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ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი მოდულური ლევან ჭადაშვილი



ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი მოდულური ვახტანგ ხარატიშვილი
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი მოდულური გოგა ხარძიანი
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი მოდულური ლუკა ხიზამბარელი
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი მოდულური ალბერტი ხოზრევანიძე
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი მოდულური ნანა ხუციშვილი
ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდამჭერი მოდულური ზაზა ჯაჯანიძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური თამარი ადოლაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური სოფო არღვლიანი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური თინათინ ახალკაცი

კულინარიის ხელოვნება მოდულური თეონა ახალშენაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ნინო ბარბაქაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ვახტანგი ბეჟიტაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური მარიამი ბესტავაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური არსენა გამხიტაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ირაკლი გელაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ანა გორგასლიძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ლაშა ვალაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური შორენა თანიაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური შორენა კაიშაური
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ნაზი კალატოზიშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური კონსტანტინე კაპანაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური პაპუნა კემულარია
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ხვიჩა კვარაცხელია
კულინარიის ხელოვნება მოდულური გიორგი კვარიანთაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ილია კიკნაველიძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური თამარ ლომიძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური სოსო მაისურაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ლევან მამუკაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური გურამ მამულია
კულინარიის ხელოვნება მოდულური აზა მახარაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ლია მახვილაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური დავით ნარეკლიშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ხატია ოსეფაიშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ნიკა რევაზიშვილი



კულინარიის ხელოვნება მოდულური რუსუდან სხულუხია
კულინარიის ხელოვნება მოდულური გიორგი ტაბატაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური მარიამი ტაბატაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური მიხეილ ტაბატაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური თამარი ტიგინაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ანა ფსუტური
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ნიკა ქავთარაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური მირზა ქალდანი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური თამთა ყვავაძე

კულინარიის ხელოვნება მოდულური სიმონა ცალანი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ნუნუ ციცხვაია
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ანა წიკლაური
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ნორა წიკლაური
კულინარიის ხელოვნება მოდულური გიორგი ჭინჭარაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ჯუმბერი ჭიჭინაძე
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ხათუნა ხუბიეროვი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური ლიკა ჯანგულაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური დავითი ჯანიკაშვილი
კულინარიის ხელოვნება მოდულური მარიამი ჯაჭვაძე
მზარეული საგნობრივი შალიკო ავეტისიანი
მზარეული საგნობრივი ქეთევან აღაპიშვილი
მზარეული საგნობრივი მალხაზ ბაიაჯანი
მზარეული საგნობრივი მაგული ბალახაშვილი
მზარეული საგნობრივი ნესტანი ბებერაშვილი
მზარეული საგნობრივი ლია ბექაური
მზარეული საგნობრივი ანა ბუთიაშვილი
მზარეული საგნობრივი ნინო ბულაშვილი
მზარეული საგნობრივი ნიტა გოგალაძე
მზარეული საგნობრივი ლია გუჯეჯიანი
მზარეული საგნობრივი თიკო ექიზაშვილი
მზარეული საგნობრივი ალბერტი ვოსკანიანი
მზარეული საგნობრივი საბა ზურაბაშვილი
მზარეული საგნობრივი აკაკი ირიაული
მზარეული საგნობრივი მამუკა კვესიეიშვილი



მზარეული საგნობრივი მარიამ კილაძე
მზარეული საგნობრივი ლევან მამიაშვილი
მზარეული საგნობრივი არჩილ მახარაშვილი
მზარეული საგნობრივი შოთა მახარაძე
მზარეული საგნობრივი გიორგი მჟავანაძე
მზარეული საგნობრივი გიგა მჭედლიძე
მზარეული საგნობრივი ანა ნაცვლიშვილი
მზარეული საგნობრივი ნუკრი ნაჭყებია
მზარეული საგნობრივი შალვა ნიორაძე

მზარეული საგნობრივი მიხეილ ოდიშვილი
მზარეული საგნობრივი თორნიკე ოსიაშვილი
მზარეული საგნობრივი მარიამ ოსნადჩუკი
მზარეული საგნობრივი მიხეილი პაატაშვილი
მზარეული საგნობრივი ბერიკა სამხარაძე
მზარეული საგნობრივი გიორგი სეთურიძე
მზარეული საგნობრივი ირაკლი სხულუხია
მზარეული საგნობრივი თინათინ ტეფნაძე
მზარეული საგნობრივი ლია ტეფნაძე
მზარეული საგნობრივი ნათია ტყემალაძე
მზარეული საგნობრივი ლანა ღვიტიძე
მზარეული საგნობრივი ავთანდილ შერგელაშვილი
მზარეული საგნობრივი ქეთევან შერგელაშვილი
მზარეული საგნობრივი თამარი შეყლაშვილი
მზარეული საგნობრივი დავით ჩალაბაშვილი
მზარეული საგნობრივი ეთერ ჩხაიძე
მზარეული საგნობრივი შალვა ცომაშვილი
მზარეული საგნობრივი საბა ხაჩიძე
მზარეული საგნობრივი გიორგი ჯინჭველაძე
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი საგნობრივი ირაკლი ვარსიმაშვილი
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი საგნობრივი მიხეილი კავლელაშვილი
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი საგნობრივი თენგიზ კახობერაშვილი
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი საგნობრივი ბექა კვინიკაძე
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი საგნობრივი დავით ტოროტაძე
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი საგნობრივი სოსო ფალელაშვილი



სავალი ნაწილის ტექნიკოსი საგნობრივი ვლადიმერ ქურდაძე
სავალი ნაწილის ტექნიკოსი საგნობრივი მიხეილ ხეთაგური
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ინგა აბრამიშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური თამარ ანიაშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ირმა აღაჯანაშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ხატია ბუზალაძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნინო გაგელიძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური თამთა გეთიაშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური მერი გორგაძე

სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური მარიამ გორგიაშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნინა დოგუზოვა
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ქეთევან ექვშაურაშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ოლია ზასოხაშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნინო კაპანაძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური თამარი კბილაძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური სოფიო კიკნაველიძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური თეონა ლოგუა
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური მარიამი მაჩაბელი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნათია მეფარიშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნინო მურცხველაძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ციცი მწელიშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური მარიამ ოგბაიძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური თეონა ოძელაშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური სესილი როგავა
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნათია სარალიძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური თამარ სომხიშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური სოფიო სურმავა
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნანო ტალახაძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნათელა ფილიშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნანული ფრიდონაშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ანა ფხიკიძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნანა შუბლაძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური თამარ შურღაია
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური თამარი ჩაჩანიძე



სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური მაია ჩიგოგიძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ელისაბედი ჩილინდრიშვილი
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ია ჩიღვინაძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ქრისტიანა ჩხაიძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური მარიამ ცერცვაძე
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური მაია ჭანტურია
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ხათუნა ჭანტურია
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ანა ჭინჭარაული
სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი მოდულური ნაზე ჰსოიან

საოფისე საქმე მოდულური ქრისტინე აბაკელია
საოფისე საქმე მოდულური ნესტან აბესაძე
საოფისე საქმე მოდულური მარიამი აბრამიშვილი
საოფისე საქმე მოდულური რუსუდან აბუთიძე
საოფისე საქმე მოდულური თორნიკე აბულაძე
საოფისე საქმე მოდულური ლინდა ალანია
საოფისე საქმე მოდულური მარიამი არუთინოვი
საოფისე საქმე მოდულური ალბინა ბალუ
საოფისე საქმე მოდულური ლუკა გაბუნია
საოფისე საქმე მოდულური ნათია გაგნიძე
საოფისე საქმე მოდულური გვანცა გიანაშვილი
საოფისე საქმე მოდულური მარიკა დათაშვილი
საოფისე საქმე მოდულური ეკა დარციმელია
საოფისე საქმე მოდულური ანა დევაძე
საოფისე საქმე მოდულური დიანა დიდებაშვილი
საოფისე საქმე მოდულური თეონა ებანოიძე
საოფისე საქმე მოდულური თინა ეცადეიშვილი
საოფისე საქმე მოდულური ციცინო თოიძე
საოფისე საქმე მოდულური ლიზიკო ივანიაშვილი
საოფისე საქმე მოდულური ზეინაბ კახაძე
საოფისე საქმე მოდულური რევაზ კომლაძე
საოფისე საქმე მოდულური ქეთევანი ლანჩავა
საოფისე საქმე მოდულური ანა ლომიძე
საოფისე საქმე მოდულური საბა მაისურაძე
საოფისე საქმე მოდულური მეგი მახნიაშვილი



საოფისე საქმე მოდულური თინათინ მელაშვილი
საოფისე საქმე მოდულური თამთა მოგელაძე
საოფისე საქმე მოდულური სოფიო მუზაშვილი
საოფისე საქმე მოდულური ანა ჟვანია
საოფისე საქმე მოდულური აკაკი რთველაძე
საოფისე საქმე მოდულური მარიამი სალთხუციშვილი
საოფისე საქმე მოდულური ნიკა სალია
საოფისე საქმე მოდულური პაპუნა სარია
საოფისე საქმე მოდულური მზია სიჭინავა

საოფისე საქმე მოდულური თამარი სუბელიანი
საოფისე საქმე მოდულური სალომე ტაბატაძე
საოფისე საქმე მოდულური მარიამი ყარალაშვილი
საოფისე საქმე მოდულური ნინო ყიფშიძე
საოფისე საქმე მოდულური სიმონ შანავა
საოფისე საქმე მოდულური ლანა შონია
საოფისე საქმე მოდულური ვასილ ჩეფიჩაშვილი
საოფისე საქმე მოდულური ნათელა ჩიქობავა
საოფისე საქმე მოდულური სოფიკო ცერცვაძე
საოფისე საქმე მოდულური არკადი წარუკიან
საოფისე საქმე მოდულური ნინო წელაური
საოფისე საქმე მოდულური ქეთევან ხუფენია
საოფისე საქმე მოდულური ქეთევან ჯარმელიშვილი
საოფისე საქმე მოდულური დიანა ჯორბენაძე

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი ანა ბერიძიშვილი

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი გიორგი ებრალიძე

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი თორნიკე იაძე

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი ნათია კედელაშვილი

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი გიორგი კვიტატიანი



სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი სერგო ოდიშარია

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი სალომე რიგიშვილი

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი თეონა სარდალაშვილი

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი ლიკა სახურია

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი მაია ღორჯომელაძე

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი მარი ყუბანეიშვილი

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი ნანა ჩიქოვანი

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი მარიკა ცუცქირიძე

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი თათია ჭყოიძე

სასურსათო პროდუქტების ეკოლოგიური კონტროლის 

სპეციალისტი საგნობრივი გიორგი ხუციშვილი
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ნათია აბდელანი
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ია არსოშვილი
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი სოფიკო გობაძე
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ნატალია გრიგორიან
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი მაია ერაძე
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ლელა ვარძუკაშვილი
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ლია ზალინაშვილი
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ვალენტინა კარაპეტიან
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ქრისტინა მამალაძე
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი აზა მურღვლიანი
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ნუნუკა მღებრიშვილი
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი სოფიკო ნიკოლაშვილი



სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ლუკა პატაშური
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ჟანა ტიგიევი
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი თეონა ჩქარიაული
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ლეილა ძიძიგური
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ნათელა ჭოხური
სტილისტი (ქალი, მამაკაცი) საგნობრივი ანა ჯანეზაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური მანანა აქიმიშვილი
ტუროპერატორი მოდულური სალომე ბლიაძე
ტუროპერატორი მოდულური ანა ბუხრიკიძე

ტუროპერატორი მოდულური თამარი გიგინეიშვილი
ტუროპერატორი მოდულური ანნა გოგინაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური ლანა დავიდოვი
ტუროპერატორი მოდულური ვერონიკა დარბინიანი
ტუროპერატორი მოდულური მარი თაბუკაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური ლალი თედიაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური თიკო კაპანაძე
ტუროპერატორი მოდულური ლალი კოპაძე
ტუროპერატორი მოდულური ალეკო კუბლაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური ნიკა მაკარიძე
ტუროპერატორი მოდულური ტატო მარუქაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური ხატია მარუქაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური გიორგი მიქაძე
ტუროპერატორი მოდულური გიორგი მოდებაძე
ტუროპერატორი მოდულური ანა ნიკურაძე
ტუროპერატორი მოდულური ქეთევანი ნოზაძე
ტუროპერატორი მოდულური ანი ოთარაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური გიორგი ორთოიძე
ტუროპერატორი მოდულური ლია სანოძე
ტუროპერატორი მოდულური ზვიად ტატუნაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური სალომე ქიმერიძე
ტუროპერატორი მოდულური რუსუდან ყორანაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური გიორგი ყურაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური რევაზ შერმაზანაშვილი
ტუროპერატორი მოდულური თემური ჩილინგარაშვილი



ტუროპერატორი მოდულური ლია ჩიღვინაძე
ტუროპერატორი მოდულური ჯუნა ცუხიშვილი
ტუროპერატორი მოდულური თეონა წიკლაური
ტუროპერატორი მოდულური სოფიო ხიზანიშვილი
ტუროპერატორი მოდულური თათია ხორგუანი
ტუროპერატორი მოდულური რუსუდან ჯმუხაძე
ფილამწყობი მოდულური ალექსანდრე ბერიშვილი
ფილამწყობი მოდულური გოჩა ბერუაშვილი
ფილამწყობი მოდულური ივა გელაშვილი

ფილამწყობი მოდულური თევდორე გვრიტიშვილი
ფილამწყობი მოდულური ვარლამ გიგაური
ფილამწყობი მოდულური ივანე გიგაური
ფილამწყობი მოდულური ლევან ვარდიშვილი
ფილამწყობი მოდულური არჩილ ვერძეული
ფილამწყობი მოდულური ალექსანდრე ზაპოროჟეცი
ფილამწყობი მოდულური დავით თევდორაძე
ფილამწყობი მოდულური ლუკა კვინტრაძე
ფილამწყობი მოდულური ოთარ მუმლაძე
ფილამწყობი მოდულური ნოდარ ნათიძე
ფილამწყობი მოდულური ვახტანგ ნაჭყებია
ფილამწყობი მოდულური ნიკა პარკაია
ფილამწყობი მოდულური ვიტალი ფხალაძე
ფილამწყობი მოდულური რომანი შეყილაძე
ფილამწყობი მოდულური თორნიკე შუშიაშვილი
ფილამწყობი მოდულური ალეკო ჩოხელი
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი გიორგი ასლამაზაშვილი
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი ნიკა ბაშინურიძე
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი ლევანი ბოკუჩავა
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი გურამი ბრეგაძე
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი მირზა გაბაიძე
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი ზურაბ გაფრინდაშვილი
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი დიმიტრი გურაშვილი
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი თამარ გურიევი
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი ლუკა დურული



ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი ნოდარი იაკობაშვილი
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი ვასილი იჩქიტიძე
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი გიორგი კვალიაშვილი
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი ნიკა მარგველაშვილი
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი მაგამედ მარგოშვილი
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი დავითი მაღრაძე
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი გურამ ფოფხაძე
ძრავის შემკეთებელი საგნობრივი ვახტანგ ჭაჭუკაშვილი
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი აკაკი აბრამიძე

ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი ლუკა ამირანაშვილი
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი არტემ გევორქიანი
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი ალექსანდრე გიოშვილი
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი ზურაბი თიანელაშვილი
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი ფირუზი კოკოზაშვილი
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი გიორგი ლაცაბიძე
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი მარიანა მაისურაძე
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი ვალერი რთველიაშვილი
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი ასმათი ტყეშელაშვილი
ხის მხატვრული დამუშავების სპეციალისტი საგნობრივი მარიამი ხოჯავა


