
დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ახობაძე თეიმურაზ ხუთშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 103

2 კოპალიანი თენგიზ ხუთშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 205

3 ზვიადაძე შალვა ხუთშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 103

4 ახობაძე თეიმურაზ ხუთშაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 109

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ახობაძე თეიმურაზ ხუთშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 103

2 კოპალიანი თენგიზ ხუთშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 205

3 ზვიადაძე შალვა ხუთშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 103

4 ახობაძე თეიმურაზ ხუთშაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 109

2020 - 2021  სასწავლო წლის შემოდგომა 

I სემესტრი

კალკულუსი I

 (2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)

კრედიტების რაოდენობა 5

ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

პრაქტიკული

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტ.



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ნადიბაიძე გივი ხუთშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 105

2 ბაბილუა პეტრე ხუთშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 338

3 დანელია ანა ხუთშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 105

4 ნადიბაიძე გივი ორშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 107

5 ჩიქვინიძე ბესიკ ხუთშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 205

6 ყიფიანი არჩილ შაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 105

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ნადიბაიძე გივი ხუთშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 105

2 ბაბილუა პეტრე ხუთშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 338

3 დანელია ანა ხუთშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 105

4 ნადიბაიძე გივი ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 107

5 ჩიქვინიძე ბესიკ ხუთშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 205

6 ყიფიანი არჩილ შაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 105

კალკულუსი II

    (2 სთ.ლექცია+2  სთ.პრაქტიკული)
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ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

პრაქტიკული

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ჯოხაძე ოთარ ორშაბათი 15.00-16.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ჯოხაძე ოთარ ოთხშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 338

2 ჯოხაძე ოთარ ოთხშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 338

3 ჯოხაძე ოთარ ოთხშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 338

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

  (2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)
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ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

პრაქტიკული

კალკულუსი III    



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 თავხელიძე ილია ორშაბათი 13.00-14.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 თავხელიძე ილია სამშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 338

2 თავხელიძე ილია სამშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 338

3 თავხელიძე ილია სამშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 338

4 კეკელია ნორა სამშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 205 

 (2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)
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ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

პრაქტიკული

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

კალკულუსი V      



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ჯაიანი გიორგი ხუთშაბათი 13.00-14.50 დისტანციურად

2 ჩინჩალაძე ნატალია ხუთშაბათი 11.00-12.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ჩინჩალაძე ნატალია ორშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 103

2 სვანაძე მაია ორშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 421

3 სვანაძე მაია ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 421

4 სვანაძე მაია ორშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 421

5 სვანაძე მაია ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 421

6 დავითაშვილი თინათინ ორშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 421

7 სვანაძე მაია სამშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 205 

8 ავალიშვილი გია სამშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 105

9 სვანაძე მაია სამშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 205 

10 სვანაძე მაია სამშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 205 

11 სვანაძე მაია სამშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 205 

12 ავალიშვილი გია სამშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 105

13 ჩინჩალაძე ნატალია ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 201

პრაქტიკული

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

  (2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)
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ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

კალკულუსი IV 



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ამაღლობელი მიხეილ ორშაბათი 9.00-10.50 დისტანციურად

2 შავგულიძე ქეთევან ორშაბათი 9.00-10.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ამაღლობელი მიხეილ პარასკევი 9.00-10.50 კორპ. XI - 205

2 ლომაძე ვახტანგ პარასკევი 9.00-10.50 კორპ. XI - 338

3 ამაღლობელი მიხეილ პარასკევი 11.00-12.50 კორპ. XI - 205

4 ამაღლობელი მიხეილ პარასკევი 15.00-16.50 კორპ. XI - 205

5 ნუსხელაძე ანა ოთხშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 105

6 შავგულიძე ქეთევან ოთხშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 105

7 შავგულიძე ქეთევან ოთხშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 105

8 მესაბლიშვილი ბაჩუკი ოთხშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 201

9 მესაბლიშვილი ბაჩუკი პარასკევი 11.00-12.50 კორპ. XI - 105

10 სურმანიძე რუსლან პარასკევი 9.00-10.50 კორპ. XI - 105

წრფივი ალგებრა და ანალიზური გეომეტრია 

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

პრაქტიკული

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

 (2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)
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ლექცია



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ხუციშვილი ირინა სამშაბათი 11.00-11.50 დისტანციურად

2 არჩვაძე ნათელა სამშაბათი 16.00-16.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ხუციშვილი ირინა პარასკევი 11.00-11.50 კორპ. XI - 103

2 არჩვაძე ნათელა პარასკევი 12.00-12.50 კორპ. XI - 103

3 არჩვაძე ნათელა პარასკევი 9.00-9.50 კორპ. XI - 103

4 ხუციშვილი ირინა პარასკევი 13.00-13.50 კორპ. XI - 103

5 არჩვაძე ნათელა პარასკევი 15.00-15.50 კორპ. XI - 103

6 ლორთქიფანიძე ლიანა პარასკევი 14.00-14.50 კორპ. XI - 103

7 ლორთქიფანიძე ლიანა პარასკევი 10.00-10.50 კორპ. XI - 103

8 ხუციშვილი ირინა პარასკევი 16.00-16.50 კორპ. XI - 103

9 ხუციშვილი ირინა შაბათი 12.00-12.50 კორპ. XI - 103

10 ლორთქიფანიძე ლიანა შაბათი 12.00-12.50 კორპ. XI - 105

11 ლორთქიფანიძე ლიანა შაბათი 16.00-16.50 კორპ. XI - 103

12 ხუციშვილი ირინა შაბათი 15.00-14.50 კორპ. XI - 103

13 ლორთქიფანიძე ლიანა შაბათი 14.00-14.50 კორპ. XI - 103

14 ნოდაძე ვახტანგი შაბათი 11.00-11.50 კორპ. XI - 105

15 ჯალიაბოვა ნორა შაბათი 14.00-14.50 კორპ. XI - 338

პრაქტიკული

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

(1 სთ.ლექცია+1 სთ.პრაქტიკული+1სთ.ლაბორატორიული )
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ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

        დაპროგრამების საფუძვლები                                      



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ხუციშვილი ირინა პარასკევი 12.00-12.50 კორპ. XI - 412

2 არჩვაძე ნათელა პარასკევი 13.00-13.50 კორპ. XI - 412

3 არჩვაძე ნათელა პარასკევი 10.00-10.50 კორპ. XI - 412

4 ხუციშვილი ირინა პარასკევი 14.00-14.50 კორპ. XI - 412

5 არჩვაძე ნათელა პარასკევი 16.00-16.50 კორპ. XI - 412

6 ლორთქიფანიძე ლიანა პარასკევი 15.00-15.50 კორპ. XI - 412

7 ლორთქიფანიძე ლიანა პარასკევი 11.00-11.50 კორპ. XI - 412

8 ხუციშვილი ირინა პარასკევი 17.00-17.50 კორპ. XI - 412

9 ხუციშვილი ირინა შაბათი 13.00-13.50 კორპ. XI - 414

10 ლორთქიფანიძე ლიანა შაბათი 13.00-13.50 კორპ. XI - 412

11 ლორთქიფანიძე ლიანა შაბათი 17.00-17.50 კორპ. XI - 412

12 ხუციშვილი ირინა შაბათი 16.00-16.50 კორპ. XI - 412

13 ლორთქიფანიძე ლიანა შაბათი 15.00-15.50 კორპ. XI - 412

14 ლორთქიფანიძე ლიანა ხუთშაბათი 14.00-14.50 კორპ. XI - 412

15 ლორთქიფანიძე ლიანა ხუთშაბათი 15.00-15.50 კორპ. XI - 411

16 ლორთქიფანიძე ლიანა ხუთშაბათი 16.00-16.50 კორპ. XI - 418

17 ლორთქიფანიძე ლიანა ხუთშაბათი 17.00-17.50 კორპ. XI - 411

18 ლორთქიფანიძე ლიანა პარასკევი 9.00-9.50 კორპ. XI - 412

19 ნოდაძე ვახტანგი შაბათი 12.00-12.50 კორპ. XI - 412

20 ნოდაძე ვახტანგი შაბათი 13.00-13.50 კორპ. XI - 419

21 ჯალიაბოვა ნორა შაბათი 15.00-15.50 კორპ. XI - 414

22 ჯალიაბოვა ნორა შაბათი 16.00-16.50 კორპ. XI - 418

პედაგოგი დღე აუდიტორია

ლაბორატორიული



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ჩუბინიძე შორენა შაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 414

2 ბურჭულაძე თამარ შაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 412

3 ჩუბინიძე შორენა შაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 408

4 ბურჭულაძე თამარ შაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 410

5 ჩუბინიძე შორენა შაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 408

6 ბურჭულაძე თამარ შაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 410

7 ჩუბინიძე შორენა შაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 414

8 ბურჭულაძე თამარ შაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 417

9 ნარიმანიძე ნინო ხუთშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 414

10 ბურჭულაძე თამარ ხუთშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 412

11 ნარიმანიძე ნინო ხუთშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 417

12 ბურჭულაძე თამარ ხუთშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 410

13 ნარიმანიძე ნინო ხუთშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 414

14 ბურჭულაძე თამარ ხუთშაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 410

15 ნარიმანიძე ნინო ხუთშაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 414

16 ბურჭულაძე თამარ ხუთშაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 412

17 არჩუაძე მაია სამშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 414

18 ბურჭულაძე თამარ სამშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 412

19 არჩუაძე მაია სამშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 418

20 ბურჭულაძე თამარ სამშაბათი 12.00-13.50 კორპ. XI - 412

21 არჩუაძე მაია სამშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 414

22 ბურჭულაძე თამარ სამშაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 418
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ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და ინფორმაციული ტექნოლოგიები

(2 სთ  ლაბორატორიული)



23 გაგლოშვილი ჯულიეტა სამშაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 417

24 ბურჭულაძე თამარ სამშაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 418



25 ასლანიშვილი ირმა ორშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 418

26 ნარიმანიძე ნინო ორშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 412

27 ცინცაძე მაგდა ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 414

28 ნარიმანიძე ნინო ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 408

29 ცინცაძე მაგდა ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 418

30 ნარიმანიძე ნინო ორშაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 412

31 ასლანიშვილი ირმა ორშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 414

32 ნარიმანიძე ნინო ორშაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 408

33 ოდილაძე მაკა ოთხშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 414

34 ხაჩიძე დავით ოთხშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 412

35 ოდილაძე მაკა ოთხშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 408

36 ხაჩიძე დავით ოთხშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 417

37 ცინცაძე მაგდა ოთხშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 414

38 ხაჩიძე დავით ოთხშაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 417

39 გაგლოშვილი ჯულიეტა ოთხშაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 410

40 ხაჩიძე დავით ოთხშაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 414

41 ნარიმანიძე ნინო პარასკევი 9.00-10.50 კორპ. XI - 414

42 ნარიმანიძე ნინო პარასკევი 11.00-12.50 კორპ. XI - 417

43 ნარიმანიძე ნინო პარასკევი 13.00-14.50 კორპ. XI - 414

44 ნარიმანიძე ნინო პარასკევი 16.00-17.50 კორპ. XI - 414

45 გეგეჭკორი მერი პარასკევი 11.00-12.50 კორპ. XI - 419

46 გეგეჭკორი მერი პარასკევი 13.00-14.50 კორპ. XI - 410

47 გეგეჭკორი მერი პარასკევი 15.00-16.50 კორპ. XI - 419



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 გამყრელიძე ალექსანდრე სამშაბათი 12.00-13.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ალხაზიშვილი ლელა ოთხშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 421

2 კაშმაძე გურამ ოთხშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 109

3 ალხაზიშვილი ლელა ხუთშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 421

4 ალხაზიშვილი ლელა ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 205

5 კაშმაძე გურამ ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 205

6 კაშმაძე გურამ ორშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 205

7 კაშმაძე გურამ ხუთშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 108

8 კაშმაძე გურამ ხუთშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 205

9 კაშმაძე გურამ ოთხშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 220

10 იორდანიშვილი მედეა პარასკევი 11.00-12.50 კორპ. XI - 109

პრაქტიკული

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

(2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული )

კრედიტების რაოდენობა 5

ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

        ალგორითმების საფუძვლები                                         



დაწყ.-დამთ.

დრო

1

ძიძიგური დიანა (15.09 - 19.10.2020),   

გეგეჭკორი არნოლდ (20.10 - 23.11.2020),    

ჯოხაძე თინა (25.11 - 28.12.2020)

ხუთშაბათი 11.00-12.50 დისტანციურად

2

ძიძიგური დიანა (15.09 - 19.10.2020),   

გეგეჭკორი არნოლდ (20.10 - 23.11.2020),    

ჯოხაძე თინა (25.11 - 28.12.2020)

ხუთშაბათი 15.00-16.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 გაიოზიშვილი მაია ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 109

2 გაიოზიშვილი მაია ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 109

3 ალანია მაგდა ორშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 109

4 თავდიშვილი ელენე პარასკევი 15.00-16.50 კორპ. XI - 010

5 ბურჯანაძე გიორგი ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 108

6 ალანია მაგდა ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 108

7 ბარნაველი ნანა სამშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 108

8 არჩვაძე ნინო სამშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 109

9 ბარნაველი ნანა სამშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 108

10 ხარიბეგაშვილი მაია სამშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 109

11 ბურჯანაძე გიორგი პარასკევი 17.00-18.50 კორპ. XI - 205

12 თავდიშვილი ელენე    სამშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 109

13 რამიშვილი ლიანა სამშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 108

14 ჩიქოვანი მანანა ორშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 109

სამუშაო ჯგუფი

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

    (2 სთ.ლექცია+2 სთ.სამუშაო ჯგუფი)

კრედიტების რაოდენობა 5

ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

ბიოლოგიის შესავალი



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ხარშილაძე ოლეგ ორშაბათი 11.00-12.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ხომერიკი რამაზ ოთხშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 107

2 ნადარეიშვილი თეიმურაზ ოთხშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 205

3 ნადარეიშვილი თეიმურაზ ოთხშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 205

4 გოჩიტაშვილი მალხაზი ოთხშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 205

პრაქტიკული ჯგუფი

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

(2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)

კრედიტების რაოდენობა 5

ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

ფიზიკის შესავალი 1                                                                                              



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ტოკლიკიშვილი ზაზა სამშაბათი 14.00-15.50 დისტანციურად

2 ხარშილაძე ოლეგ ოთხშაბათი 9.00-10.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 მაჭავარიანი ზაალ ოთხშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 103

2 მაჭავარიანი ზაალ ოთხშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 103

3 მაჭავარიანი ზაალ ოთხშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 103

4 ნადარეიშვილი თეიმურაზ ოთხშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 103

5 დარსაველიძე ივანე ოთხშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 103

6 ნადარეიშვილი თეიმურაზ ოთხშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 105

7 ნადარეიშვილი თეიმურაზ ორშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 105

8 გოჩიტაშვილი მალხაზ ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 103

9 ხვედელიძე ზურაბ ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 105

10 ნადარეიშვილი თეიმურაზ ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 103

11 ხვედელიძე ზურაბ ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 105

12 ნადარეიშვილი თეიმურაზ ორშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 103

პრაქტიკული ჯგუფი

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

 (2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)
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ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

ფიზიკის შესავალი 2   



დაწყ.-დამთ.

დრო

1
გიორგაძე ქრისტინე (10კვირა),  კაცაძე ელენე 

(5 კვირა)
ხუთშაბათი 9.00-10.50 დისტანციურად

2
გიორგაძე ქრისტინე (10კვირა),  კვირიკაძე ლია 

(5 კვირა)
ხუთშაბათი 13.00-14.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1
ტურიაშვილი ლალი (10კვირა), იაშვილი ნინო 

(5 კვირა)
ორშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 338

2
გახუტიშვილი მარინე(10კვირა), კაცაძე ელენე 

(5 კვირა)                
ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 010

3
ტურიაშვილი ლალი  (10კვირა), იაშვილი ნინო 

(5 კვირა)  
ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 338

4
ტურიაშვილი ლალი  (10კვირა), იაშვილი ნინო 

(5 კვირა)  
ორშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 338

5
გახუტიშვილი მარინე  (10კვირა),იაშვილი 

ნინო (5 კვირა) 
ორშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 338

6
გახუტიშვილი მარინე  (10კვირა),კვირიკაძე 

ლია (5 კვირა) 
პარასკევი 13.00-14.50 კორპ. XI - 338

7
ტურიაშვილი ლალი  (10კვირა), კვირიკაძე 

ლია (5 კვირა)               
სამშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 103

8
ტურიაშვილი ლალი  (10კვირა),   კვირიკაძე 

ლია (5 კვირა)              
სამშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 103

9
ტურიაშვილი ლალი  (10კვირა), კვირიკაძე 

ლია (5 კვირა)                
სამშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 103

10
გახუტიშვილი მარინე (10 კვირა), იაშვილი 

ნინო (5 კვირა)
სამშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 338

11
გახუტიშვილი მარინე (10 კვირა), იაშვილი 

ნინო (5 კვირა)
სამშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 338

პრაქტიკული ჯგუფი

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

    (2 სთ.ლექცია+2 სთ.სამუშაო ჯგუფი)

კრედიტების რაოდენობა 5

ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

ქიმიის შესავალი    



12
გახუტიშვილი მარინე (10 კვირა), კაცაძე ელენე 

(5 კვირა)
პარასკევი 11.00-12.50 კორპ. XI - 338

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 მელაძე გიორგი ორშაბათი 17.00-18.50 დისტანციურად

2 ელიზბარაშვილი ნოდარი ოთხშაბათი 11.00-12.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 ელიზბარაშვილი მარიამი პარასკევი 13.00-14.50 კორპ. XI - 105

2 ელიზბარაშვილი მარიამი პარასკევი 15.00-16.50 კორპ. XI - 105

3 ელიზბარაშვილი მარიამი პარასკევი 17.00-18.50 კორპ. XI - 105

4 ალექსიძე თამარი პარასკევი 15.00-16.50 კორპ. XI - 338

5 ალექსიძე თამარი პარასკევი 17.00-18.50 კორპ. XI - 338

6 ალექსიძე თამარი პარასკევი 11.00-12.50 კორპ. XI - 421

7 ელიზბარაშვილი მარიამი ორშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 205

8 ელიზბარაშვილი მარიამი ორშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 107

9 ელიზბარაშვილი მარიამი ორშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 205

10 მაღლაკელიძე რობერტ ხუთშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 338

11 მაღლაკელიძე რობერტ ხუთშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 338

12 მაღლაკელიძე რობერტ ხუთშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 338

13 მაღლაკელიძე რობერტ სამშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 105

პრაქტიკული ჯგუფი

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

(2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)

კრედიტების რაოდენობა 5

ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

გეოგრაფიის შესავალი



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 თუთბერიძე ბეჟანი სამშაბათი 17.00-18.50 დისტანციურად

2 თუთბერიძე ბეჟანი ოთხშაბათი 15.00-16.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 მაქაძე მირიან ხუთშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 421

2 მაქაძე მირიან ხუთშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 421

3 ახალკაციშვილი მარიამი ხუთშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 421

4 ახალკაციშვილი მარიამი ხუთშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 421

5 ქოიავა კახა შაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 421

6 ქოიავა კახა შაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 421

7 ქოიავა კახა შაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 421

8 ქოიავა კახა შაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 421

9 ახალკაციშვილი მარიამი ოთხშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 421

10 მაქაძე მირიან სამშაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 421

11 მაქაძე მირიან სამშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 421

12 მაქაძე მირიან პარასკევი 9.00-10.50 კორპ. XI - 421

პრაქტიკული ჯგუფი

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

(2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)
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ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

გეოლოგიის შესავალი



დაწყ.-დამთ.

დრო

1 გეონჯიანი ლევ სამშაბათი 9.00-10.50 დისტანციურად

დაწყ.-დამთ.

დრო

1 გავაშელი ცისმარი ხუთშაბათი 15.00-16.50 კორპ. XI - 107

2 გავაშელი ცისმარი ხუთშაბათი 17.00-18.50 კორპ. XI - 107

3 გავაშელი ცისმარი ხუთშაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 010

4 გავაშელი ცისმარი ხუთშაბათი 13.00-14.50 კორპ. XI - 107

5 გავაშელი ცისმარი შაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 107

6 შოშიაშვილი ლევან შაბათი 9.00-10.50 კორპ. XI - 010

7 გეონჯიანი ლევ შაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 107

8 შოშიაშვილი ლევან შაბათი 11.00-12.50 კორპ. XI - 010

9 შერმადინი ზურაბ შაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 107

10 შოშიაშვილი ლევან შაბათი 14.00-15.50 კორპ. XI - 010

11 შერმადინი ზურაბ შაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 107

12 შოშიაშვილი ლევან შაბათი 16.00-17.50 კორპ. XI - 010

13 შოშიაშვილი ლევან შაბათი 18.00-19.50 კორპ. XI - 107

პრაქტიკული ჯგუფი

ჯგუფი პედაგოგი დღე აუდიტორია

(2 სთ.ლექცია+2 სთ.პრაქტიკული)

კრედიტების რაოდენობა 5

ლექცია

ნაკადი პედაგოგი დღე აუდიტორია

ელექტრონიკის შესავალი

14 გეონჯიანი  ლევ შაბათი 18.00-19.50 კორპ. XI - 010




