
ig 

 

 

შპს ბათუმის უმარლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი 

 

უმაღლესი საგანამანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პედაგოგები 

№ პედაგოგის სახელი 

გვარი 

განათლება კვალიფიკაცია ხარისხი/წოდება სპეციალობა და საგანი, 

რომელსაც აწარმოებს 

შენიშვნა 

1 აკაკი ესანჯია ბათუმის საზღვაო 

სასწავლებელი 1963-

1968 

გემთწამყვანი შორეული 

ნაოსნობის 

კაპიტანი 

ნავიგაციის ძირითადი 

ცნებები, საზღვაო საქმე, 

გემბანის სამუშაოთა 

წარმოება, მარკირება და 

უსაფრთხოების ტექნიკის 

მოთხოვნები, გემის 

სატვირთო სამუშაოები, 

უსაფრთხოების წესები 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 

2 ამირან ფუტკარაძე ბათუმის სახელნწიფო 

საზღვაო აკადენია 1992-

1998წწ 

ინჟინერ-

გემთწამყვანი 

დარგის 

სპეციალისტი 

 

გემის კონსტრუქციები და 

გემის თეორიის 

საფუძვლები, გემბანის 

ტექნიკური სშუალებების 

აგებულება, უსაფრთხო 

ტექნიკური მომსახურება და 

ექსპლუატაცია, ვახტის 

წარმოების წესები 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 

3 ანზორ დიასამიძე 1)ბათუმის საზღვაო 

სასწავლებელში  1967-

1) ტექნიკოს-

გემთწამყვანი 

დოცენტი ნავიგაციის ძირითადი 

ცნებები 

პროფესორი 

 

 



1971 

2) ოდესის საზღვაო 

ფლოტის ინჟინერთა 

ინსტიტუტში 1980-1987 

 

3) საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 

2) კვალიფიკაცია: 

ინჟინერ-

გემთწამყვანი 

 

 

4 ბადრი ბერიძე ბათუმის საზღვაო 

სასწავლებელი 1971-

1975 

ტექნიკოს-

გემთწამყვანი 

შორეული 

ნაოსნობის 

კაპიტანი 

 

სასწავლო-საცურაო 

პრაქტიკა 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 
5 ფადიკო აბუსელიძე 1)საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 1990-

1996 

2)ბათუმის სასოფლო 

სამეურნეო ინსტიტუტი 

2000-2004 

3)ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი   

ინჟინერ-

მექანიკოსი 

 

ეკონომისტ-

იურისტი 

 

 

სადოქტორო 

დოქტორი ხაზვა და საინჟინრო 

კომპიუტერული გრაფიკის 

ელემენტები 

ასისტენტ 

პროფესორი 

6 ნანა მალაყმაძე შოთა რუსთაველის 

სახელნწიფო 

უნივერსიტეტი 

2004-2008წწ 

 

ინგლისური ენა და 

ლიტერატურა 

მაგისტრი საბაზო ინგლისური მოწვეული 

მასწავლებელი 

7 თემურ დევაძე ქ.ნიკალაევის 

გემთმშენებელი 

ინსტიტუტი 1986-1992წწ 

ინჟინერ-

მექანიკოსი 

შორეული 

ნაოსნობის 

კაპიტანი 

გემის კონსტრუქციები, 

მოწყობილობები და 

ტექნიკური საშუალებები, 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 



 სამანქანე განყოფილების 

აღჭურვილობებისა და 

მექანიზმები, გემის 

დამხმარე 

მექანიზმები,საერთო 

სისტემები და მათი 

უსაფრთხო ექსპლუატაცის 

 

 

8 ემზარ თავართქილაძე 1)ვ.ლენინის სახელობის 

სახ. საქართველოს 

შრომის წითელი 

დროშის ორდენოსან 

პოლიტექნიკურ 

ინსტიტუტში 1981-1986 

2)ბათუმის სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემია 

ელექტრო 

კავშირგაბმულობის 

ინჟინერი 

 

 

 

 

რადიო ინჟინერი 

ტექნიკის 

მეც.კანდიდატი 

გემის მდგრადობის თეორია 

GMDSS-ავტომატური 

რადიოლოკაციური 

სისტემები 

ასოცირებული 

პროფესორი 

9 სულეიმან ქავთარაძე ბათუმის საზღვაო 

სასწავლებელი 1966-

1970 

ტექნიკოს გემის-

მექანიკოსი 

შორეული 

ნაოსნობის 

უფროსი 

მექანიკოს 

 

სპეციალიზაციის 

საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები გემის 

სამუშაოთა წარმოება 

უსაფრთხოების ტექნიკის 

მოთხოვნები მათი 

შესრულების დროს 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 

10 ბადრი გიორგაძე 1)ბათუმის საზღვაო 

სასწავლებელი1968-1972 

2)ნოვოროსისკის 

უმაღლესი საზღვაო 

საინჟინრო 

სასწავლებელი  

 

 გემთ-მჯექანიკოსი 

 

ინჟინერ გემთ-

მექანიკოსი 

 

შორეული 

ნაოსნობის 

უფროსი 

მექანიკოსი 

 

სასწავლო-საცურაო 

პრაქტიკა,გემის 

კონსტრუქციები, 

მოწყობილობები და 

ტექნიკური საშუალებები, 

სამანქანე განყოფილების 

აღჭურვილობებისა და 

მექანიზმები, გემის 

დამხმარე 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 



მექანიზმები,საერთო 

სისტემები და მათი 

უსაფრთხო ექსპლუატაცის 
11 მირანდა ჭინკაძე-

ბაბუნაშვილი 

საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი2001-

2005წწ. 

მთარგნელ-

რეფერანტი 

 საბაზო ინგლისური მოწვეული 

მასწავლებელი 

12 გიორგი გავვა 1) ბათუმის საზღვაო 

სასწავლებელი 1967-

1974 

 

2)ოდესის საზღვაო 

საინჟინრო ინსტიტუტი 

1967-1974 

1)გემთ-მექანიკოსი 

 

 

2)ინჟინერ-

მექანიკოსი 

შორეული 

ნაოსნობი 

უფროსი 

მექანიკოსი 

 

ასისტენტ 

პროფესორი 

 

 

გემის კონსტრუქციები, 

სამანქანე განყოფილების 

აღჭურვილობები და 

მექანიზმები,გემის დამხმარე 

მექანიზმები და 

სისტემები,გემის სამუშაოთა 

წარმოება,ვახტის წარმოების 

წესები სამანქანე 

განყოფილებაში 

ასისტენტ 

პროფესორი 

 

13 ვლადიმერ 

ხვოროსტინი 

3)ნოვოროსისკის 

უმაღლესი საზღვაო 

საინჟინრო 

სასწავლებელი 1975-

1986 

3)ინჟინერ-

გემთწამყვანი 

შორეული 

ნაოსნობის 

კაპიტანი 

 

ნავიგაციი ძირითადი 

ცნებები,საზღვაო საქმე, 

გემბანის სამუშაოთა 

წარმოება, მარკირება და 

უსაფრთხოების ტექნიკის 

მოთხოვნები, გემის 

სატვირთო 

სამუშაოები,უსაფრთხოების 

წესები 

ასისტენტ 

პროფესორი 

 

14 რუსლან დიასამიძე 1)ბათუმის საზღვაო 

სახელმწიფო აკადემია 

2000-2005 

2) ბათუმის საზღვაო 

სახელმწიფო აკადემია 

2006- 

გემთწამყვანი 

 

 

 

ინჟინერ-

ეკონომისტი 

 გემთწამყვანობის ტექნიკური 

საშუალებები 

ასოცირებული 

პროფესორი 

15 ნატალია ნარუშვილი- ბათუმის შოთა საშუალო სკოლის  რუსული ენის სპეციალური მოწვეული 



ხაიდაროვა რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო 

პედაგოგიური 

ინსტიტუტი 

რუსული ენისა და 

ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

კურსი მასწავლებელი 

 

16 ვლადიმერ 

ბოგდანოვი 

1)ბათუმის საზღვაო 

სასწავლებელი, 1970-

7974 

 

2)მინსკის 

პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტი1974-1980 

 

3)ბათუმის სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემია 1995-

2000 

1)გემთწამყვანი 

 

 

 

2)რადიო 

ელექტროკავშირი 

 

 

3)გემთწამყვანი 

კაპიტნის 

უფროსი 

თანაშემწე  

 

ასისტენტ-

პროფესორი 

 

 

გემბანის ტექნიკურ 

საშუალებათა აგებულება 

უსაფრთხო ტექნიკური 

მომზადება და 

ექსპლუატაცია გემის 

სატვირთო 

სამუშაოები,უსაფრთხოების 

წესები 

ასისტენტ-

პროფესორი 

 

17 ვიქტორ ვაკსინი ბათუმის სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემია 

ინჟინერ-

მექანიკოსი 

შორეული 

ნაოსნობის 

უფროსი 

მექანიკოსი 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

 

გემის კონსტრუქციები და 

გემის თეორიის 

საფუძვლები,ტექნიკური 

საშუალებები სამანქანე 

განყოფილების 

აღჭურვილობები და 

მექანიზმები 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

18 ლევან ბოლქვაძე თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 1986-

1993 

 

 

ბათუმის სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემია 

 

მათემატიკოსი 

მათემატიკის 

მასწავლებელი 

 

 ინჟინერ-

გემთწამყვანი 

 

კაპიტანი 

ნავიგაცია განსაკუთრებულ 

შემთხვევაში 

ასოცირებული 

პროფესორი 

19 სულეიმან ცინცაძე 1)ბათუმის საზღვაო  1)გემის ტექნიკ- შორეული გემის დამხმარე ასოცირებული 



სასწავლებელი1960-1965 

 

2)ნოვოროსისკის 

უმაღლესი საზღვაო 

სასწავლებელი 1971-

1980 

მექანიკოსი 

 

2)ინჟინერ-

მექანიკოსი 

ნაოსნობის 

უფროსი 

მექანიკოსი 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

მექანიზმები,საერთო 

სისტემები და მათი 

უსაფრთხო ექსპლუატაცია 

სპეციალობის 

საკვალიფიკაციო 

მოთხოვნები. 

პროფესორი 

 

20 გიორგი უღრელიძე 1)ბათუმის საზღვაო 

სასწავლებელი 1968-

1972 

 

2)ოდესის საზღვაო 

საინჟინრო ინსტიტუტი 

1)მექანიკოსი-გემის 

მექანიკოსი 

 

2)ინჟინერ -  გემის 

მექანიკოსი 

შორეული 

ნაოსნობის 

უფროსი 

მექანიკოსი 

 

გემის ენერგეტიკული 

დანადგარები და შიგაწვის 

ძრავების მუშაობის 

პრინციპები და 

კონსტრუქციები ვახტის 

წარმოების წესები სამანქანე 

განყოფილებაში 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 

21 გურამ  ქათამაძე ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

პედაგოგიური 

ინსტიტუტი 1979-1983 

საშუალო სკოლის 

მათემატიკის 

მასწავლებელი 

 მათემატიკა 1,2  მოწვეული 

მასწავლებელი 

22 გურამ  ველიაძე   ბათუმის საზღვაო 

აკადემია 1998 

გემთ-მექანიკოსი შორეული 

ნაოსნობის 

უფროსი 

მექანიკოსი 

გემის სამაცივრე 

დანადგარები,კონდიცირების 

სისტემები და მათი 

ექსპლუატაცია 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 
23 ნოდარ აბუსელიძე ბათუმის საზღვაო 

აკადემია 1998-2003 

ინჟინერ-

გემთწამყვანი 

 გემის მდგრადობის თეორია 

GMDSS-ავტომატური 

რადიოლოკაციური 

სისტემები 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 
24 სალომე გორგილაძე 1)ჰელიოსის ბათუმის 

უცხო ენათა 

ინსტიტუტი 2001-2005 

 

2) ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

ინგლისური ენისა 

და ლიტერატურის 

მასწავლებელი 

 

მაგისტრის ხარისხი 

მაგისტრი ინგლისურ ი ენა M2-M3 მოწვეული 

მასწავლებელი 



სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 2008 
25 ბადრი დოღონაძე კიევის უმაღლესი 

სამხედრო-საზღვაო 

პოლიტიკური 

სასწავლებელი 1977-

1981 

უმაღლესი რანგის 

ოფიცერი 

კაპიტან-

ლეიტენანტი 

საზღვაო გზების გეოგრაფია მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 

26 ლავრენტი 

სეიდიშვილი 

ნოვოროსისკის 

უმაღლესი საზღვაო 

საინჟინრო 

სასწავლებელი 1975-

1985 

ინჟინერ-

გემთწამყვანი 

კაპიტანი პროფესიული ფსიქოლოგია 

და კომუნიკაცია ჩაკეტილ 

სივრცეში 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 

27 მარგარიტა გაბუნია ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 1969-

1975 

საშუალო სკოლის 

უცხო ენის ლიტ-

რისა და 

უცხო(ინგ)ენის 

მასწავლებელი  

 საზღვაო ინგლისური SN2-

SN3 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

28 ლუიზა სიხარულიძე 1)ტულსკის 

პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტი 1984-1989 

 

 

2)ივ.ჯავახიშვილს 

სახელმწიფო’’ სპეც-

ფაკულტეტი’’ბიზნესის 

უმაღლესო სკოლა 

 

3)საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

 

ინჟინერ-ელექტრო-

მექანიკოსი 

 

 

ეკონომისტი 

 

 

 

 

 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

რადიო ნავიგაციური 

ხელსაწყოები 

მოწვეული 

მასწავლებელი  

 

29 ნათელა დუმბაძე 1)საქართველოს შავი და ფერადი დოქტორი გამოყენებითი ქიმია და მოწვეული 



პოლიტექნიკური 

ინსტიტუტი1969-1974 

ლითონების 

სამსხმელო 

წარმოება 

მასალათმცოდნეობის 

საფუძვლები 

მასწავლებელი  

 

30 ია მოწყობილი 1)ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 1995-

2000წ 

2)თელავის იაკობ 

გოგებაშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 2009-

2012წ 

ინჟინერ-პედაგოგი  დოქტორი ინფორმატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

31 ფირუზე ვარშანიძე ვ.ლენინის სახელობის 

სახ. საქართველოს 

შრომის წითელი 

დროშის ორდენოსან 

პოლიტექნიკურ 

ინსტიტუტში 

ინჟინერ ელექტრო-

მექანიკოსი 

მეცნიერებათა 

დოქტორი 

გემის ელექტრო 

მოწყობილობები 

ელექტრონული აპარატურა 

და კონტროლის სისტემები 

გემის ელექტრო 

ენერგეტიკული სისტემები 

 

მოწვეული 

მასწავლებელი  

 

32 დავით ცეცხლაძე 1)ოდესის საზღვაო 

ფლოტის ინჟინერთა 

ინსტიტუტში 1972-1980 

 

2)ქუთაისის 

ნ.მუსხელიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი1998-

2011 

 

3)საქართველოს 

ინჟინერ-

მექანიკოსი 

 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი 

 

 

 

 

 

დოცენტი 

დოცენტი თერმოდინამიკური 

პროცესები და ციკლები 

ძალურ დანადგარებში 

მოწვეული 

მასწავლებელი 



ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 2002 
33 სოლომონ ბალაძე ბათუმის სახელმწიფო 

საზღვაო აკადემია 

ინჟინერ 

გემთწამყვანი 

შორეული 

ნაოსნობის 

კაპიტანი 

საზღვაო ასტრონომია მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 
34 ირაკლი ბეჟანიძე ბათუმის საზღვაო 

აკადემია 2004-2008 

გემების და მათი 

ენერგეტიკული 

დანადგარების 

ექსპლუატაცია 

 ინფორმატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 
35 ვალერი ხარდინი ნოვოროსისკის 

უმაღლესი საზღვაო 

საინჟინრო 

სასწავლებელი 1975-

1984 

ინჟინერ-

გემთწამყვანი 

შორეული 

ნაოსნობის 

კაპიტანი 

საზღვაო და სანაპირო 

ნავიგაცია 

მეზღვაური 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 

36 მზია დიასამიძე 

 

1)ბათუმის 

პედაგოგიური 

ინსტიტუტი 1986-1991 

 

 

2) ბათუმის საზღვაო 

აკადემია 1994-1999 

ზოგადტექნიკური 

დისციპლინები და 

ფიზიკის 

მასწავლებელი 

 

რადიო-ინჟინერი 

დოქტორი 

 

ზოგადი ფიზიკა 1,2 პროფესორი 

 

37 ალექსანდრე 

სურმანიძე 

ბათუმის შოთა 

რუსთაველის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 1971-

1975 

საშუალო სკოლის 

ფიზიკის 

მასწავლებელი 

 ზოგადი ფიზიკა 1,2 მოწვეული 

მასწავლებელი 

38 თეა დიასამიძე ბათუმის სახელმწიფო  

საზღვაო აკადემია 1997-

2002 

ტრანსპორტის 

მენეჯმენტი 

დოქტორი ნავსადგურების მუშაობის 

ორგანიზება და გემების 

აგენტირება 

მოწვეული 

მასწავლებელი 

 


