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№ 

 

გვარი, სახელი 

 

 

სპეციალობა 

 

საფეხური 

 

დასაქმების სფერო/სამუშაო 

2013  წელი 

1 აბულაძე ლაშა დრამისა და თოჯინების თეატრის 

სამსახიობო 

B ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

2 იმნაძე გურამი დრამისა და თოჯინების თეატრის 

სამსახიობო 

B ე. ნინოშვილის სახ. სახალხო თეატრი-მსახიობი 

3 ლამპარაძე ნუკრი დრამისა და თოჯინების თეატრის 

სამსახიობო 

B ენვერ ხაბაძის სახელობის სახალხო ქორეოგრაფიული ანსამბლი 

4 სათმანიძე მირზა დრამისა და თოჯინების თეატრის 

სამსახიობო 

B შუახევის სოფ. წყაროტას საჯარო სკოლის პედაგოგი 

5 კუპრეიშვილი ერეკლე  ტელერეჟისურა B საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო; ოპერატორი 

სწავლა გააგრძელა ბხსუ-ში  მაგისტრატურის საფეხურზე 

 აუდიოვიზუალური ხელოვნება (მხატვრული კინოს რეჟისურა) 

6 ლეჟავა ავთანდილ ტელერეჟისურა B ,,სალოკომოტივო კომპანია“,  ბათუმი, სწავლა გააგრძელა ბხსუ-ში  

მაგისტრატურის საფეხურზე, აუდიოვიზუალური ხელოვნება (მხატვრული 

კინოს რეჟისურა) 
7 ლომთათიძე ალექსანდრე ტელერეჟისურა B ენვერ ხაბაძის ქორეოგრაფიული ანსამბლი ბათუმი,  მოცეკვავე - მსახიობი 
8 ზარანდია ნანა ტელერეჟისურა B თბილისის იუსტიციის სახლი 
9 მაია არქანია დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B სალონი “DIAMOND” 

10 ბერიძე თამარ თოჯინების თეატრის რეჟისურა  M ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
11 თურმანიძე ზვიადი თოჯინების თეატრის რეჟისურა  M ბათუმის კულტურის ცენტრი აიპი. მთავარი რეჟისორი 

2014  წელი 

1 ბრეგაძე მარინა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ტყიბულის მუნიციპალური თეატრი 

2 სასანია შოთა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ფოთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

3 ტუღუში თედო დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ქ. ბათუმი თოჯინებისა და მოზარდმაყურებელთა თეატრი. მსახიობი 

4 ბუდანოვა ეკა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B საპატრულო პოლიცია 



5 მოისწრაფიშვილი დავითი დრამისა და კინოს  სამსახიობო B კომპანია „გუქსი ივენთ“ მენეჯერი 

6 სიგუა ერეკლე  ტელერეჟისურა B საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო - სტუდიის 

რეჟისორი 

7 ხითარიშვილი მარიამ ტელერეჟისურა დიზაინი (სამოსის 

დიზაინი) 

B  გაზეთი ,,აჭარა“, ჟურნალისტი, 

8 ნანა გოგიაშვილი დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B ბუტიკი „ სამისა“, სამხატვრო  სტუდია „ფერადი სამყარო’ 

9 თეა ხელაძე დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B ბუტიკი „ სამისა“ 

10 მაია ბოლქვაძე დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B ბუტიკი „ სამისა“ 

11 მარიამ გოგოლიშვილი დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B საკონდიტრო „დონა“ 

12 ქათამაძე ოთარი დრამატული თეატრის რეჟისურა M ბათუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

2015  წელი 

1 არველაძე გიორგი დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ქ. ბათუმი თოჯინებისა და მოზარდმაყურებელთა თეატრი. 

2 თურმანიძე ვახტანგ  აუდიოვიზუალური ხელოვნება 

(ტელერეჟისურა) 

B საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო-ოპერატორი 

3 დიანა ფარტენაძე არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B შპს "ARCHI TON" 

4 მათე თანდილავა არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B Kiwiarchitektura - პოლონეთი 

სამშენებლო კომპანია შ.პ.ს ,,როი გრუპ'' 

5 ბაჩო პაიჭაძე 

 

არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B 
სამშენებლო კომპანია ალიანსი 

6  გერონტი სარდანაშვილი დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B სამკერვალო ატელიე 

7 მირანდა გობაძე დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B სამკერვალო ატელიე 

8 მაშავა ლევანი დრამატული თეატრის რეჟისურა  M ქ. ფოთი, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე. მთავარი სპეც. რეჟისორი 

9 ხარშილაძე ნინო (ბეჟანიძე) მხატვრული 

ტელეფილმების რეჟისურა 

M Urman angel-პროექტის ასისტენტი  (ინგლისი, ლონდონი) 

 

2016  წელი 

1 ბუღაძე სალომე დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ზუგდიდის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

2 დოლიძე სალომე დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ქ. ბათუმი თოჯინებისა და მოზარდმაყურებელთა თეატრი. მსახიობი 

3 თათარაშვილი გიორგი დრამისა და კინოს  სამსახიობო B Kids galema-წამყვანი სარეკლამო კომპანია გლობალი 

4 თურმანიძე გიორგი დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ვიანორის სერვის ცენტრი. ხელოსანი 



5 ფოფხაძე იზოლდა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ბათუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

6 კილაძე ნიკა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ზუგდიდის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

7 დათო მსხალაძე არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B დ.მ. არქიტექტურა, მარდი ჰოლდინგი 

8 ნინო ზოიძე არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 

9 ქეთევან ტრაპაიძე არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B კომპანია ოპ-არტი 

10 ლია კომახიძე არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B შპს ORBI GROUP; დ.მ. არქიტექტურა მარდი ჰოლდინგი 

11 ნატო ბოლქვაძე არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B კომპანია  M&G GROUP 

12 ელიზბარ რამიშვილი არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B 
არქიტექტურული კომპანია STOA 

2017  წელი 

1 ცაგურია სალომე დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ბათუმის ექსპერიმენტული თეატრი, მსახიობი, ბათუმის თოჯინებისა და 

მოზარდმაყურებელთა თეატრი. ადმინისტრატორი 

2 ხუბუტია კუკური დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ზუგდიდის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

3 ახალაძე ანა აუდიოვიზუალური ხელოვნება 

(ტელერეჟისურა) 

B აჭარის ტელევიზია ახალი ამბების- სტაჟიორი  

4 

 

გაგუა ლაშა აუდიოვიზუალური ხელოვნება 

(ტელერეჟისურა) 

B აჭარის ტელევიზია ახალი ამბების- სტაჟიორი 

5 ნაკაიძე ჯემალ აუდიოვიზუალური ხელოვნება 

(ტელერეჟისურა) 

B სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2;  ვიდეო ოპერატორი 

6 ყურუა ზურაბი აუდიოვიზუალური ხელოვნება 

(ტელერეჟისურა) 

B არ არის დასაქმებული 

7 ჩავლეშვილი ვასილი აუდიოვიზუალური ხელოვნება 

(ტელერეჟისურა) 

B არ არის დასაქმებული 

8 ხალვაში თორნიკე აუდიოვიზუალური ხელოვნება 

(ტელერეჟისურა) 

B არ არის დასაქმებული 

9  ნათია ბერიძე დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B საკონდიტრო “დონა” 

10  ნინო დავითაია დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B სამხატვრო სკოლა 



11 მადონა ასანიძე დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B სამკერვალო ატელიე 

 12 ნანა ხალვაში დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B საბავშვო ბაღი ჩვენი სახლი 

13 ნინო მეგრელაძე დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B სადედოფლო კაბების სალონი გალათეა 

14 ქეთი გეგიძე დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B ბათუმი მოლი 

15 ნათია ჩიტაძე არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B შპს "ARCHI TON" 

16 ლია გელოვანი არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო 

17 ლაშა სამსონია  არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B შპს BWC 

18 
მერაბ ფაღავა 

არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B დ.მ. არქიტექტურა 

მარდი ჰოლდინგი 

2018  წელი 

1 ანდღულაძე ანა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ფოთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

2 ბეშკენაძე გავანცა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

3 კვარაცხელია ნიკა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ფოთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

4 კვერღელიძე ირაკლი დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ფოთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

5 დათო დიასამიძე; დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ბათუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

6 უნგიაძე ბექა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B დიჯეი, კლუბში 

7 ფუტკარაძე გიორგი დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ბათუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

8 ღომიძე მიხეილი დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ბათუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი. 

ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის 

სტუდენტი 

9 ყურავა გიორგი დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ბათუმის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

10 ჩავლეშვილი გიორგი დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ოზურგეთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

11 ცეკვაშვილი ალიკა დრამისა და კინოს  სამსახიობო B ფოთის სახელმწიფო დრამატული თეატრი-მსახიობი 

12 აბულაძე თენგული აუდიოვიზუალური ხელოვნება B არ არის დასაქმებული 

13 ახალაძე სალომე აუდიოვიზუალური ხელოვნება B არ არის დასაქმებული 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ბოლქვაძე გიორგი აუდიოვიზუალური ხელოვნება B  ,,მთის ამბები“  მულტიმედია, რეპორტიორი 

15 მსახურაძე მაია აუდიოვიზუალური ხელოვნება B კერძო სტუდია ქ. თბილისში (აუდიო-ვიდეო და ფოტოგადაღება) 

16 ჭაღალიძე ლენა აუდიოვიზუალური ხელოვნება B არ არის დასაქმებული 

17 გიორგი მურადიანი არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B შპს "ARCHI TON" 

ქ. ბათუმის ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური 

18 

 

ლანა ხუხუნაიშვილი არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B სსიპ ბათუმის თოჯინებისადა მოზარდ მაყურებელთა პროფ. სახელმწიფო 

თეატრი 

19 როლანდ ზოიძე არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B შპს drime house 7 

20 
ზურა თოიძე 

არქიტექტურა და დიზაინი(შენობა 

ნაგებობათა არქიტექტურა) 

B შპს 

21 მირანდა შავაძე დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B სამკერვალო ატელიე 

22 თეონა მახარაძე დიზაინი (სამოსის დიზაინი) B სასტუმრო შერატონი 


