
 

 

 

პროფესიული მასწავლებლები/ განმახორციელებელი პირები 

1. ადამია ელენე 

2. ავალიანი ლია 

3. ავალიანი ნიკოლოზ 

4. ათოშვილი ზეიმფერ 

5. ალექსიშვილი მანანა 

6. ანეკეევა ტატიანა 

7. არეშიძე ლელა 

8. ასათიანი ლია 

9. ატოიან კრისტინა 

10. ახვლედიანი თეიმურაზ 

11. ბაკურაძე მალვინა 

12. ბაქრაძე ინგა 

13. ბახტაძე ნუგზარ 

14. ბედიაშვილი ქეთევან 

15. ბერიძე ლევან 

16. ბერიძე თამილა 

17. ბერუაშვილი ქეთევან 

18. ბზიშვილი იოსებ 

19. ბიწაძე ნათია 

20. ბოჭორიშვილი მარიამ 

21. ბუხნიკაშვილი ქეთევან 

22. გალოგრე ნონა 

23. გარსევანიშვილი ქეთევან 

24. გელბახიანი რაჟდენ 

25. გელენიძე ია 

26. გვენეტაძე თინა 

27. გოგიშვილი თინათინ 

28. გოგიშვილი ქეთევან 

29. გოზალიშვილი ნათელა 

30. გუგუშვილი რუსუდან 



31. გურგენიძე იამზე 

32. გურგენიძე ლალი 

33. დეკანოიძე მადლენა 

34. დვალი ლევან 

35. დიდებაშვილი მარინა 

36. დოხნაძე ჯემალ 

37. ვარდია სალომე 

38. ვართანოვი ნელი 

39. ზურაშვილი ეკატერინე 

40. თათარაშვილი ნანული  

41. იოსელიანი მაკა 

42. კაშეიშვილი ნაზი 

43. კახნიაშვილი ნათელა 

44. კიკაჩეიშვილი მარინა 

45. კიკნაძე ვასილ 

46. კიკნაძე ლენა 

47. კილაძე ია 

48. კობიაშვილი ქეთინო 

49. კომლაძე თამარ 

50. კოხრეიძე დავით 

51. კურტანიძე ეკატერინე 

52. მაზანიშვილი ნინო 

53. მაისაია ხათუნა 

54. მალანია ნანა 

55. მანჯავიძე იამზე 

56. მახარაშვილი მანანა 

57. მეტრეველი ინგა 

58. მინდაძე ლიანა 

59. მიქაძე მარიამ 

60. მოდებაძე ირმა 

61. მოსაშვილი ნინო 

62. ნაქევხრიშვილი ასმათ 

63. ნერგაძე თინათინ 

64. ნიშნიანიძე ჟანნა 

65. ოსეფაშვილი ეკატერინე 



66. ოსიაშვილი ქეთევან 

67. ოყროშიძე მანანა 

68. ჟორჟოლიანი დალი 

69. რომანენკო ანნა 

70. საბაშვილი ნანა 

71. საფაროვი კიმ 

72. სახვაძე მარინა 

73. სობჩინსკი მარიამ 

74. ტვილდიანი ნუნუ 

75. ურუშაძე ანნა 

76. ურუშაძე თამაზ 

77. ფარულავა ელისო 

78. ფეიქრიშვილი დიანა 

79. ფერაძე ნინო 

80. ქანაშვილი ლევან 

81. ქარჩავა რუსუდან 

82. ქერდიყოშვილი თინათინ 

83. ყრუაშვილი დავით 

84. შავიძე ქეთევან 

85. შარაშენიძე თამარ 

86. ჩილინგარაშვილი თამარ 

87. ჩიხლაძე მაია 

88. ჩომახაშვილი ნინო 

89. ჩომახაშვილი ქეთევან 

90. ჩხაიძე ნატა 

91. ცხდაძე ერიდა 

92. ჭეღელიძე მანანა 

93. ხანიაშვილი ირმა 

94. ხაჟომია მარიამ 

95. ხიზანიშვილი ელენე 

96. ხინჩაგაშვილი ნადია 

97. ხორავა ხათუნა 

98. ჯალაღანია ინგა 

99. ჯავრიშვილი ალექსანდრე 

100. ჯაში მაია 


