პროფესიული მასწავლებლები

სახელი, გვარი

#

ელექტრონული ფოსტა

1

ნანა ტალახაძე

nana.talakhadze52@gmail.com

2

ნათელა გოზალიშვილი

natela.gozalishvili.1@gmail.com

3

ნინო გოზალიშვილი

n.gozalishvili@yahoo.com

4

მაია გიორგაძე

makogia69@yahoo.com

5

ნინო ბახტაძე

ninobaxtadze@gmail.com

6

დოდო მაღრაძე

DODOMAGRADZE54@GMAIL.COM

7

მარინა შელია

shelia58@bk.ru

8

თინა შელია

tinatin.shelia777@gmail.com

9

თამარ ბერიშვილი

tamarberishvil@gmail.com

10 ლელა დეკანოიძე

natiagurgenidze2004@gmail.com

11 შოთა ბოკუჩავა

mamukab@mail.ru

12 თამარ შალამბერიძე

tamilasha@gmail.com

13 ნინო დარჩია

qs.sandro444@gmail.com

14 ეკატერინე როჭიკაშვილი

erochikashvili@gmail.com

15 ნანა იაძე

nana_bazali@mail.ru

16 ციცინო ხოშტარია

cicixoshtaria@gmail. com

17 გულნარა კოტრიკაძე

m_kotrikadze@yahoo.com

18 მანანა სტურუა

mananasturua1950@gmail.com

19 ლალი კალატოზიშვილი

kirimlishvili.lali@gmail.com

20 მარიამ ჩაფიძე

mar.chafidze@list.ru

21 ქეთევან ბუხნიკაშვილი

qetino_b@yahoo.com

22 რუსუდანი კვარაცხელია

rusa.kvaratskhelia@gmail.com

23 მანანა ორჯონიკიძე

o_manana1958@mail.ru

24 მაკა ადეიშვილი

m.adeishvili@gmail.com

#

სახელი, გვარი

ელექტრონული ფოსტა

25 ინგა ბაქრაძე

bakradze.inga@yahoo.com

26 მაია პაპიაშვილი

m-maia@mail.ru : mpapiashvili74@gmail.com

27 ბორის ოსიპიანი

b.osipiani@gmail.com

28 ნათელა შეყლაშვილი

natiasheylashvili@mail.ru

29 ქეთევან გარსევანიშვილი

nurses.georgia@yahoo.com

30 ციური ცერცვაძე

Ciuricercvadze1946@gmail.com

31 თენგიზ სამსონიძე

Tengiz.samsonidze@gmail.com

32 მარიამ მიქაძე

mikadzemaiko@gmail.com

33 ბელა მინდელი

b.mindeli@mail.ru

34 მედეა ზურაბიშვილი

mzurabishvili@cu.edu.ge

35 გალინე მესხელი

marinameskheli@yahoo.com

36 ირინე მეტრეველი

i.metreveli@gtu.ge

37 ნანა რატიანი

nratiani@inbox.ru

38 გურამ გიორგაძე

guramigiorgadze@gmail.ru

39 ზაქარია ცხვედაძე

z.tskhvedadze@agruni.edu.ge

40 ნატო აბულაძე

ABULADZENATALI@GMAIL.COM

41 ლელა კიწმარიშვილი

lelakic@hotmail.com

42 ნატო მახათაძე

natomakhatadze@gmail.com

43 იამზე მანჯავიძე

iamanjavidze@gmail.com

44 მარინე დიდებაშვილი

marodideba@yahoo.com

45 მაკა ბიბილეიშვილი

makabiibi@yahoo.com

46 მანანა შიოშვილი

shioshvilimanana@gmail.ru

47 ეკატერინე კურტანიძე

ekaterine63@yahoo.com

48 ხათუნა ჩხარტიშვილი

chkhartishvilikhatuna@gmail.com

49 დარეჯან ბენდელიანი
50 ლილი მექვაბიშვილი
51 ნანა ჩხარტიშვილი

Darejanbendeliani1958@mail.ru
lilimeqvabishvili@mail.ru
chxartishvilina@gmail.com

#

სახელი, გვარი

ელექტრონული ფოსტა

52 ქეთევან კობიაშვილი

q.kobiashvili@gmail.com

53 თამარ ისაკაძე

tamarisakadze@gmail.com

54 ირმა გრიგოლია

Bagabagi46@gmail.com

55 ქეთევან ჯანელიძე

qetevanjanelidze@gmail.com

56 სალომე ვარდია

s.vardia@htmc.ge; sarko25@inbox.ru

57 ქეთევან ბერიანიძე

Keti.berianidze@gmail.com

58 თამარ კომლაძე

t.komladze@evexs.ge

59 ლეილა ვოსკანიანი

Ivoskaniani@evex.ge

60 მზია პაპინაშვილი

Mzia papinashvili@gmail.com

61

დარეჯან ღუღუნიშვილისონღულაშვილი

darejan-g@hotmail.com

62 მაია ცუკილაშვილი

maia_tsukilashvili@mail.ru

63 ნოდარ ფოფხაძე

phophkha@yahoo.com

64 მარიამ მუქერია

Mariammukeria@gmail.com

65 თამარი შარაშენიძე

leditamari@yahoo.com

66 ნატა ჩხაიძე

n.chkaidze@psp.ge

67 ლაშა გაბისონია

lashagabisonia94@gmail.com

68 თეა ასანიძე

tea.asanidze73@mail.ru

69 ნონა გალოგრე

ngalogre@gmail.com

70 მაია ასანიძე

asanidzem@evex.ge

71 თინათინ გიგაური

Tiko-gigauri@mail.ru

72 მაია ცხოვრებაძე

maia.cxovrebadze.83@mail.ru

73 ნათია კაციაშვილი

nkatsiashvili@evex.ge

74 მაკა კობახიძე

makakobakhidze@evex.ge

75 მაკა მენთეშაშვილი

mmenteshashvili@evex.ge

76 რუსუდან ქსოვრელი

rksovreli@evex.ge

77 ილია იაკობაშვილი

iliaiakobashvili@gmail.com

78 ვალერი მოსიაშვილი

vmosiashvili@yahoo.com

#

სახელი, გვარი

ელექტრონული ფოსტა

79 თეონა ალექსიძე

taleksidze@bscredit.ge

80 თამარ მოსულიშვილი

TAMTAMOSULISHVILI@GMAIL.COM

81 ეთერ მამაცაშვილი

etermamacashvili@mail.ru

82 ნათია ახალკაცი

Natia.akhalkatsi@mail.ru

83 ლელა ჩაჩუა

lela.chachua1@gmail.com

84 მირიან უგრეხელიძე

miro.ugrekhelidze@gmail.com

85 მაკო ჯაოშვილი

mako@sevent.ge / mjaoshvili@pra.ge

86 მარიამ თიბილაშვილი

marika@goodwill.ge

87 ნინო გორგოძე

ngorgodze@gmail.bom: n.gorgodze@goodwill.ge

88 თეა ზაალიშვილი

t.zaalishvili@goodwill.ge

89 ზაზა ლეონიძე

zaza.leonidze77@gmail.com

90 ლევან ჯობავა

Ragbiakaurobas@gmail.com

91 ლელა შამათავა

shamatava.lela@gmail.com

92 მიხეილი მეტრეველი
93 ავთანდილ კახიშვილი
94 ნინო სვანიძე
95 ინა მანაგაძე
96 ირაკლი ქამხაძე
97 ბექარი ტყემალაძე

dental.master.@mail.ru

98 ციცინო მოლარიშვილი

Molarishvili.tsitsino@gmail.com

99 ეკატერინე რატიანი

ekolozaratiani@gmail.com

100 ლალი ჩახვაშვილი

lalichakhvashvili@gmail.com

101 მართა კლდიაშვილი

m-kldiashvili@mail.ru

102 ქეთევან შენგელია

shengeliaqeti@yahoo.com

103 ლელა ბაქრაძე

lelabakr@yahoo.com

104 მაია ახვლედიანი

maiaakhvlediani18@yahoo.com

105 დავით აფრიდონიძე

dapridonidze@yahoo.com

106 ნინო თორაძე

#

სახელი, გვარი

ელექტრონული ფოსტა

107 ნატალია ხაჩიძე

natakhachidze23@gmail.com

108 ბენიამინი კაკაბაძე

benokakabadze@gmail.com

109 ვაჟა გაჩეჩილაძე
110 მაკა ქორიძე

maka.koridze@gmail.com

111 ოლღა კუხიანიძე

olga.kukhianidze@gmail.com
olgha.kukhianidze6522@med.tsu.edu.ge

112 მადლენა ასანიძე

asanidze.m@evex.ge

113 თეონა კაპანაძე

kapanadzeteona0@gmail.com

