2018-2019 სასწავლო წელი

მებაღე (დეკორატიული მცენარეების)
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აბულაძე ნია
ბაირამაშვილი ნიკოლოზ
ბაქარაშვილი გიორგი
ბეგაძე ნატო
ბოტკოველი რევაზ
ბუზიაშვილი კახი
გეგეშიძე თორნიკე
გიორგაძე არჩილ
გიორგაძე ბექა
გუგუშვილი დიმიტრი
დარასელია ბექა
დაშნიანი გიორგი
დოღანაძე ომარი
ზაქარეიშვილი გიორგი
თორია ქრისტინე
კერატიშვილი გურამ
კირაკოზაშვილი თათია
ლომთაძე ნათია
მოსიძე მარიამ
ნანავა ამბერგი
ოგბაიძე ვლადიმერ
რეხვიაშვილი ეთერ
სისაური თინა
სუხიშვილი იოსებ
ფიცხელაური იოსები
ქიტესაშვილი ლაშა
ღოღონაძე მარიამი
შარაშენიძე თამთა
შავაძე ბექა
წამალაშვილი თამთა
წიგნაძე მარი
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აბაშიძე ნატო
ავსაჯანიშვილი დარეჯან
ბანძელაძე დოდო
ბეროშვილი-გორგაძე ირინე
გავაშელი ნანა
გეგეშიძე ნათია
გოგოლაძე გიორგი
გოზალიშვილი თეონა
დემეტრაშვილი ნინო
ვარშანიძე დავით
ვეშაპიძე ნინო
ზარიაშვილი გიორგი
ინაშვილი ლია
კილასონია ბაქარ
კვაღნიძე იზა
ლაფერიშვილი ილია
მიქელაძე სოფიო
მურაჩაშვილი დავით
მშვილდაძე ვიქტორია
მშვილდაძე რეგინა
ოჩიგავა მაყვალა
სუჯაშვილი ნატა
ქართველიშვილი ირაკლი
ქიტოშვილი ირაკლი
ჩაჩუა ნინო
ჩოჩიშვილი ნუცა
ცერცვაზე გიგა
ცხოვრებაძე სერგი
წერუაშვილი მარიამ
ჭანტურია მაია
ჭელიძე ნინო
ხარაბაძე ნინო
ჯაიანი ნანა
ჯიჯიშვილი ვალერიან.

ფლორისტული დიზაინის სპეციალისტი
III საფეხური
1. ადუაშვილი ლეილა
2. ბენაშვილი ლიკა
3. გოგია ანასტასია
4. გოგოლაძე ლიანა
5. თათარაშვილი მაკა
6. ლაზარეშვილი დარეჯან
7. მდინარაძე ლანა
8. ქაჩლიშვილი ბარბარე
9. ჩხაიძე მარიამ
10. ცხვიტავა ცეცილია
11. ხატოევა მარია
12. ჯანელიძე თათია
13. ყუფარაძე ფიქრია

ბაღის დიზაინერი (2017-2019 სასწავლო წელი)
V საფეხური (II კურსი)
1.ბაირამაშვილი მარიამი
2. ბახუტაშვილი გვანცა
3. დავითაია ნინო
4. დათაშვილი თათია
5. დევნოზაშვილი გვანცა
6. ენდელაძე ხატია
7. თეთრკაბაშვილი ნანა
8. ისაკაძე-გოგლიძე ლია
9. მამინაიშვილი დიანა
10. მარგიანი მაია
11. ჟვანია- ტაისონი ქეთევან
12. სუხიშვილი გიორგი
13. ტატიშვილი თამარი
14. ქალიაშვილი მარიამ
15. ქარჩავა ირინა
16. ჩხეიძე ნატალია
17. ჩხვირკია დარინა
18. ხორგუანი ალექსანდრა
19. ჯალაღონია სოფიკო
20. ხუსკივაძე ქეთევან

