
სსიპ საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,მერმისი“ 

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ დაფინანსებული პროექტის 

„პროფესიული განათლება - დასაქმებისაკენ მიმავალი უმოკლესი გზა“ ფარგლებში, 

კონკურსში გამარჯვებულთა სია 

 

1. ტრენინგ-კურსი (მოკლევადიანი პროგრამა) ფეხსაცმლისა და ტყავის 

აქსესუარების კერვა 

 

1. ლელა კობახიძე 

2. ქეთევან ლომინეიშვილი 

3. შორენა ხუციშვილი 

4. ლია ხუციშვილი 

5. თეა კვერნაძე 

6. მარიამი იასეშვილი 

7. ლილე ნიჩიპურენკო 

8.  სოფიო ვეფხვაძე 

9. ნინო ჯაფარიძე 

10.  ეკატერინე სტვილია 

11. იაკობ ნარუშვილი 

12.  შორენა ბერიძე 

13. ქეთევან მხეიძე 

14. თამარ  ბარრიენტოს გონსალეს 

15. ნინო ზამთარაძე 

 

2. ტრენინგ-კურსი (მოკლევადიანი პროგრამა) მზარეული 

 

1. ნათელა ამილახვარი 

2. ნელი  ხუცურაული 

3. დიმიტრი ქირია 

4. ინგა იოსელიანი 

5. შორენა უტიაშვილი 

6. ნინო ქავთარაძე 

7. თამარ ნეფარიძე 

8. ქეთევანი ოქრუაძე 

9. პლატონ ფანცულაია 

10. ედუარდ ასლანიანი 

11. ნათია ტიკარაძე 

12. მარიკა ბიჭაშვილი 

13. ხათუნა ოდოშაშვილი 

14. ნინო კუკუნაშვილი 



15. ფიქრია კაკაშვილი 

16. ლაშა ნინიძე 

17. ინგა ბაკურაძე 

18. დავით იაშვილი 

19. გელა  ჯიოევი 

20. მარიამი შალამბერიძე 

21. ფრიდონი შალამბერიძე 

22. ლალი სუხიაშვილი 

23. ქეთევან ჩალათაშვილი 

24. რუსუდან საგინაშვილი 

25. თამარი შავერდაშვილი 

26. ანა სანთელაძე 

27. თამარი გოგიაშვილი 

28. აკაკი  სალუქვაძე 

29. ხატია ხატიაშვილი 

30. ქეთინო ლოგუა 

 

 

3. ტრენინგ-კურსი (მოკლევადიანი პროგრამა) ფილამწყობი 

 

1. დავით ღუტიძე 

2. ზურაბ ილურიძე 

3. თორნიკე  მახათაძე 

4. ბექა ბედოშვილი 

5. იოთამ ბედოშვილი 

6. რევაზ ჩეჩელაშვილი 

7. ნოდარ მძევაშვილი 

8. ნოდარ თოდაძე 

9. ვარლამ გიგაური 

10. გიორგი მეგრაბიანცი 

11. ზვიად ახალაია 

12. ლაშა ცინცაძე 

13. ნუგზარ  სირაძე 

14. ჯაბა  მაისურაძე 

15. ზურაბ ჯერიაშვილი 

 

 

4. ტრენინგ-კურსი (მოკლევადიანი პროგრამა) სტილისტი (ქალი) 

1. მარიამ აბულაძე 

2. თამარი პეტრიაშვილი 

3. ეთერი კანდელაკი 

4. მარგო  ხაფთანი 



5. მაკა ენუქიძე 

6. ეკატერინე თვალთვაძე 

7. მანანა  რასოიანი 

8. იანა ავეტისოვი 

9. ნინო გოგია 

10. სოფიო გულიკაშვილი 

11. ნატო ქასოევი 

12. ბელა არუთინიანი 

13. სალომე დაბრუნდაშვილი 

14. ლიანა  ფიროსმანიშვილი 

15. თათია ჩხიკვაძე 

 

 

 

5. ტრენინგ-კურსი (მოკლევადიანი პროგრამა) ელექტრიკოსი 

 

1. ვასილი  ქიმაძე 

2. თამაზ  არჩვაძე 

3. თენგიზ მამისმედიშვილი 

4. ალექსანდრე ყაზიშვილი 

5. გიორგი ხუხია 

6. ლევან ლომიძე 

7. დათო წიკლაური 

8. შოთა სამხარაძე 

9. ლევანი გვარაძე 

10. ბექა განჯელაშვილი 

11. ზურაბი გერლიანი 

12. ლაშა სეხნიაშვილი 

13. ამირან ნიკოლაიშვილი 

14. ზურაბ კალანდაძე 

15. საბა ნიკოლეიშვილი 

 

6. ტრენინგ-კურსი (მოკლევადიანი პროგრამა) სამკერვალო ნაწარმის სპეციალისტი 
1. ქეთევანი კოპალიანი 

2. შორენა ბერულავა 

3. ანა ოთარაშვილი 

4. ხათუნა გაგნიძე 

5. მილედი ხიზამბარელი 

6. ნანა ბაღაშვილი 

7. ნანა კაიდარაშვილი 

8. მარიანა ჯოხაძე 

9. ნანა წამალაშვილი 

10. ქეთევან გელაძე 

11. ბელა დიაკონიძე 

12. თამარ ლაითაძე 



13. სოფიო ქობულაშვილი 

14. ნანა მელაძე 

15. ლელა ლომიაშვილი 

16. თეა ფადარაშვილი 

17. ქეთევან კეკელიძე 

18. თამარ ლატარია 

19. მაია ხარაიშვილი 

20. ეკატერინე კვინიკაძე 

21. მაია გულუა 

22. ხათუნა ზოზიაშვილი 

23. მარიამ ქელბაქიანი 

24. ნატა ქუშაშვილი 

25. დოდო შენგელაია 

26. სოფია მირცხულავა 

27. დალი შენგელაია 

28. ერეკლე  კორძაძე 

29. ნათია მალიძე 

30. ანი მალიძე 

31. მარიამ გოგატიშვილი 

32. ესმა ქენქაძე 

33. ქეთევან დინოშვილი 

34. როზა კაპანაძე 

35. ქეთევან მიქელთაძე 

36. ლიანა ამიროვი 
37. თამარ ყიფშიძე 

38. მარინე ლეკიაშვილი 

39. მარიამი გაჯიშვილი 

40. მარიამ გაგუა 

41. თეონა ქოქოევი 

42. ნათია გაგნიძე 

43. თამთა მოგელაძე 

44. ანა ჟვანია 

45. ნინო სულაძე 

 

 

 


