ზოგადი მოდულის პედაგოგები

1

ნანა რატიანი

n.ratian@orientiri.edu.ge

2

ეკატერინე როჭიკაშვილი

e.rochikashvili@orientiri.edu.ge

3

ლელა დეკანოიძე

l.dekanoidze@orientiri.edu.ge

4

მაია გიორგაძე

m.giorgadze@orientiri.edu.ge

5

მაია ცუკილაშვილი

m.tsukilashvili@orientiri.edu.ge

6

გალინე მესხელი

g.meskhel@orientiri.edu.ge

7

ბელა მინდელი

b.mindeli@orientiri.edu.ge

8

მანანა შიოშვილი

m.shioshvili@orientiri.edu.ge

9

ქეთევან ჯანელიძე

q.janelidze@orientiri.edu.ge

10

ციური ცერცვაძე

c.tsertsvadze@orientiri.edu.ge

11

ლელა ბაქრაძე

l.bakradze@orientiri.edu.ge

12

მაია პაპიაშვილი

m.papiashvili@orientiri.edu.ge

13

თინა შელია

t.shelia@orientiri.edu.ge

შპს ორიენტირი
პროფესიული მასწავლებლები
საგანმანათლებლო პროგრამა - კბილის სატექნიკო საქმე
#

სახელი, გვარი

ელექტრონული ფოსტა

1

დოდო მაღრაძე

d.maghradze@orientiri.edu.ge

2

თამარ ბერიშვილი

t.berishvili@orientiri.edu.ge

3

შოთა ბოკუჩავა

s.bokuchava@orientiri.edu.ge

4

თამარ შალამბერიძე

t.shalamberidze@orientiri.edu.ge

5

ნატო აბულაძე

n.abuladze@orientiri.edu.ge

6

ილია იაკობაშვილი

i.Iakobashvili@orientiri.edu.ge

7

ლელა შამათავა

l.shamatava@orientiri.edu.ge

8

მიხეილი მეტრეველი

m.metreveli@orientiri.edu.ge

9

ავთანდილ კახიშვილი

a.kakhishvili@orientiri.edu.ge

10

ნინო სვანიძე

n.svanidze@orientiri.edu.ge

11

ინა მანაგაძე

i.managadze@orientiri.edu.ge

12

ირაკლი ქამხაძე

i.qamxadze@orientiri.edu.ge

13

ბექარი ტყემალაძე

b.tkemaladze@orientiri.edu.ge

შპს ორიენტირი
პროფესიული მასწავლებლები
საგანმანათლებლო პროგრამა - საექთნო განათლება
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

სახელი, გვარი
ბორის ოსიპიანი
ქეთევან გარსევანიშვილი
მარიამ მიქაძე
მაია ახვლედიანი
ეკატერინე კურტანიძე
ნონა გალოგრე
სალომე ვარდია
დავით აფრიდონიძე
ნინო თორაძე
ნატალია ხაჩიძე
თამარი შარაშენიძე
ბენიამინ კაკაბაძე
გურამ გიორგაძე
ზინა გოგატიშვილი
ვაჟა გაჩეჩილაძე
მაკა ქორიძე
ოლღა კუხიანიძე
მაია ცუკილაშვილი
ეკატერინე როჭიკაშვილი
ლელა ბაქრაძე
იამზე მანჯავიძე
მარინე დიდებაშვილი
თამარ კომლაძე
ლეილა ვოსკანიანი
მაია ასანიძე
თინათინ გიგაური
მაია ცხოვრებაძე
ნათია კაციაშვილი
მაკა კობახიძე
მაკა მენთეშაშვილი
რუსუდან ქსოვრელი
მადლენა ასანიძე

მართა კლდიაშვილი
ქეთევან შენგელია
მაკა ადეიშვილი
ნანა ტალახაძე
მანანა სტურუა

ელექტრონული ფოსტა
b.osipian@orientiri.edu.ge
q.garsevanishvili@orientiri.edu.ge
m.mikadze@orientiri.edu.ge
m.akhvlediani@orientiri.edu.ge
e.kurtanidze@orientiri.edu.ge
n.galogre@orientiri.edu.ge
s.vardia@orientiri.edu.ge
d.afridonidze@orientiri.edu.ge
n.toradze@orientiri.edu.ge
n.khachidze@orientiri.edu.ge
t.sharashenidze@orientiri.edu.ge
b.kakabadze@orientiri.edu.ge
g.iorgadze@orientiri.edu.ge
z.gogatishvili@mail.ru
v.gachechiladze@orientiri.edu.ge
m.koridze@orientiri.edu.ge
o.kukhianidze@orientiri.edu.ge
m.tsukilashvili@orientiri.edu.ge
e.rochikashvili@orientiri.edu.ge
l.bakradze@orientiri.edu.ge
i.manjavidze@orientiri.edu.ge
m.didebashvili@orientiri.edu.ge
t.komladze@orientiri.edu.ge
l.voskanian@orientiri.edu.ge
m.asanidze@orientiri.edu.ge
t.gigauri@orientiri.edu.ge
m.tskhovrebadze@orientiri.edu.ge
n.katsiashvili@orientiri.edu.ge
m.kobakhidze@orientiri.edu.ge
m.menteshashvili@orientiri.edu.ge
r.ksovreli@orientiri.edu.ge
md.asanidze@orientiri.edu.ge
m.kldiashvili@orientiri.edu.ge
q.shengelia@orientiri.edu.ge
m.adeishvili@orientiri.edu.ge
n.talakhadze@orientiri.edu.ge
m.sturua@orientiri.edu.ge

38 ციცინო ხოშტარია
39 ნინო დარჩია
40 თეონა გორგაძე

c.khoshtaria@orientiri.edu.ge
n.darchia@orientiri.edu.ge
teo_gorgadze@yahoo.com

შპს ორიენტირი
პროფესიული მასწავლებლები
საგანმანათლებლო პროგრამა - საფინანსო სერვისები

#

სახელი, გვარი

ელექტრონული ფოსტა

1

ვალერი მოსიაშვილი

v.mosiashvili@orientiri.edu.ge

2

თეონა ალექსიძე

t.aleksidze@orientiri.edu.ge

3

ხათუნა ჩხარტიშვილი

x.chkhartishvili@orientiri.edu.ge

4

თამარ მოსულიშვილი

t.mosulishvili@orientiri.edu.ge

5

ეთერ მამაცაშვილი

e.mamatsashvili@orientiri.edu.ge

6

ნათია ახალკაცი

n.akhalkatsi@orientiri.edu.ge

7

ლელა ჩაჩუა

l.chachua@orientiri.edu.ge

8

მირიან უგრეხელიძე

m.ugrekhelidze@orientiri.edu.ge

9

რუსუდან კვარაცხელია

r.kvaratskhelia@orientiri.edu.ge

10 მაკა ბიბილეიშვილი

m.bibileishvili@orientiri.edu.ge

11 ლაშა გაბისონია

l.gabisonia@orientiri.edu.ge

12 მედეა ზურაბიშვილი

m.zurabishvili@orientiri.edu.ge

13 თეონა კაპანაძე

t.kapanadze@orientiri.edu.ge

14 ნონა ფიფია

nona.pipia@gmail.com

შპს ორიენტირი
პროფესიული მასწავლებლები
საგანმანათლებლო პროგრამა - ფარმაცია (სააფთიაქო)
#

სახელი, გვარი

ელექტრონული ფოსტა

1

ინგა ბაქრაძე

i.bakradze@orientiri.edu.ge

2

ნატა ჩხაიძე

n.chkhaidze@orientiri.edu.ge

3

ლალი კალატოზიშვილი

l.kalatozishvili@orientiri.edu.ge

4

ნათელა გოზალიშვილი

n.Gozalashvili@orientiri.edu.ge

5

ქეთევან ბუხნიკაშვილი

q.bukhnikashvili@orientiri.edu.ge

6

ნანა იაძე

n.iadze@orientiri.edu.ge

7

ციცინო მოლარიშვილი

c.molarishvili@orientiri.edu.ge

8

დარეჯან ღუღუნიშვილისონღულაშვილი

d.ghugunishvili@orientiri.edu.ge

9

ნათელა შეყლაშვილი

n.sheklashvili@orientiri.edu.ge

10 ეკატერინე რატიანი

e.ratiani@orientiri.edu.ge

11 მარიამ ჩაფიძე

m.chapidze@orientiri.edu.ge

12 თენგიზ სამსონიძე

t.samsonidze@orientiri.edu.ge

13 ლალი ჩახვაშვილი

l.chakhvashvili@orientiri.edu.ge

14 ირინე მეტრეველი

i.metreveli@orientiri.edu.ge

15 მაია გიორგაძე

m.giorgadze@orientiri.edu.ge

16 ნანა რატიანი

n.ratian@orientiri.edu.ge

17 მართა კლდიაშვილი

m.kldiashvili@orientiri.edu.ge

18 ქეთევან შენგელია

q.shengelia@orientiri.edu.ge

19 მაკა ადეიშვილი

m.adeishvili@orientiri.edu.ge

20 ნანა ტალახაძე

n.talakhadze@orientiri.edu.ge

21 მანანა სტურუა

m.sturua@orientiri.edu.ge

22 ციცინო ხოშტარია

c.khoshtaria@orientiri.edu.ge

23 ნინო დარჩია

n.darchia@orientiri.edu.ge

შპს ორიენტირი
პროფესიული მასწავლებლები
საგანმანათლელო პროგრამა - ღონისძიების ორგანიზება

#

სახელი, გვარი

ელექტრონული ფოსტა

1

მაკო ჯაოშვილი

m.jaoshvili@orientiri.edu.ge

2

ნატო მახათაძე

n.makhatadze@orientiri.edu.ge

3

მარიამ თიბილაშვილი

m.tibilashvili@orientiri.edu.ge

4

ნინო გორგოძე

n.Gorgodze@orientiri.edu.ge

5

თეა ზაალიშვილი

t.zaalishvili@orientiri.edu.ge

6

ზაზა ლეონიძე

z.leonidze@orientiri.edu.ge

7

ლევან ჯობავა

l.jobava@orientiri.edu.ge

8

ბელა მინდელი

b.mindeli@orientiri.edu.ge

9

მანანა შიოშვილი

m.shioshvili@orientiri.edu.ge

10 ქეთევან ჯანელიძე

q.janelidze@orientiri.edu.ge

