დანართი # 02-896/2018
საქართველოს პროფესიული განათლებისა და
კვალიფიციური კადრების მომზადების მუშაკთა და
სტუდენტთა პროფესიული კავშირი
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სახელი, გვარი
დავით პაპუნაიშვილი
კახა ხარშილაძე
ეკატერინე კვარაცხელია
პარმენი ნადარეიშვილი
თინათინი გაბრიჭიძე
თეა დარცმელიძე
დათო ბერაძე
გრიგოლ ჭანუყვაძე
ნანი კალანდაძე
გიორგი მიმინოშვილი
მაია ხაბურზანია
უჩა ქიქავა
როლანდი შონია
თამუნა ყურაშვილი
ბაბუში ყუფუნია
ნონა წამალაიძე
ლაშა მოსიაშვილი
ჯონი მარგიანი
რატი რომელაშვილი
ანარ გადიმოვი
კორიუნ პეტროსიანი
იოსებ სონიშვილი
ახლიმან ბაქიროვი
ტარიელ იუსუბოვი
რაუფ იუზბაშევი
მურმან ნემსაძე
ალექსანდრე ცარციძე
ვალოდია სადღობელაშვილი
ნაბი აბდულაევი
ასად ალიევი
ხალილ ქარიმოვი
ფამილ ნაბიევი
ქენან იუსუბოვი
ნაზიმ ახმედოვი
შახინ იუსუბოვი
აიდა გულიევა
საიდ ახვერდიევი
რამინ ომაროვი
გულუსტან გუმბატოვა
დევრან გუმბათოვი
ზაქირ მამედოვი
ტუნარ გოიუსუბოვი
სარხან ისკანდაროვი
საბირ ხალილოვი
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ბახრამ აგაჯანოვი
ხაზეინ ქაზიმოვი
ქამილ აბასოვი
ვუგარ ასკაროვი
აიგიუნ ბაირამოვა
ელვინ ოსმანოვი
ელმარ მამედოვი
რაუფ იბრაგიმოვი
აზიზ გალანდაროვი
შახბანდიარ ისკანდაროვი
ინტიგამ ალლახვერდიევი
სარხან გასანოვი
ჯეიხუნ გუმბათოვი
არიფ მამედოვი
ბილალ მამედოვი
ნამიკ აშიროვი
ფიზული ალახიაროვი
ბახჩალი გაჯიევი
კამრან ისმაილოვი
მუსა იაგუბოვი
შაკირ ბაბაქიშიევი
ელიმიარ შიხიევი
შამილ ისმაილოვი
სეიფადინ ტალიბოვი
სარხან მამიშოვი
კიამრან ქარიმოვი
ხანლარ ალიევი
ჯონი შუბითიძე
მურმან კორძაია
გაჯი რზაევი
რავილ პირიევი
ალტაი მეხტიევი
კიამრან ისმაილოვი
ასკერალი გაიბოვი
გეიდარ რუსტამოვი
სამირ აბასოვი
რომან ორუჯოვი
ბესო ნავერიანი
მერაბ ფანგანი
მაგსად ბუდაგოვი
უშბა ჩაჩხიანი
ჯალილ გულიევი
ნამიკ ნაბიევი
ამილ ჩობანოვი
ელვინ მამედხალილოვი
ზოხრაბ ჰასანოვი
მანუჩარ დადვანი
ფარილ ისმაილოვი
ქამრან პირიევი
მაგამედალი პირიევი
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რავილ გასანოვი
ჩინგიზ ახმედოვი
არმენ სააკოვი
ელმარ ისკანდაროვი
გუსეინ გასანოვი
რაშად ისკანდაროვი
ომარ აბასოვი
ანარ რაჯაბოვი
რაუფ მამედოვი
საბირ ალიევი
ადილ უმბატოვი
მამედ გადიზადე
მახირ მამედოვი
კონსტანტინე ნავერიანი
რახმან კასუმოვი
ტურკენ კარიმოვი
ისლამ გასანოვი
ვუსალ ბაირამოვი
გასან ალიევი

