
ჩასარიცხ აპლიკანტთა სია: 

 

კაჭრეთი 

 

მევენახეობა-მეღვინეობა: 

1. დიანა ღლიღვაშვილი 

2. ასმათ პატარიძე 

3. ხატია რევაზიშვილი 

4. ირაკლი ნასყიდაშვილი 

5. რუსუდანი მაჭარაშვილი 

6. დავით სპანდერაშვილი 

7. კახაბერ ჯავახიშვილი 

8. ეკატერინე რუსიშვილი 

9. კობა ჭიკაძე 

10. ანი გეთიაშვილი 

11. თეიმურაზ ცინცაძე 

12. თორნიკე პიტიურიშვილი 

13. ზაზა ნიკვაშვილი 

14. სოფიო შანყულაშვილი 

15. დოდონა თევდორაშვილი 

 

სატყეო საქმე: 

1. ბაჩანა ტიტვინიძე 

2. ნიკოლოზ ჩომახაშვილი 

3. ტარიელ ბარნაბიშვილი 

4. ზურაბი პაპუნაშვილი 

5. გიორგი ჩომახაშვილი 

6. გია ოთარაშვილი 

7. გიორგი გიქორაშვილი 

8. მალხაზი სიბაშვილი 

9. დემნა ურდულაშვილი 

10. ვანო ქაჩლიშვილი 

11. ირაკლი როსტიაშვილი 

12. ზაქარია ტიგინაშვილი 

13. ირაკლი პეტრიაშვილი 

14. გიორგი როსტიაშვილი 

15. მამუკა ნაცვლიშვილი 



16. ჯამბული ქვლივიძე 

 

 

მეფუტკრე: 

1. ხათუნა გონაშვილი 

2. მარინე თუთისანი 

3. საბა ბარბაქაძე 

4. აკაკი ჩოქური 

5. ავთანდილ შანყულაშვილი 

6. გენადი ხოსიაშვილი 

7. ვალერი მახარიაშვილი 

8. ვალერი ლაზაშვილი 

9. ელტუნ მამიშოვი 

10. გიორგი არსენიძე 

11. სინან ყურბანოვი 

12. გიორგი ბურთიკაშვილი 

 

 

ინფორმაციის ტექნოლოგია: 

1. გელა ორველაშვილი 

2. მალხაზი გოგილაშვილი 

3. ბექა ნაზარაშვილი 

4. მიშიკო ჯავახიშვილი 

5. შოთა ძამუკაშვილი 

6. მარი გაბიტაშვილი 

7. ომარი კაკაშვილი 

8. დავითი ტუხაშვილი 

9. ალექსანდრე მექერიშვილი 

10. თამუნა ჯორბენაძე 

11. ჯონი ხუციშვილი 

12. გულიკო ღირსიაშვილი 

13. მარი აფთარაშვილი 

14. ჰასან ქაზუმოვი 

15. ომარი მეშველიშვილი 

 

ელექტროობა: 



1. გელა გიგილოშვილი 

2. ნოდარი ჯალიაშვილი 

3. გიგა გილიგაშვილი 

4. ზურა ყოყოჩაშვილი 

5. ნუგზარი გილიგაშვილი 

 

ფილამწყობი: 

1. გიორგი ნატროშვილი 

2. ნიკოლოზი ასლამაზაშვილი 

3. გიორგი კობალაძე 

4. ჯიმშერი თავართქილაძე 

5. რამაზი ბოლქვაძე 

6. ვაჟა ბაგალიშვილი 

7. გიორგი მიხელიძე 

8. ვიტალი მოლაშვილი 

9. ზურა ჯავახიშვილი 

10. დავითი ცაბუტაშვილი 

11. ლაშა ცხოვრებაძე 

12. კახაბერ ფერაძე 

 

თმის სტილისტი: 

1. ლიკა სოლოღაშვილი 

2. ფიქრია გულიაშვილი 

3. თამუნა მასურაშვილი 

4. მარიამი ტალახაძე 

5. თინიკო კუპატაძე 

6. ქეთევან წკრიალაშვილი 

7. მარი ბუწანკალური 

8. გოგა ქიტესაშვილი 

9. სოფიო პაპუნაშვილი 

10. თამარ წკრიალაშვილი 

11. ემილ სადიგოვი 

12. სამირ გუსეინოვი 

 

 

დედოფლისწყაროს ფილიალი: 



ელექტროობა (დედოფლისწყაროს ფილიალი) 

1. ჯემალი გუნდაძე 

2. ავრორა თევზაძე 

3. ზურაბი ჯორკოშვილი 

4. კარენ კლოიანი 

5. დიმიტრი ლაპიაშვილი 

6. გიორგი გიგოლაშვილი 

7. გია ხილაძე 

8. ლევან ღანიშაშვილი 

9. გიორგი ტალიაშვილი 

10. ნიკა ბენაშვილი 

11. პაატა ბერიძე 

12. დიმიტრი ზაბროდინი 

13. ზაზა გრიგალაშვილი 

 

ქვის სამუშაოების წარმოება (დედოფლისწყაროს ფილიალი) 

1. არჩილ ლეკაშვილი 

2. დიმიტრი წყარუაშვილი 

3. დავით იაკობიშვილი 

4. ვლადიმერი მანგოშვილი 

5. ალიკა სულაშვილი 

6. ბესიკი ყოჩიაშვილი 

7. გიორგი ხოსიტაშვილი 

8. ფარნაოზ შეითნიშვილი 

9. გიორგი ალადაშვილი 

10. შალვა გოგილაშვილი 

11. ვიტალი ყოჩიაშვილი 

12. გიორგი ქოქიაშვილი 

13. გიორგი ბიძინაშვილი 

14. ოთარ ყოჩიაშვილი 

15. ხვთისო შანშაშვილი 

 

თექის ოსტატი: (დედოფლისწყაროს ფილიალი) 

1. ელენე ოგბაიძე 

2. სალომე ბაგალიშვილი 

3. მარიტა ბექიშვილი 

4. მანანა ლამაზოშვილი 



5. მარინე ბერაძე 

6. რუსუდან გონაშვილი 

7. თათია რობიტაშვილი 

8. ნინო ნატროშვილი 

9. ევა თევდორაძე 

10. ინგა სეფიაშვილი 

11. ნანული თევდორაძე 

12. თეა ნატროშვილი 

13. ლელა არაბული 

14. თამუნა იასეშვილი 

15. ბელა ბიკაშვილი 

 

თმის სტილისტი: (დედოფლისწყაროს ფილიალი) 

1. ანა იაკობიშვილი 

2. სოფო ფიროსმანაშვილი 

3. ქეთევან ბაღაშვილი 

4. ნატო ჯაიანი 

5. ვალენტინა ვალუისკაია 

6. ნათია არაბული 

7. ნათია ლაზიშვილი 

8. ნათია უძილაური 

9. მაკა ბიკაშვილი 

10. მარიამი ვარდიშვილი 

11. თამარი ცენტერაძე 

12. ლელა დავითაძე 

13. ციცინო ბენაშვილი 

14. მაია ნატროშვილი 

15. მარინა ბოსტოღანაშვილი 

 

 

ლაგოდეხის ფილიალი 

სატყეო საქმე: (ლაგოდეხის ფილიალი) 

1. თემური ტეფნაძე 

2. ნოდარ კიკნაძე 

3. გიორგი ბეჟაშვილი 

4. ბეჟან გოგოლაძე 

5. რევაზი ციცვიძე 

6. ილია ლაბუჩიძე 



7. გიორგი ტოროშელიძე 

8. გიორგი ბიწაძე 

9. ნუგზარი სარალიძე 

10. დავითი გოგოლაძე 

11. ზურაბი ბარბაქაძე 

12. ვლადიმერი ცერცვაძე 

13. ნუგზარი ხაზალაშვილი 

14. მიხეილი ჩადუნელი 

15. მამუკა წიქარიშვილი 

 

იატაკისა და ფილის სამუშაოები: (ლაგოდეხის ფილიალი) 

1. ნიკა ცუცქირიძე 

2. გივი სამხარაძე 

3. რომანი რეხვიაშვილი 

4. დავითი ვეფხვიაშვილი 

5. ნუგზარი დაღუნდარიძე 

6. მიხეილი ხარატიშვილი 

7. გიორგი მაჭარაშვილი 

8. ვაგნერი ხაზალაშვილი 

9. გიორგი გრიგალაშვილი 

10. ალექსანდრე დავიდოვი 

11. რობიზონი გაფრინდაშვილი 

12. ალექსანდრე ფერაძე 

13. შალვა გელაშვილი 

 

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი: (ლაგოდეხის ფილიალი) 

1. გიორგი გრიგალაშვილი 

2. ალბერტი დვალი 

3. თენგო ნიკოლაიშვილი 

4. შალვა მაზმიშვილი 

5. ილია ბარბაქაძე 

6. თორნიკე სამხარაძე 

7. ლევან ყაზაშვილი 

8. კობა ჯანაშვილი 

9. ლაშა მესხიშვილი 

10. კირილე ზურაბაშვილი 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი: (ლაგოდეხის ფილიალი) 



1. ვლადიმერი შუბითიძე 

2. დავითი ხელაშვილი 

3. მამუკა სულაქველიძე 

4. მანანა არჯევნიშვილი 

5. გიორგი კვიწინაშვილი 

6. მანანა ლობჟანიძე 

7. ლაშა ლომიძე 

 

ალვანის ფილიალი: 

თექის ოსტატი: (ალვანის ფილიალი) 

1. ია გოგოთიძე 

2. ნაზი გიგოიძე 

3. მარიამ მიქელაძე 

4. მარიამი ქუმსიაშვილი 

5. ევა ყიზილაშვილი 

6. მანანა წომიკურიძე 

7. ნინო ბაბლიაშვილი 

8. თამარი გიორგაძე 

9. მარიამი ბერულავა 

10. მარინა ბაბულაიძე 

11. ნინო ჯალიაშვილი 

12. ქეთევანი არინდაული 

13. იულია აბესაძე 

14. ელისო ხუტიძე 

15. თებროლე გიგოიძე 

 

მხატვრული ქსოვილები: (ალვანის ფილიალი) 

1. ნათია კრიტიული 

2. თინათინ უმარაიძე 

3. ნინო ბერიკაშვილი 

4. ანნა საღირიძე 

5. ევა ქააძე 

6. ინგა ქააძე 

7. ეკატერინე გახუტიშვილი 

8. დიანა სისაური 

9. ქეთევანი ბექურიძე 

10. ია გესლაიძე 



11. მაია კახოიძე 

12. თინა შაბალაიძე 

13. ლილი ბაჩიაშვილი 

 

2019 წლისსაგაზაფხულომიღებაზესხვადასხვაპროფესიებზე  

გამსვლელიქულები: 

პროგრამები გამსვლელი ქულები 

კაჭრეთი  

მევენახეობა-მეღვინეობა 78,75 

სატყეოსაქმე 42,50 

მეფუტკრე 32,50 

ინფორმაციის ტექნოლოგია 48,25 

ელექტროობა 64,47 

ფილამწყობი 35,72 

თმის სტილისტი 41,25 

დედოფლისწყაროს ფილიალი  

ელექტროობა 45,36 

ქვის სამუშაოების წარმოება 37,50 

თექის ოსტატი 42,50 

თმის სტილისტი 50,00 

ლაგოდეხის ფილიალი  

სატყეო საქმე 22,50 

იატაკისა და ფილის სამუშაოები 34,11 

თაბაშირ-მუყაოს კონსტრუქციების მონტაჟი 43,04 

საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის გიდი 83,75 

ალვანის ფილიალი  

თექის ოსტატი 42,75 

მხატვრული ქსოვილები 22,50 

 

ასევე, კოლეჯ „აისში“ ალტერნატიული  ტესტირების საფუძველზე ჩაირიცხნენ 

სსსმ  აპლიკანტები სხვადასხვა პროფესიულ-საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

ფილამწყობი: 

1. გიორგი ბრეგვაძე 

2. შალვა ფიროსმანიშვილი 

თმის სტილისტი: 

1. თამთა ოქროპირიძე 


