N:

პედაგოგის სახელი და
გვარი

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი

1

რაინდი ლომაია

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი.

2

ემზარ ჯულაყიძე

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ინჟინერ-ეკონომისტის კვალიფიკაცია, დოქტორი

3

გიორგი ფოფხაძე

ეკონომისტის კვალიფიკაცია, ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი.

4

ნოდარი ჭანტურია

ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

5

თენგო კუპრაშვილი

ინჟინერ-ტექნოლოგი.ეკონომიკის დოქტორის აკადემიური ხარისხი

6

ნანა ხაბულიანი

ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის აკადემიური ხარისხი, დოქტორი

7

რუსუდან მეშველიანი

8

მეგი გორგასლიძე

ეკონომისტის კვალიფიკაცია,დოქტორის აკადემიური ხარისხი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი; დოქტორი

9

თამარ ჯანელიძე

ექიმ-ნევროლოგი; მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორი

10

სოფო ბაძგარაძე

ონკოლოგიის,ჰემატოლოგიის კვალიფიკაციით.მედიცინის აკადემიური დოქტორი.

11

ნინო ცუცქირიძე

ქიმიკოსი.ქიმიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია, დოქტორი

12

ბორისი თვალოძე

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი

13

თამრიკო სირბილაძე

ინჟინერ ტექნოლოგიის კვალიფიკაცია.ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

14

ცუცა სულაკაძე

ქიმიკოსი. საინჟინრო მეცნიერებათა დოქტორის აკადემიური ხარისხი

15

თეა გურაშვილი

მედიცინის დოქტორი

16

გიორგი ბრეგვაძე

ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორი

17

ლექსო ლემონჯავა

ეკონომიკის დოქტორი

18

ნინო ცხადაძე

მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

19

ვასილ ხუციშვილი

ეკონომისტი, ეკონომიკის დოქტორი

20

პაპუნა ქარჩავა

მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორი

21

სუზანა დობორჯგინიძე

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

22

ნანა დვალიშვილი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

23

ლელა ნიკოლეიშვილი

ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

24

რამაზი მაისაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი

25

სოფიო დანელია

ფილოლოგი_მაგისტრი

26

ლანა ბახტაძე

იურისტი, მაგისტრი

27

ეკატერინე ჯავახია

ენდოკრინოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა

28

მეგი სულაკაძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი

29

ეკატერინე რობაქიძე

ზოგადი ექიმის კვალიფიკაცია

30

ნოდარ გიორგიძე

საფინანსო-საბანკო-სადაზღვევო საქმის სპეციალისტი.

31

მაია გოგიძე

ექიმის კვალიფიკაცია

32

გოჩა ჩარქსელიანი

დიპლომირებული მედიკოსის აკადემიური ხარისხი

33

მაია სულაბერიძე

ფარმაცევტი

34

ზაირა ბიბიჩაძე

მედდა

35

ნია მოსეშვილი

მკურნალ-რეაბილიტატორის კვალიფიკაცია.

36

დალი ქობულაძე

ჰიგიენისტი, ეპიდეიოლოგი ექიმის კვალიფიკაცია

37

მაიზერ ლომთაძე

ექიმ დერმატო-ვენეროლოგის კვალიფიკაცია.

38

მანანა მჟავანაძე

რენიმატოლოგი. ანესთეზიის კვალიფიკაციით.

39

ქეთევან ჩირგაძე

თერაპევტის კვალიფიკაციით.

40

ქეთევან ნოდია

სამკურნალო საქმე კვალიფიკაცია.სახელმწიფო სერთიფიკატი მეანობა გინეკოლოგიაში

41

ხათუნა სირაძე

ექიმის კვალიფიკაცია

42

რუსუდან ხაჭაპურიძე

ჰიგიენისტი, ეპიდეიოლოგი ექიმის კვალიფიკაცია

43

მანანა იმნაძე

პედიატრი.ნეონატოლოგის კვალიფიკაციით.

44

ინგა ჩირგვილაძე

მეანის სპეციალისტი.

45

ასმათ კენჭაძე

რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

46

ვაჟა ციბაძე

საბუღალტრო აღრიცხვის სპეციალისტი.ეკონომისტის კვალიფიკაცია.

47

ნათია მაწკეპლიძე

საბანკო, საფინნსი, სადაზღვევო საქმის ბაკალავრი

48

გოჩა გიორგიძე

სამედიცინო ფსიქოლოგი

49

მალანია კარანაძე

სამართალმცოდნეობის სპეციალისტი. იურისტის კვალოფიკაცია.

50

ნათელა ფოჩხუა

ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.

51

ნინო ლილუაშვილი

ინჟინერ ეკონომისტის კვალიფიკაციით

52

თეა სიმსივე

ინგლისური ენის პედაგოგო.მაგისტრის კვალიფიკაციით.

53

თეონა ტალიკაძე

ინგლისური ენის პედაგოგი.მაგისტრის კვალიფიკაციით.

54

ქეთევან ბოჭორიშვილი

ინჟინერ-ეკონომისტი

55

ირმა ჯანგავაძე

ინჟინერ-ელექტრო მექანიკოსი, პრატიკული გმოცდილება

56

ლაზარე კვირიკაშვილი

ფინანსების და კრედიტების სპეციალობით. ეკონომისტის კალიფიკაციით.

57

დათო კუპრეიშვილი

აგრონომის კვალიფიკაცია. პრაქტიკული გამოცდილება

58

ნანა გოგავა

მედდა

59

რიტა რუსაძე

მედდა

60

მაგდა ბაბუნაშვილი

მედდა

61

თეონა ჩარგეიშვილი

62

მანანა გაბიძაშვილი

დაწყებითი განათლების პედაგოგი.
პროვიზორის კვალიფიკაცია

63

თამარ კომლაძე

მედდა

64

ვახტანგ უშხვანი

ეკონომისტი(პრაქტიკული გამოცდ)

65

ნუნუ ხაზალია

დაწყებითი კლასია პედაგოგი.

66

მარიამ გოგილაშვილი

ფსიქოლოგი

67

ეთერ გოგილაშვილი

დაწყებითი კლასის პედაგოგი.

68

ცირა კვაჭანტირაძე

მხატვარ-მოდელიორი

69

დავით გამეზარდაშვილი

ფსიქოლოგი

70

ზიზილა წიკლაური

პროვიზორი

71

თამუნა ქიტესაშვილი

დიპლომირებული მედიკოსი

72

დალი ღონღაძე

ექიმი ჰიგიენისტ-ეპიდემიოლოგისტი

73

გიორგი ჭურაძე

დოქტორანტი

74

მზია ხარძიანი

ინგლისური ენის პედაგოგი(მაგისტრი)

75

ნინო ნარგიზაშვილი

ეკონომისტი.

76

ნინო ახობაძე

ექიმი თერაპევტი(ასპირანტი)

77

ნინო ჩიტაური

ინგლისური ენის პედაგოგი

78

ნინო ბუჩუკური

იურისტი

79

ნინო ბურჯანაძე

დიპლომირებული მედიკოსი

80

ეთერ ბახტაძე

ექიმ ლაბორანტი.

81

ეკატერინე ჩიბიროვი

რუსული ენის ფილოლოგი

82

შორენა მუშკუდიანი

მათემატიკის პედაგოგი.

83

გურანდა მეტრეველი

ექიმი(სამკურნალო საქმის სპეციალისტი)

84

სალომე ხუბულავა

დიპლომირებული მედიკოსი

85

ქეთევან გოგიშვილი

ექიმი ოფთალმოლოგი

86

მაია გიორგაძე

ექიმი კარდიოლოგი.

87

პაატა ბეგიჯანაშვილი

ონკოლოგი(დოქტორანტი)

88

დალი წიფურია

ფილოლოგ-კლასიკოსი.

89

ელისო ფიცხელაური

ჟურნალისტი(პრაქტიკული გამოცდილება)

90

ნესტან ჭკადუა

მედდა

91

თემურ ქანთარია

ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერია(დოქტორანტი)

92

მარინე დიდებაშვილი

მედდა

93

მაია მურადაშვილი

მედდა(რეანიმაციის ექთანი)

94

მარიამ მიქაძე

მედდა

95

გიორგი ხვედელიძე

ფიზიკამათემატიკის პედაგოგი

96

სურმავა სერგო

ეკონომისტი

97

ზეიმფერ ათოშვილი

პროვიზორი

98

თინა ცანავა

პროვიზორი

