2007 წელი
თბილისის ინდუსტრიულ-პედაგოგიური კოლეჯის
კურსდამთავრებულთა სია

ჯგუფი #398
სპეციალობა: „დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა და მეთოდიკა“
კვალიფიკაცია: „მასწავლებელი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ალიევა ემილია
ბერიძეთამარ
ბუჩუკური ირმა
ბუჩუკური მარინე
დილებაშვილი ლია
ესაკია ეკა
მწითური ეკატერინე
მწითური თამარ
ნიბლოშვილი სოფიო
რამაზაშვილი ფიქრია
ღონღაძე ლაურა
ყულიაშვილი ნინო
ჩხარტიშვილი თეონა
ციხისელი ვერა
ხახიშვილი ნათია

ჯგუფი #418
სპეციალობა: „დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა და მეთოდიკა“
კვალიფიკაცია: „მასწავლებელი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ადიკაშვილი თინა
დილებაშვილი მარიამ
დილებაშვილი ნინო
კუპატაშვილი ნათია
მაღრაძე ნათია
მუსხელიშვილი ხათუნა
მაკალათია ვერიკო
ნარსავიძე თამარი
სეხნიაშვილი ნანა
ფარნიაშვილი ჯულიეტა
ქაფიაშვილი ეკატერინე
ჯერენაშვილი თათია
ჯინჭარაძე მაკა

ჯგუფი #428
სპეციალობა: „დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა და მეთოდიკა“
კვალიფიკაცია: „მასწავლებელი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

გოგილაშვილი ნინო
გუგულაშვილი მარიამ
ვალიევა მანანა
კვერცხიშვილი მაია
კვარაცხელია ანა
კოჩუაშვილი ნინო
ლილუაშვილი ხათუნა
მამესწარაშვილი გიული
მერაბაშვილი ნინო
მერაბაშვილი ჟუჟუნა
მოდებაძე ეკა
ნავროზაშვილი მაია
ნოზაძე თეა
ხაბაზაშვილი მაია
წოწკოლაური ხათუნა

ჯგუფი #438
სპეციალობა: „დაწყებითი განათლების პედაგოგიკა და მეთოდიკა“
კვალიფიკაცია: „მასწავლებელი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ბუჩუკური ნინო
გოგოლაძე ქეთევან
გედევანიშვილი ნაზიბროლა
დავითური ნათია
დიდებაშვილი ნინო
დათუნაშვილი თამარ
მაჭავარიანი მაკა
მელაძე შორენა
მიქავა ინდირა
მღვდელაძე ია
მაისურაძე ნინო
მერაბიანი შორენა
სარალიძე ელისო
ფაჟავა თეონა
ფხალაძე ფიქრია
ფეიქრიშვილი ჟუჟუნა
შუკაკიძე თეონა
ჯაფარიძე თინათინ

ჯგუფი #411
სპეციალობა: „ფარმაცია“
კვალიფიკაცია: „ფარმაცევტის თანაშემწე“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ბორცვაძე თამარ
გეგეჭკორი თამარ
გალუსტაშვილი დიანა
დარბიაშვილი მაია
დათუკიშვილი მანანა
ეგრისელაშვილი თამარ
ზვანბაია ნესტან
კვიციანი მაია
კუკავა მონიკა
მერებაშვილი ცირა
ოგნაძე ნათია
ონიკაძე ირინა
სუჯაშვილი ნინო
სუჯაშვილი მანანა
ტალახაძე ნინო
შონია ნინო
შუკაკიძე ბაბულია
ხუბაშვილი რუსუდან
ჯამასპიშვილი თამარ
ხუბაშვილი რუსუდან

ჯგუფი #412
სპეციალობა: „მანქანათმშენებლობა“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1. ასლანიშვილი ლევან
2. გეგეჭკორი გიორგი
3. გაგნიძე ჭაბუკა
4. მიქავა ნუკრი
5. საბაძე მამუკა
6. თომაევიგაბრიელი
7. ქირია ირაკლი

ჯგუფი #413
სპეციალობა: „ავტომობილებისა და ძრავების ტექნიკური მომსახურეობა და რემონტი“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.

აბულაშვილიგიორგი

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

გველესიანი გიორგი
კალანდარიშვილი გიორგი
კოლხიდაშვილი შოთა
ნოვრუზოვი ინტიგამ
პახლაჯიანი ემილი
პახლაჯიანი ალექსანდრე
თოლორაია სოსო
ფეიქრიშვილი შალვა

ჯგუფი #433
სპეციალობა: „ავტომობილებისა და ძრავების ტექნიკური მომსახურეობა და რემონტი“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ბოჭორიშვილი კობა
გიორგაძე მინდია
კაციტაძე ირაკლი
მიხელიძე აკაკი
ჭიკაიძე ივანე
ნატროშვილი გიორგი

ჯგუფი #416
სპეციალობა: „სამკერვალო წარმოება“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ბედოიძე ქეთევან
ბიკოვი იულია
გეგეჭკორი ქეთევან
გოლანძია თამარ
გულისაშვილი სოფიო
ვალიევა სალთანა
ინაშვილი ია
მარიამული ირმა
მგალობლიშვილი ლია
სალუქვაძე ხატია
სოინოვა ელნარა
ტატიშვილი ლალი
ტორჩინავა თათია
ქოზაევა თამთა
შონია ნანა
ცაავა იამზე
ჯიქია მარინა

ჯგუფი #436
სპეციალობა: „სამკერვალო წარმოება“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს-ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

აივაზიანი აღუნიკი
გავაშელიშვილი ნათია
გაბუნია ვერიკო
ეუაშვილი ეკატერინა
ებრალიძე ანა
კიბილოვი ნათია
მურცხვალაძე ნათია
ნანობაშვილი ლილი
პაპანიანი სუზანა
სუჯაშვილი ირმა
სამნიაშვილი ციცინო
ტრაპაიძე მაია
ფიცხელაური იზო
შანავა ნათია
ცხვედიანი თათია
ჯავახიშვილი ნატო
ყაზიშვილი ხათუნა
რაზმაძე თეა
ხუციშვილი ელენე
თუთარაშვილი ნათია
ოქრუაშვილი ეთერი
წილოსანი ლანა

ჯგუფი #437
სპეციალობა: „შენობებისა და ნაგებობების მშენებლობა და ექსპლუატაცია“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

გვიმრაძე ნიკოლოზ
ზურაბაშვილი გიორგი
კობერიძე უშანგი
მიქავა თემურ
მაჭავარიანი ივანე
ნაზღაიძე ზურაბ
ნაზღაიძე ბექა
ნათაძე გიორგი
მეგრელიშვილი ჯედია
ლელაშვილი შმაგი
ლალიაშვილიკახა
ჩიქოვანი ლაშა

ჯგუფი #434
სპეციალობა: „გამომთვლელი ტექნიკა და ავტომატიზირებული სისტემები“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ახვლედიანი ნათია
ბარათაშვილი გიორგი
გამჯაშვილი ვალერიანი
გურჩიანი ნათელა
დათუაძე დარეჯანი
ვართანოვი ოვანესი
კვახაძე ლევანი
ლოჩოშვილი აკაკი
მაისურაძე ნუგზარი
ნადირაძე ხატია
ჟელტობრიუხოვა ილონა
სულთანიშვილი თეა
როსტიაშვილი გიორგი
ნადაშვილი რეზო
კოტრიკაძე თორნიკე
ზანგურიძე მეგი
ხურცილავა ელეონორა
ყელბერაშვილი მაკა
სამუსევა ნინო
ორთოიძე ნათია

ჯგუფი #439
სპეციალობა: „სასტუმროებისა და ტურისტულ კომპლექსებში მომსახურების ორგანიზაცია“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ბარათაშვილი ნატალია
გაგუა ლაშა
ვარდიშვილი ლაშა
კვახაძე ეთერი
ლომაია ბიძინა
ქალდანი ნანა
შანავა გიორგი
ხიზანიშვილი თამარი
ჯამასპიშვილი მარიამ
ჯამასპიშვილი კახაბერ
ჯოჯუა აველინა
სერბია ბადრი
მერებაშვილი თინათინ
ფაილოძე ირინა
ჩიქოვანი ქსენია

ჯგუფი #414 (9 კლასის ბაზაზე, დაუსწრებელი)
სპეციალობა: „გამოთვლითი ტექნიკა და ავტომატიზირებული სისტემები“
კვალიფიკაცია: „ტექნიკოს ტექნოლოგი“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ასლანიშვილი ლექსო
ბორცვაძე ანა
გაბელია დავით
გაჯიევა სუდაბა
გურჩიანი შორენა
თათანაშვილი ნანა
ივანოვა ილონა
კავლელაშვილი ხათუნა
კალატოზიშვილი ნინო
რაზმაძე ვაჟა
ყარალაშვილი ანა
ჩახალიანი თეონა
ჩახალიანი ეკატერინე
ჩაფიძე ნანი

