიძე მაია 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

26. ბარლიანი დავით 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

27. გვარლიანი  გეგი 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

28. გვიჩიანი მაია 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

29. კვანჭიანი დარეჯან 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

30. კანიაშვილი ბესიკ 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

31. ოდიშარია ნინო 
მზარეულის მეორე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

32. გიგანი მიხეილ 
სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

33. გაბრიჭიძე საბა 
სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

34. ლევიცკი ნინო 
სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

35. ფილფანი ანანო 
სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

36. ქურდიანი სოფიო 
სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

37. ქურდიანი ანა 
სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

38. შუკვანი ნინო 
სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

39. ასუმბანი ივდითე მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

40. გურჩიანი ზოია მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

41. კუტივაძე გურამი მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

42. ჟორჟოლიანი სალომე მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

43. რატიანი დიმიტრი მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

44. ფალიანი  ზურაბი მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

45. ფარჯიანი ანა მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

46. ფეიქრიშვილი მაია მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

47. ჯგერენაია კარლო მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

48. არღვლიანი სალომე 
სარესტორნო სააქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

49. გირგვლიანი მადონა 

სარესტორნო სააქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

50. გოგოხია ქრისტინე 
სარესტორნო სააქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 



51. კვიციანი თათია 

სარესტორნო სააქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

52. მისკარიანი მაია 
სარესტორნო სააქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

53. რატიანი ნათია 
სარესტორნო სააქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

54. ჭითანავა ქეთევანი 
სარესტორნო სააქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

55. ჯაჯვანი მთვარისა 
სარესტორნო სააქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

56. გვარლიანი ელმირა გამოყენებითი ქსოვილების მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

57. გვარლიანი სოფიო 
დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

58. ნიჟარაძე ნაილი 
დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

59. ქალდანი  ნაზია 
დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

  

 

 

              2016 წლის კურსდამთავრებულთა სია 

 

1. გულბანი ნანა სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

2. გულბანი რაულ სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

3. მარგველანი სოსო სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

4. ქურდიანი ნატო სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

5. ქანცლიანი თორნიკე სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

6. კვიციანი ზეზვა დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

7. ქურდიანი კახა დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

8. ჩართოლანი  გიორგი დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

9. ხარძიანი გიორგი დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

10. ჟორჟოლიან

ი 

გენადი დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

11. ჯაჯვანი სლავიკ დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 



12. გულედანი არჩილ გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

13. გულედანი ბექა გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

14. მარგიანი ლალი გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

15. რატიანი  სოსო გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

16. არღვლიანი ეკატერინე სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

17. არღვლიანი ნაილი სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

18. გულედანი ოთარ სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

19. კახბერიძე ხათუნა სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

20. ნაკანი მაია სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

21. ჟორჟოლიან

ი 

ანა სასტუმრო საქმის მწარმოებლის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

22. გირგვლიანი ნუნუ მზარეულის  მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

23. კვიციანი  კლარისა მზარეულის  მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

24. მუშკუდიან

ი 

რუსუდან მზარეულის  მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

25. შიოლაშვილ

ი 

მარინა მზარეულის  მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

26. ჯაფარიძე  მაკა მზარეულის  მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

27. ვიბლიანი ბელა ბუღალტერის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

28. ნაკანი გიორგი ბუღალტერის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

29. ნარსავიძე მაკა ბუღალტერის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

30. ნიგურიანი ნინო ბუღალტერის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

31. ჩანქსელიანი სოფიკო ბუღალტერის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

32. ბერძენაძე დალი ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

33. გადელია იამზე ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

34. გულედანი თამარი ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

35. ნაკანი რაშიბ ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

36. ფილფანი ანანო ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 



37. ფილფანი ლაშა ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

38. ჩართოლანი ანა ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

39. ხერგიანი ანი ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

40. ჯაჯვანი თამარი ინფორმაციული ტექნოლოგის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

41. გოშთელიან

ი 

თეონა სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

42. გულბანი ნათია სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

43. მაღედანი ნესტან სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

44. ჟორჟოლიან

ი 

თამარი სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

45. ჯაფარიძე  ნანა სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

46. ჯაჯვანი ნინო სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

47. ალანია ჯემალი კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

48. მჭედლიანი გიორგი კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

49. ჩამგელიანი ლუკა კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

50. ბარლიანი სოფიო დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის კვალიფიკაცია 

51. გვარლიანი ლია დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის კვალიფიკაცია 

52. იოსელიანი ლელა დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის კვალიფიკაცია 

53. მერლანი მერი დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის კვალიფიკაცია 

54. ნიჟარაძე  ნატო დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის კვალიფიკაცია 

 

 

      2015 წლის კურსდამთავრებულთა სია 

 

გვარი სახელი კვალიფიკაცია 

1. გირგვლიანი ნელი 

მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

2. ივეჩიანი  მარინე 

მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

3. კვანჭიანი  მადონა 

მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 



4. მარგიანი მიხეილ 

მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

5. ნიგურიანი გიორგი 

მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

6. რატიანი მარინე 

მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

7. ფალიანი  ლაშა 

მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

8. ხერგიანი მანონი 

მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

9. მერლანი  თამარ 

მზარეულის  მეორე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

10. გირგვლიანი მადონა 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

11. გირგვლიანი ნინო 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

12. გურგულიანი სოფიო 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

13. გულედანი თამარ 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

14. დადვანი  რუსუდან 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

15. კვიციანი დიანა 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

16. ნიგურიანი ელისო 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

17. რატიანი თამარ 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

18. ზურაბიანი ირინე 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

19. ხაფთანი სვეტლანა 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

20. ყიფიანი თამთა 

ბუღალტრის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

21. გულედანი გიორგი 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

22. მურღვლიანი არჩილ 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

23. ნიგურიანი გიორგი 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

24. რატიანი დავით 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

25. ფალიანი  ხათუნა 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

26. ფარჯიანი ნაზო 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

27. ქალდანი პაატა 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

28. ცხომარია გიორგი 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

29. ხვისტანი ვიქტორ 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

30. გურგულიანი ელეონორა 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

31. კახბერიძე ნატო 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

32. ნიკოლოზიანი ლია 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

Iსაფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 



33. ფილფანი მაია 

დეკორატიული-გამოყენებითი 

ქსოვილების სპეციალისტის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

34. კახბერიძე ჯეირან 

კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

35. რატიანი მალხაზ 

კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

36. ფილფანი ვეფხვია 

კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

37. ფალიანი  მალხაზ 

კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

38. ქურდიანი ციოყ 

კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

39. ხაფთანი მალხაზ 

კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

40. ქოჩქიანი ალეკო 

კალატოზის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

41. ხარძიანი მადლენა 

მზარეულის  მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

42. კვიციანი  თათია 

მზარეულის  მესამე  საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

43. ალიევი ამირან 

შემდუღებელის  მესამე  

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

44. სამსიანი კახა 

შემდუღებელის  მესამე  

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

45. ყიფიანი ლაშა 

შემდუღებელის  მესამე  

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

46. ჯაფარიძე ჯუმბერ 

შემდუღებელის  მესამე  

საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

47. გვარლიანი მუხრან 

ბუღალტერის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

48. გურჩიანი ლელა 

ბუღალტერის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

49. ვიბლიანი ლუბა 

ბუღალტერის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

50. ხაჭვანი ლელა 

ბუღალტერის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

51. გაბრიჭიძე საბა 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

52. გვიჭიანი ბექა 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

53. გულედანი  ანა 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

54. გულედანი  მარიამ 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

55. მარგველანი ანა 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

56. სტეფლიანი ნანა 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

57. ფილფანი ნატო 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

58. ხერგიანი  გიორგი 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

59. ჯაფარიძე ლევან 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

60. ჯაჯვანი მარიამ 

ინფორმაციული ტექნოლოგის 

მესამე საფეხურის პროფესიული 

კვალიფიკაცია 

61. კვიციანი  ნატო 

სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 



62. ნარსავიძე მაიკო 

სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

63. ჩანქსელიანი სოფიკო 

სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

64. უდესიანი მაია 

სარესტორნო საქმის მწარმოებლის 

მესამე საფეხურის კვალიფიკაცია 

65. იოსელიანი ლომა 

გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

66. კვიციანი  ზვიადი 

გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

67. ნავერიანი თამაზი 

გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

68. ჩართოლანი გოგი 

გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

69. ჩხობაძე გიორგი 

გიდის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

70. გუგუსსიანი  გიორგი 

დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

71. გულედანი  გულბათ 

დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

72. სამსიანი  ამირან 

დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

73. ფილფანი ერეკლე 

დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

74. ყიფიანი ბექა 

დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

75. ჯაჯვანი ვახტანგ 

დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

76. ჯაჯვანი  ლევან 

დურგალის მესამე საფეხურის 

პროფესიული კვალიფიკაცია 

 

 




