
 

შპს ორიენტირი 

პროფესიული  განათლების  მასწავლებლები 

საგანმანათლებლო პროგრამა - კბილის სატექნიკო საქმე 

 

# სახელი, გვარი 

1 თამარ შალამბერიძე- პროგრამის ხელმძღვანელი 

2 თამარ ბერიშვილი 

3 დოდო მაღრაძე 

4 შოთა ბოკუჩავა 

5 ნატო აბულაძე 

6 ლელა შამათავა 

7 ილია იაკობაშვილი 

8 მიხეილი მეტრეველი 

9 ავთანდილ კახიშვილი 

10 ნინო სვანიძე 

11 ინა მანაგაძე 

12 ირაკლი ქამხაძე 

13 ალექსანდრე შონია 

14 შელია თინა 

 

 

 

 

 

https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01024047461&college_staff_id=1589&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01030051511&college_staff_id=1551&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01009018313&college_staff_id=13316&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=02001001201&college_staff_id=1569&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01009018314&college_staff_id=13314&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=62005029550&college_staff_id=13317&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=38001001554&college_staff_id=13327&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01027081984&college_staff_id=13319&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01010002131&college_staff_id=13320&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01027080110&college_staff_id=13322&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=60501163028&college_staff_id=13323&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=04001014558&college_staff_id=13324&c=110


 

შპს ორიენტირი 

პროფესიული  განათლების  მასწავლებლები 

საგანმანათლებლო პროგრამა - საფინანსო სერვისები 

 

# სახელი, გვარი 

1 ლაშა გაბისონია - პროგრამის ხელმძღვანელი 

2 ვალერი მოსიაშვილი 

3 თეონა ალექსიძე 

4 ხათუნა ჩხარტიშვილი 

5 ნინო გორგოძე 

6 თამარ მოსულიშვილი 

7 ეთერ მამაცაშვილი 

8 ნათია ახალკაცი 

9 ლელა ჩაჩუა 

10 მირიან უგრეხელიძე 

11 რუსუდან კვარაცხელია 

12 მაკა ბიბილეიშვილი 

13 მედეა ზურაბიშვილი 

14 თეონა კაპანაძე 

15 ნონა ფიფია 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://evet.emis.ge/teacher-view?id=43001005356&college_staff_id=13289&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=36001050603&college_staff_id=13290&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=26001001601&college_staff_id=13291&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01010020112&college_staff_id=13293&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=59001078430&college_staff_id=13294&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01001069604&college_staff_id=13295&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01009020637&college_staff_id=13296&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01027057629&college_staff_id=13297&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=60001009601&college_staff_id=7933&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01036005323&college_staff_id=13593&c=110


 

შპს ორიენტირი 
პროფესიული  განათლების  მასწავლებლები 

საგანმანათლებლო პროგრამა - საექთნო განათლება 
 
 

№ სახელი, გვარი 
1 ბორის ოსიპიანი - პროგრამის ხელმძღვანელი 
2 ქეთევან გარსევანიშვილი 
3 მარიამ მიქაძე 
4 მაია ახვლედიანი 
5 ეკატერინე კურტანიძე 
6 ნონა გალოგრე 
7 სალომე ვარდია 
8 დავით აფრიდონიძე 
9 ნატალია ხაჩიძე 
10 თამარი შარაშენიძე 
11 ბენიამინ კაკაბაძე 
12 გურამ გიორგაძე 
13 ვაჟა გაჩეჩილაძე 
14 მაკა ქორიძე 
15 ოლღა კუხიანიძე 
16 თეონა გორგაძე 
17 მერი ჯალიაშვილი 
18 ქეთევან შენგელია 
19 ნანა ტალახაძე 
20 მაკა ადეიშვილი 
21 მანანა სტურუა 
22 ციცინო ხოშტარია 
23 ნინო დარჩია 
  
პრაქტიკული კომპონენტის განმახორციელებლები 
 
1 ლალი თოთოსაშვილი 
2 თათია ქსოვრელი 
3 ნუნუ მეტრეველი 
4 ნუნუ ოხანაშვილი 
5 პირიმზე ფირანიშვილი 
6 მზია აბუსერიძე 
7 თეკლა ჩხიკვაძე 
8 ია ენუქიძე 
9 ნიო ოდიშვილი 

https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01019007971&college_staff_id=13377&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01030009141&college_staff_id=6205&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01024040296&college_staff_id=13378&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=39001017216&college_staff_id=13381&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=60001042042&college_staff_id=13454&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01021014600&college_staff_id=13456&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01018000163&college_staff_id=13457&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01024010125&college_staff_id=6026&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01001054741&college_staff_id=13459&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01026002670&college_staff_id=13460&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=60001006522&college_staff_id=13461&c=110


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

10 ნატო ბარბაქაძე 
11 ნათია ღამბაშიძე 
12 მაია ასანიძე 
13 ლეილა ვოსკანიანი 
14 მარინე დიდებაშვილი 
15 რუსუდან ქსოვრელი 
16 ნათია კაციაშვილი 
17 მადლენა ასანიძე 
18 თამარ კომლაძე 
19 მაკა მენთეშაშვილი 
20 მაია ცხოვრებაძე 
21 მაკა კობახიძე 



 

შპს ორიენტირი 

პროფესიული  განათლების  მასწავლებლები 

საგანმანათლებლო პროგრამა - ფარმაცია (სააფთიაქო) 

 

# სახელი, გვარი 

1 ინგა ბაქრაძე - პროგრამის ხელმძღვანელი 

2 ნატა ჩხაიძე 

3 ლალი კალატოზიშვილი 

4 ნათელა გოზალიშვილი 

5 ქეთევან ბუხნიკაშვილი 

6 ნანა იაძე 

7 ციცინო მოლარიშვილი 

8 დარეჯან ღუღუნიშვილი-სონღულაშვილი 

9 ნათელა შეყლაშვილი 

10 ეკატერინე რატიანი 

11 მარიამ ჩაფიძე 

12 ლალი ჩახვაშვილი 

13 თენგიზ სამსონიძე 

14 ირინე მეტრეველი 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01027056223&college_staff_id=13331&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=61001032235&college_staff_id=13332&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01009008366&college_staff_id=1730&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01019042873&college_staff_id=1391&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01022011185&college_staff_id=1738&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01019032519&college_staff_id=1652&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01027019745&college_staff_id=13334&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=54001006057&college_staff_id=7644&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01024025888&college_staff_id=13343&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01005000535&college_staff_id=1733&c=110


 

 

შპს ორიენტირი 

პროფესიული  განათლების  მასწავლებლები 

 

საგანმანათლელო პროგრამა - ღონისძიების ორგანიზება (ინტეგრირებული) 

 

# სახელი, გვარი 

1 მაკო ჯაოშვილი - პროგრამის ხელმძღვანელი 

2 ნატო მახათაძე 

3 ზაზა ლეონიძე 

4 თეა ზაალიშვილი 

5 მარიამ გოლიაძე 

6 ქეთევან მდივანი 

7 ნინო ბერიშვილი 

8 ნონა ხეცურიანი 

9 მაია უხურგუნაშვილი 

10 ინგა შავაძე 

11 ნინო მუმლაძე-ბარავკოვი 

12 ნათია დვალიშვილი 

13 ლალი ჩახვაშვილი 

14 მარინე ახალაშვილი 
 

 

 

 

 

 

 

https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01008011714&college_staff_id=13302&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01024020598&college_staff_id=13308&c=110
https://evet.emis.ge/teacher-view?id=01019034911&college_staff_id=13307&c=110


 

 

შპს ორიენტირი 

პროფესიული  განათლების  მასწავლებლები 

საგანმანათლელო პროგრამა - აღმზრდელი 

 

# სახელი, გვარი 

1 დარეჯან ბენდელიანი - პროგრამის ხელმძღვანელი 

2 რუსუდან მიქელაძე 

3 ეკატერინე კობახიძე 

4 ქეთევან კაპანაძე 

5 მარინე უგუნაშვილი 

6 ირმა გრიგოლია 

7 ნანა ჩხარტიშვილი 

8 ქეთევან ბერიანიძე 

9 ელისაბედ მანჯგალაძე 

10 ეკატერინე ბიბილაშვილი 

11 თეა ასანიძე 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

შპს ორიენტირი 

ზოგადი მოდულის  პროფესიული   

განათლების  მასწავლებლები 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# სახელი, გვარი 

1 გალინე მესხელი 

2 მაია პაპიაშვილი 

3 ეკატერინე როჭიკაშვილი 

4 მაია გიორგაძე 

5 მაია ცუკილაშვილი 

6 ნანა რატიანი 

7 ლელა ბაქრაძე 

8 ბელა მინდელი 

9 მანანა შიოშვილი 

10 ქეთევან ჯანელიძე 

11 ლელა დეკანოიძე 

12 ციური ცერცვაძე 

13 მანანა სტურუა 

14 ირაკლი კუპატაძე 


