2003 წელი
თბილისის ინდუსტრიულ-პედაგოგიური კოლეჯის
კურსდამთავრებულთა სია

ჯგუფი #340
სპეციალობა: „სკოლის გარეშე და კლასგარეშე აღმზრდელობითი მუშაობა“
კვალიფიკაცია: „მასწავლებელი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

გაბუნია ნათია
გაბრიელაშვილიმაკა
ვირსალაძე ოქსანა
თავყელიშვილი ირმა
კაპანაძე მეგი
კუპატაძე მელანო
ლობჯანიძე თინათინ
მასპინძელაშვილი შორენა
ვირსალაძე რაისა
მაჭარაშვილი ხათუნა
მელიქიშვილი მარიკა
ნოვოსელცოვა ანასტასია
პაპასკირი მთვარისა
სამნიაშვილი ნინო
სოზიაშვილი მარია
ტაბატაძე სალომე
ხაჭაპურიძე მარიკა
შუბლაძე ნათია
ჩილინდრიშვილი ლალი
ძამაშვილი მაია
ძულიაშვილი თეონა
ძულიაშვილი თამარი

ჯგუფი #343
სპეციალობა: „ავტომობილების ტექნიკოს ტექნოლოგი“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.

გვრიტიშვილი გოჩა
თარხნიშვილი გიორგი
კუჭაშვილი ლევანი
მეურმიშვილი გიორგი
მორგოშია დავითი

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

მჭედლიშვილი გოჩა
ნეფარიძე თემური
როსტიაშვილი გურამი
ტერტერაშვილი ემზარი
ფოცხვერაშვილი პაატა
ჩადუნელი გიორგი
ცხოვრებაძე კობა
ძმანაშვილი ზურაბ
არდენიძე ზურაბი
გურიევი გიორგი

ჯგუფი #343ა
სპეციალობა: „ავტომობილების ტექნიკოს ტექნოლოგი“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ბენიაიძე გიორგი
კოშაძე თამაზი
მამიკონიანი ვლადიმერი
მესროპოვი სურენი
მუსოიანი სერგო
მუჯირიშვილი ფირუზი
ოთიაშვილი ვლადიმერი
რამაზაშვილი ზაქრო
სარდლიშვილი შოთა
ტარიელაშვილი ნიკოლოზი
ღვინიაშვილი ვალერი
ხიჩაკიძე მამუკა
მოლოდინაშვილი ედუარდი
ჩოხელი ვასილი
წიგნაძე მიხეილი
აგაშენაშვილი ნოდარი
მაისურაძე შალვა

ჯგუფი #344
სპეციალობა: „კომპიუტერული ტექნიკის ტექნოლოგ ოპერატორი“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს-ოპერატორი“
1.
2.
3.
4.

გოგატაშვილი მაკა
გოჭოშვილი ცისმარი
გულბანი ნინო
ტოლპაევი არამი

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ყანდაშვილი ლევანი
ხორავა ნიკოლოზი
მოლოდინაშვილი ნოდარი
ბალოიანი რუსუდანი
ილაშვილი ლევანი
ჭუმბურიძე კობა
ავეტისიანი რომანი
სეიდოვი გულნარა
სიუკაევი გიორგი
ხოკერაშვილი ბესიკი

ჯგუფი #346
სპეციალობა: „მოდელიორი, სამკერვალო წარმოების ტექნიკოს ტექნოლოგი“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

აბელაშვილი ნინო
ამოიანი ლიანა
ანდრონიკაშვილი ნინო
ბადაშვილი ნატო
ბუზალაძე ხატია
ბუთირაშვილი შორენა
ზანდარაშვილი თინათინ
თავართქილაძე თინათინი
კოპალიანი თამარი
მაისურაძე თამარი
მაჭარაშვილი ეკატერინე
მეცხოვრიშვილი სოფიო
ნოზაძე ელენე
ფაღავა თინათინი
ქოქაშვილი მზია
შერმადინი ვერა
ჯამბაზაშვილი ნათია
ჭელიძე მაკა
ჭელიძე სოფიო
დემეტრაშვილი ელისო

ჯგუფი #347
სპეციალობა: „მშენებლობის ტექნიკოს ტექნოლოგი“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1. ბედოიძე გურამი

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

გაბუნია ავთანდილი
გელბახიანი ავთანდილი
დარბაიძე ალექსანდრე
კობახიძე დავითი
კობახიძე გიორგი
მირაშვილი ზვიადი
ოდოსაშვილი პეტრე
უფლისაშვილი ბესიკი
ქასოშვილი ზურაბი
ყიფშიძე ზურაბი
ხუციშვილი გიორგი
ხარებავა დავითი
ჯიქურაშვილი ნიკოლოზი

ჯგუფი #366
სპეციალობა: „მოდელიორი, სამკერვალო წარმოებისტექნიკოს ტექნოლოგი“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ბალხამიშვილი ილია
ბიტკაშ დანიცა
ბიტკაშ მილანა
ბიტბუნოვა სიმა
ბეჭვაია ლუარა
ბურდული ნათია
გელიაშვილი ფიფქია
გურეშიძე მადონა
მარგიშვილი ქრისტინა
მანძულაშვილი თამარი
მესხიშვილი დიანა
მოძღვრიშვილი ანა
სამარჯევი მაია
სოზიაშვილი მანანა
ხუტაშვილი ვიქტორია
ჩიტრეკაშვილი ელენე

