2006 წელი
თბილისის ინდუსტრიულ-პედაგოგიური კოლეჯის
კურსდამთავრებულთა სია

ჯგუფი #378 – 408
სპეციალობა: „დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა და მეთოდიკა“
კვალიფიკაცია: „მასწავლებელი“
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აგაშენაშვილი ნინო
ბელთაძე ნათია
ბეკოშილი ია
ბერელაშვილი ნათია
ბერელაშვილი ნატო
გემეზაშვილი ქეთევანი
ვარდანაშვილი ქეთევან
ივანაშვილი თინათინ
ისაიაშვილი ირმა
კოდელაშვილი დალი
ოდიშვილი სოფიო
პეტრიაშვილი გვანცა
სამხარაძე ლელა
ურუსოვა იანა
უგრეხელიძე თამარ
ქუცნიაშვილი შორენა
ყოჩიშვილი ნინო
ჩადუნელი ნათია
ჯავახიშვილი ზინა
ჯიხოშვილი ლელა
ხოსროშვილი ლელა
ხოსროშვილი ლედი
ეგრისელაშვილი ქეთევან

ჯგუფი #393
სპეციალობა: „ავტომობილების ტექნიკური მომსახურეობა დარემონტის ტექნოლოგია“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1. გეჯაძე შოთა
2. თვალიაშვილი თამაზ

3. კაპანაძე ავთანდილი
4. მიჭელაშვილი ვახტანგ
5. მუმლაძე გიორგი
6. სამედოვი ელდარ
7. ტოჩილაშვილი გიორგი
8. ჭამალაიძე ალექსი

ჯგუფი #394
სპეციალობა: „ელექტრო გამომთვლელი ტექნიკა“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ალავერდოვა მაია
გომიაშვილითინათინ
გულიაშვილი დავით
კირკიტაძე ნათია
ლაპიაშვილი თორნიკე
მარუაშვილი ნინო
ოდიშვილი კახა
პავლიაშვილი ოლიკო
სარიბეგოვი ირინა
ფიცხელაური გიორგი
შაგიანიანი თამილა
ხარშილაძე ზოია
ჭუმბურიძე შალვა

ჯგუფი #396
აპეციალობა: „სამკერვალო წარმოება“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
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აბოვიანი მარინე
ალიევა რამილა
გამყრელიძე თამარ
გორგოძე დარიკო
გოგია შორენა
გალუსტაშვილი ზინაიდა
დვალი მანანა
კუპრაძე თამარ
ნოზაძე ელზა
რასოიანი ნანა
სრაპიონიანი ლიანა

12. ჭინჭარაული მაია
13. ძაგნიძე ლია

ჯგუფი #426
აპეციალობა: „სამკერვალო წარმოება“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
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ახსაბაძე ქეთევან
ალანია მაია
ბუსკივაძე თეა
კვარაცხელია ნონალი
კიკნაძე თეა
ლობჯანიძე ვერა
მუზაშვილი ხათუნა
ჩქარეულითეონა
ცირეკიძე ლელა
ხუციშვილი თამარ
ჯინჭარაული ნანა
ჯაფაროვა ნაირა

ჯგუფი #427
სპეციალობა: „შენობებისა და ნაგებობების ექსპლუატაცია“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
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კალანდაძე ირაკლი
მარმარაშვილი გენადი
ფოცხვერაშვილი ბექა
ქარქუსაშვილი სოფიო
ჭიღლაძე გურამ
ჟამუტაშვილი ბექა

ჯგუფი #429
აპეციალობა: „სასტუმროებისა და ტურისტულ კომპლექსებში მომსახურეობის ორგანიზაცია“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს-ორგანიზატორი“
1.
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ბერაია აკაკი
გაბელია გელა
გერგედავა ამირან
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გერგედავა ინგა
თამაზაშვილი ქეთევან
კალმახელიძე ნინო
კობიაშვილი თამარ
გორგოშა დავით
ნუსხელაძე ნათია
ოდიშარია ირაკლი
ერქვანია ვლადიმერ
სარქისოვა მარიამ
სულხანიშვილი მაია
ფოლადაშვილი ეკატერინე
ქამხაძე მაკა
შანავა ირაკლი
ჩინჩალაძე ბიძინა
წილაიაინდირა
ჭილაია სოფია
გოგოხია ზვიადი

