
სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 

სასწავლო პროგრამების განყოფილების სპეციალისტის (III კატეგორია) ვაკანტურ 

თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პირთა სია: 

1. აბრამია მერი 

2. აბულაძე სალომე 

3. ადამია აკაკი 

4. ავალიშვილი ნატალია 

5. ავლახიშვილი ლელა 

6. ალავიძე თეიმურაზ 

7. ამირეზაშვილი მაია 

8. არქანია ლექსო 

9. არჩუაძე თამთა 

10. ასათიანი მაია 

11. აფრიამაშვილი თამარი 

12. ბარამიძე ოლიკო 

13. ბერაძე სოფია 

14. ბერიძე მარიამი 

15. ბიძიშვილი ინგა 

16. ბიწაძე ვახტანგი 

17. ბლიაძე მაგული 

18. ბოჭორიშვილი მარიამ 

19. ბროლაძე ეთერ 

20. გაბედავა ნანა 

21. გელაშვილი გიორგი 

22. გვაჯაია ნაზიბროლა 

23. გველესიანი სოფიო 

24. გიორგიძე ლალი 



25. გოგატიშვილი ანა 

26. გოგიშვილი დავით 

27. გოტიაშვილი ნინო 

28. გოშაძე კახაბერი 

29. გრიგალაშვილი მაკა 

30. გულუა გურამ 

31. დევიძე გიორგი 

32. დევნოზაშვილი ნინო 

33. დვალიშვილი ეკა 

34. დოლიძე ვალერიან 

35. ვანიშვილი მარიამ 

36. ვარდოსანიძე ლანა 

37. ზანდუკელი თორნიკე 

38. ზარიძე მაია 

39. ზურაბაშვილი თამარ 

40. თუთბერიძე ნოდარ 

41. იორდანიშვილი ნინო 

42. კანდელაკი ნათია 

43. კაციაშვილი ნინო 

44. კაციტაძე მაკა 

45. კეკელიძე ნინო 

46. კვარაცხელია თამთა 

47. კვირიკაშვილი მარიამი 

48. კობახიძე თამთა 

49. კოდუა მაკა 

50. კოჟორიძე ანა 



51. ლოლაშვილი-მერებაშვილი ელისო 

52. ლომოური ალექსანდრე 

53. ლომსაძე ნინო 

54. მაისურაძე მარინე 

55. მარგიშვილი შოთა 

56. მარიკაშვილი თამარ 

57. მაღრაძე აზა 

58. მენაფირე თამარ 

59. მერაბიშვილი შორენა 

60. მიროტაძე დავით 

61. მიქაბერიძე მაგდა 

62. მიქავა მარიამ 

63. მოდებაძე ვალერი 

64. მურადელი თეიმურაზ 

65. მშვიდობაძე ნინო 

66. მშვილდაძე ირაკლი 

67. მჭედლიშვილი ნინო 

68. ნადირაშვილი გიორგი 

69. ნოღაიდელი ნატალია 

70. ოსაძე ნანა 

71. ოჩიგავა შოთა 

72. პაპავა ლევან 

73. პეტრიაშვილი ნინო 

74. პოღოსიანი ამბარცუმ 

75. რაზმაძე მეგი 

76. რაზმაძე გიორგი 



77. სახვაძე მარეხი 

78. სესიაშვილი ჯიმშერ 

79. სვანიძე ხათუნა 

80. სიბაშვილი ნინო 

81. სილაგავა თამარ 

82. სინატაშვილი ანტონი 

83. სრესელი გვანცა 

84. ტომარაძე ანა 

85. ტუხაშვილი ირმა 

86. უნდილაშვილი ელგუჯა 

87. უჯმაჯურიძე თეა 

88. ფერიაშვილი მაკა 

89. ფრუიძე გიორგი 

90. ფხაკაძე მაგდანა 

91. ქაჯაია ანა 

92. ქორიძე ინგა 

93. ღლონტი კონსტანტინე 

94. ყაყიჩაშვილი მარიამი 

95. ყურაშვილი ირინე 

96. შეთეკაური ირაკლი 

97. შენგელია ბექა 

98. ჩაკვეტაძე თამარ 

99. ჩიტაშვილი ნანული 

100. ჩოხელი ნანა 

101. ცინცაძე არჩილ 

102. წიკლაური ავთანდილ 



103. ჭაბაშვილი მარინა 

104. ჭელიძე მედეა 

105. ჭუმბურიძე ანნა 

106. ჭუმბურიძე დოდო 

107. ხაჩიძე ციალა 

108. ხიზანიშვილი თამილა 

109. ხუციშვილი მანანა 

110. ხუციშვილი ნანი 

111. ჯაგაშვილი დავით 

112. ჯალაღონია იამზე 

113. ჯამრიშვილი თამარ 

114. ჯიშკარიანი მარიამ 

 


