
პროფესიული-საგანამანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალი 

  
01 

პროგრამა - ინფორმაციის ტექნოლოგია 

1 სვეტლანა  ხასია 
ინჟინერ-ელექტრიკოსი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების 

სწავლების გამოცდილებით 

2 მაია გულორდავა 
მათემატიკოსი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სწავლების 

გამოცდილებით 

3 გელა ფირცხელავა 
IT  სპეციალისტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 

მუშაობის გამოცდილებით 

4  ზაზა ხასია 
IT  სპეციალისტი, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში 

მუშაობის გამოცდილებით 

02                                                              პროგრამა -  ელექტროობა 

1 ვახტანგ გვაჯაია ელექტროინჟინერი მუშაობისა  და სწავლების გამოცდილებით 

2 მათე ჩხაპელია ელექტროინჟინერი მუშაობისა  და სწავლების გამოცდილებით 

3 დავით ჩილაჩავა ელექტროინჟინერი მუშაობისა  და სწავლების გამოცდილებით 

03                                                             პროგრამა - აღმზრდელი 

1 

ლუიზა ნაჭყებია 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელ საააღზრდელო 

დაწესებულებათა მართვის ცენტრის მეთოდისტი. 

აღმზრდელად  მუშაობისა  და სწავლების 

გამოცდილებით 
2 

თეა ჩიქოვანი 
ზუგდიდის N 13 საბავშვო ბაღის გამგე აღმზრდელი 

მუშაობისა და სწავლების გამოცდილებით 

3 
მარტინა გოგუა 

საბავშვო ბაღის „წითელქუდას აღმზრდელი სწავლების 

გამოცდილებით 

4 
ხათუნა გოგუა 

საბავშვო ბაღის „წითელქუდას“გამგე აღმზრდელად მუშაობისა 

და სწავლების გამოცდილებით 

5 

ლეილა ბუთბაია 

წალენჯიხისმუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო 

საგანმანმანათლებლო დაწესებულებებათა მართვისცენტრის 

მეთოდისტი 

საბავშვო ბაღის აღმზრდელად მუშაობის გამოცდილებით. 

6 როზა დარასელია საბავშვო ბაღის აღმზრდელი სწავლების გამოცდილებითა  

7 
ნათია ტუსიაშვილი 

ბაგა ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი.პროფესიული განათლების 

მასწავლებელი. 

8 
დარეჯან ფიფია 

ბაგა-ბაღის აღმზრდელად მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით. 

9 თამილა ლომთაძე ზუგდიდის N 12 საბავშვო ბაღის აღმზრდელი 

10 ხათუნა შარაშია საბავშვო ბაღის მუსიკის მასაწავლებელი 

11 ინგა ჩუხუა საბავშვო ბაღის მუსიკის მასაწავლებელი 

 

 

 



04                                                             პროგრამა - საფინანსო სერვისები 

1 მირანდა გულორდავა ეკონომისტი, საბანკო-საფინანსო მიმართულებით სწავლებისა 

და საქმიანობის გამოცდილებით 

2 რომეტა ღურწკაია ეკონომისტი ფინანსები, საბანკო და საგადასახადო საქმის 

სპეციალობით, საბანკო  საქმის სწავლების გამოცდილებით. 

3 თამარ გერგედავა ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი, ფინანსებისა და 

საბანკო საქმის სპეციალობით, საბანკო საქმიანობის 

გამოცდილებით. 

05                                             პროგრამა - ბუღალტრული აღრიცხვა 

1 ელგუჯა კონჯარია ეკონომისტი /დოქტორის აკადემიური ხარისხი   

2 ნანა ფირცხელავა ეკონომისტი / დოქტორის აკადემიური ხარისხი   

3 თენგიზ გერგედავა ეკონომიკის მაგისტრი 

07 მიმართულება - „ზოგადსაგანმანათლებლო“ 

1 როზა ტუფურია  ეკონომისტი/ დოქტორის აკადემიური ხარისხი  

2 ნანა თაკალანძე ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

3 ლაშა ნარსია ეკონომისტი/  დოქტორის აკადემიური ხარისხი  დოქტორი 

4 მაკა კაკულია ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი 

5 დარეჯან ფიფია ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი  

06                                                       პროგრამა - ფარმაცია ( სააფთიაქო ) 

1 ნინო გადელია ფარმაცევტი 

2 დალი დარასელია ფარმაცევტი, პროვიზორი 

3 ნანა დგებუაძე ქიმიკოსი 

4 ქეთინო ხარჩილავა ფარმაცევტი,პროვიზორი 

5 ირმა მებონია ექიმი 

6 ენვერ არველაძე ქიმიკოსი / დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

7 ტარასი ბერაია ფიზიკოსი  ფიზიო-ლაზეროთერაპიის სპეციალისტი, 

8 სვეტლანა ჯანჯღავა ბიოლოგი 

9 ირმა კალანდია ბიოქიმიკოსი 

10 ირმა ერქომაიშვილი ბიოლოგი/ დოქტორის აკადემიური ხარისხი 

07       პროგრამა საექთნო საქმე 

1 
მაია ჯიშკარიანი 

ექიმი / თერაპევტი 

ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის ოჯახის ექიმი. 

2 
დალი დარასელია 

ფარმაცევტი / პროვიზორი მუშაობისა და სწავლების 

გამოცდილებით. 

3 
თამარ ანთელავა 

ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ექიმი- 

ინფექციონისტი 

4 თეა ხარბედია შპს „ნლი-ს“ემერჯენსის ექიმი/კარდიოლოგ-თერაპევტი. 

5 ინეზა გაბულდანი ზუგდიდის ინფექციური საავადმყოფოს ექთანი 

6 ფიქრია შონია სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ზუგდიდის რეფერალური 

ჰოსპიტალის იურისტი 



7 სალომე ჯინჯოლია 

შპს „ნლი-ს“იურისტი 

8 ნატალია აბულაძე ზუგდიდის ფსიქიკურიჯანმრთელობისა და ნარკომანიის 

პრევენციის ცენტრის ექიმი-ფსიქიატრი 
9 
 
 

ქეთინო ვართაგავა 

 

ზუგდიდის ფსიქკური ჯანმრთელობისა და ნარკომანიის 

პრევენციის ცენტრის ექთანი 

 
10 

ირაკლი ხოჭოლავა ექიმი -ქირურგი /კლინიკა შპს ნლი-ს ქირურგიული 

განყოფილების გამგე 

11 ნინო არნანია კლინიკა შპს ნლი-ს ქირურგიული განყოფილების ექთანი 

12 ლია თაკალანძე მრავალპროფილური კლინიკა შპს ნლი-ს და ემერჯენსის და 

თერაპიული განყოფილების ექთანი 

13 სულხან ორჟონია ექიმი-სს „ევექსის ჰოსპიტლები“ ზუგდიდის რეფერალური 

ჰოსპიტლის ექიმი-რეანიმატოლოგი 

14 ნელი პაპაშვილი სს „ევექსის კლინიკების“ ზუგდიდის პოლიკლინიკის ექთანი/  

15 ვახტანგ კუკავა ექიმი- თერაპევტი, / შ.პ.ს. ზუგდიდის რაიონის ა/პ 

გაერთიანების დირექტორი 

16 მაია სილაგავა კლინიკა შპს „ნლი“-ს ექიმი-ჰისტოლოგი. 

17 ნინო კაკულია 
ზუგდიდის ბავშვთა პოლიკლინიკის ექიმი-პედიატრი 

18 ირმა ერქომაიშვილი ბიოლოგი-დოქტორის აკადემიური ხარისხი ბიოლოგიაში.  

19 ირმა კალანდია ბიოქიმიკოსი 

20 იამზე ჭანია ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის 

მეანგინეკოლოგი/სწავლების გამოცდილებით 

21 მარიამ გვარამია ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის სამეანო 

განყოფილების ექთანი 

22 ლელა ჭითანავა ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის მთავარი მედდა/ 

მედდა ტრენერი /სწავლების გამოცდილებით 

23 ნონა ფხაკაძე ზუგდიდის რეფერალური ჰოსპიტალის ანესტეზიისა და 

კრიტიკული მედიცინის განყოფილების უფროსი მედდა / 

სწავლების გამოცდილებით-. 
 

 

 

 

 

 


