
სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 

სერტიფიცირებისა და პროექტების მართვის განყოფილების უფროსის ვაკანტურ 

თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილე პირთა სია: 

1. აბაიშვილი ნინო 

2. აბრამია მერი 

3. აბულაძე სალომე 

4. ადამია აკაკი 

5. ამირეზაშვილი მაია 

6. არქანია ლექსო 

7. ასათიანი მაია 

8. ბაბუნაშვილი ნინო 

9. ბარამიძე ოლიკო 

10. ბეგიაშვილი გიორგი 

11. ბერიძე მარიამი 

12. ბროლაძე ეთერი 

13. გაბრიელაშვილი თამაზ 

14. გელაშვილი გიორგი 

15. გიორგაძე ტარიელ 

16. გიორგიძე ლალი 

17. გოგებაშვილი ნინო 

18. გოგიშვილი დავით 

19. გოგოლიძე ქეთევან 

20. გომართელი თემური 

21. გოტიაშვილი მიხეილ 

22. გურაბანიძე ვლადისლავ 

23. გურული დავით 

24. დავითაშვილი თეიმურაზ 



25. დანელია ირაკლი 

26. დემეტრაშვილი არსენა 

27. დიასამიძე ავთანდილ 

28. დოლიძე ვალერიან 

29. ებრალიძე აკაკი 

30. ედიბერიძე ნინო 

31. ვანიშვილი მარიამ 

32. ზურაბაშვილი თამარ 

33. თუთბერიძე ნოდარ 

34. იორდანიშვილი ნინო 

35. კავთიაშვილი დავით 

36. კალანდაძე თამარი 

37. კაპანაძე ბესიკი 

38. კვარაცხელია ირაკლი 

39. კვარაცხელია თამთა 

40. კვირიკაშვილი მარიამ 

41. კობალაძე ქეთევან 

42. კობახიძე გიზო 

43. ლოლაშვილი-მერებაშვილი ელისო 

44. ლომსაძე ნინო 

45. ლუაშვილი ზურაბ 

46. მარიკაშვილი თამარ 

47. მახარაშვილი რამაზ 

48. მიმინოშვილი ზვიად 

49. მიმინოშვილი ვალერი 

50. მიროტაძე დავით 



51. მიქელაძე ანა 

52. მონადირიშვილი ლალეტა 

53. მურადელი თეიმურაზ 

54. მუჭაური ტერეზა 

55. მშვილდაძე ირაკლი 

56. ნასრაშვილი არჩილ 

57. ნემსაძე მარინე 

58. ნიქაბაძე მაკა 

59. პაპავა ლევან 

60. პაპიძე ზაზა 

61. რაზმაძე მეგი 

62. სესიაშვილი ჯიმშერ 

63. სინჯარაძე ზურაბ 

64. ტომარაძე ანა 

65. უსტიაშვილი რუსუდან 

66. უჯმაჯურიძე თეა 

67. ფანცულაია გიორგი 

68. ფრიდონიშვილი გიორგი 

69. ფრუიძე გიორგი 

70. ფხაკაძე თამარ 

71. ფხაკაძე მაგდანა 

72. ქორიძე ინგა 

73. ყეინაშვილი ნოდარი 

74. ყიფშიძე ლია 

75. შენგელია ნიკა 

76. შუბითიძე კონსტანტინე 



77. ჩაკვეტაძე თამარ 

78. ჩართოლანი გაბრიელ 

79. ჩაჩუა ნინო 

80. ჩიკვაიძე ნატალია 

81. ჩხიკვიშვილი ეკატერინე 

82. ცინცაძე არჩილ 

83. წურწუმია ანა 

84. ჭანტურია მანრი 

85. ჭუმბურიძე ანნა 

86. ჭუჭულაშვილი თინათინ 

87. ხიზანიშვილი თამილა 

88. ხიჯაკაძე თამარ 

89. ხმალაძე ანზორ 

90. ხუციშვილი მანანა 

91. ჯამაგიძე გიორგი 

92. ჯიშკარიანი მარიამ 

93. ჯიჯეიშვილი გიორგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


