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ბ ა კ ა ლ ა ვ რ ი ა ტ ი
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2021-2022 ს.წ. შემოდგომის  სემესტრი
ქ  ი  მ  ი  ი  ს  მ ი მ ა რ თ უ ლ ე ბ ა

III სემესტრი

დღე სთ დისციპლინა პედაგოგი აუდიტ.
09.00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 1 ქ.გიორგაძე ონლაინ/216XI

10:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 1 ქ.გიორგაძე ონლაინ/216XI

11.00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 1 ქ.გიორგაძე ონლაინ/216XI

12:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 1 ქ.გიორგაძე ონლაინ/216XI

09.00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 2 მ. რუსია ონლაინ/218XI

10:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 2 მ. რუსია ონლაინ/218XI

11.00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 2 მ. რუსია ონლაინ/218XI

12:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 2 მ. რუსია ონლაინ/218XI

13.00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 3 მ. რუსია ონლაინ/218XI

14:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 3 მ. რუსია ონლაინ/218XI

15:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 3 მ. რუსია ონლაინ/218XI

16:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 3 მ. რუსია ონლაინ/218XI

15:00 გარემოს ქიმია  (ლაბ) ჯგ 3 ნ.ლაბარტყავა ონლაინ/260 II

17:00 გარემოს ქიმია (სემ) ჯგ 2 გ. მახარაძე ონლაინ

18:00
ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები
(სემინარი) ჯგ 3

მ. რუხაძე (4 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (4

კვ.)
გ. ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

19:00
ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები
(პრაქტიკული) ჯგ 3

მ. რუხაძე (4 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (4

კვ.)
გ. ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

სა
მშ

აბ
ათ

ი

09.00 ფიზიკური ქიმია 1 (ლექცია)

გ. ბეზარაშვილი
(11 კვ)

ბ. ჭანკვეტაძე (4
კვ.)

ონლაინ

10:00 არაორგანული ქიმია (ლექცია) ქ. გიორგაძე ონლაინ
11:00 არაორგანული ქიმია (ლექცია) ქ. გიორგაძე ონლაინ

13.00 გარემოს ქიმია (ლექცია) გ. მახარაძე ონლაინ

14:00
ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები
(ლექცია)

მ. რუხაძე (4 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (4

კვ.)
გ. ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

15:00 არაორგანული ქიმია (სემინარი) ჯგ. 1 ქ. გიორგაძე ონლაინ
16:00 არაორგანული ქიმია (სემინარი) ჯგ. 1 ქ. გიორგაძე ონლაინ

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი

09:00
13:00

უ ც ხ ო  ე ნ ე ბ ი
ინგლისური/გერმანული /ფრანგული/რუსული

14:00 გარემოს ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 1 ნ. ლაბარტყავა ონლაინ/260 II

15:00 გარემოს ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 2 ნ. ლაბარტყავა ონლაინ/260 II

17:00 გარემოს ქიმია (სემ) ჯგ 1 გ. მახარაძე ონლაინ
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ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი

09.00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 5
ლ.ტურიაშვილ

ი
ონლაინ/216XI

10:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 5
ლ.ტურიაშვილ

ი
ონლაინ/216XI

11:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 5
ლ.ტურიაშვილ

ი
ონლაინ/216XI

12:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 5
ლ.ტურიაშვილ

ი
ონლაინ/216XI

09.00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ.4
მ.

გახუტიშვილი
ონლაინ/218XI

10:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 4
მ.

გახუტიშვილი
ონლაინ/218XI

11:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 4
მ.

გახუტიშვილი
ონლაინ/218XI

12:00 არაორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ.4
მ.

გახუტიშვილი
ონლაინ/218XI

13.00 ფიზიკური ქიმია -1 (ლაბ.) ჯგ. 2 ა. მსხილაძე ონლაინ/260 II

14:00 ფიზიკური ქიმია -1 (ლაბ.) ჯგ. 3 ა. მსხილაძე ონლაინ/260 II

15:00 ფიზიკური ქიმია 1 (სემინარი) ჯგ.1

გ. ბეზარაშვილი
(11 კვ)

ბ. ჭანკვეტაძე (4
კვ.)

ონლაინ

16:00 ფიზიკური ქიმია 1 (პრაქტიკული) ჯგ.1

გ. ბეზარაშვილი
(11 კვ)

ბ. ჭანკვეტაძე (4
კვ.)

ონლაინ

პა
რ

ას
კე

ვი

09:00
14:00

უ ც ხ ო  ე ნ ე ბ ი
ინგლისური/გერმანული /ფრანგული/რუსული

15:00 ფიზიკური ქიმია -1 (ლაბ.) ჯგ.1 ი.გიუაშვილი ონლაინ/260 II

14:00 არაორგანული ქიმია (სემინარი) ჯგ. 1
ქ.

გიორგაძე
ონლაინ

15:00 არაორგანული ქიმია (სემინარი) ჯგ. 2 ქ. გიორგაძე ონლაინ

17:00 ფიზიკური ქიმია-1 (სემინარი) ჯგ 2

გ. ბეზარაშვილი
(11 კვ)

ბ. ჭანკვეტაძე (4
კვ.)

ონლაინ

18:00 ფიზიკური ქიმია-1 (პრაქტიკული) ჯგ 2

გ. ბეზარაშვილი
(11 კვ)

ბ. ჭანკვეტაძე (4
კვ.)

ონლაინ

შა
ბა

თ
ი 10:00

ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები
(სემინარი) ჯგ 1

მ. რუხაძე (4 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (4

კვ.)
გ. ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

11:00
ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები
(პრაქტიკული) ჯგ 1

მ. რუხაძე (4 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (4

კვ.)
გ. ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ
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12:00
ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები
(სემინარი) ჯგ 2

მ. რუხაძე (4 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (4

კვ.)
გ. ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

13:00
ნარევთა დაყოფის ინსტრუმენტული მეთოდები
(პრაქტიკული) ჯგ 2

მ. რუხაძე (4 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (4

კვ.)
გ. ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

V სემესტრი
დღე სთ დისციპლინა პედაგოგი აუდიტ

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

09:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.1 ლ. კვირიკაძე ონლაინ
10:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.1 ლ.კვირიკაძე ონლაინ
09:00 ფარმაცევტული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.1 ნ. სიდამონიძე ონლაინ
10:00 ფარმაცევტული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.1 ნ. სიდამონიძე ონლაინ
11:00 ფარმაცევტული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.2 ნ. სიდამონიძე ონლაინ
12:00 ფარმაცევტული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.2 ნ. სიდამონიძე ონლაინ
11:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.2 ლ. კვირიკაძე ონლაინ
12:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.2 ლ.კვირიკაძე ონლაინ
13:00 ანალიზური ქიმია 2 (ლაბ.) ჯგ. 1 ნ. თაყაიშვილი ონლაინ
14:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.3 ე.კაცაძე ონლაინ
15:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.3 ე.კაცაძე ონლაინ
14:00 ანალიზური ქიმია 2 (ლაბ.) ჯგ.2 ნ.თაყაიშვილი ონლაინ/260 II

15:00 ანალიზური ქიმია 2 (სემინარი) ჯგ. 1 თ.დადიანიძე ონლაინ
16:00 ანალიზური ქიმია 2 (პრაქტიკული) ჯგ. 1 თ.დადიანიძე ონლაინ
17:00 ანალიზური ქიმია 2 (სემინარი) ჯგ 2 თ.დადიანიძე ონლაინ
18:00 ანალიზური ქიმია 2 (პრაქტიკული) ჯგ. 2 თ.დადიანიძე ონლაინ

სა
მშ

აბ
ათ

ი

09:00 ფიზიკური ქიმია 3(სემინარი ) ჯგ 2
მ. რუხაძე (8 კვ)
გ.ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

10:00 ფიზიკური ქიმია 3(პრაქტიკული ) ჯგ 2
მ. რუხაძე (8 კვ)
გ.ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

11:00 ფიზიკური ქიმია 3(სემინარი ) ჯგ 3
მ. რუხაძე (8 კვ)
გ.ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

12:00 ფიზიკური ქიმია 3(პრაქტიკული ) ჯგ 3 მ. რუხაძე (8 კვ)
გ.ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

13:00
14:00 ზოგადი სტერეოქიმია (სემ) ე.კაცაძე ონლაინ

1  15:00 სასოფლო-სამეურნეო ქიმია (სემინარი) ჯგ. 1 ნ. სიდამონიძე ონლაინ
16:00 სასოფლო-სამეურნეო ქიმია (სემინარი) ჯგ. 2 ნ. სიდამონიძე ონლაინ
15:00 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია (ლაბ.) ჯგ.1 მ. ტრაპაიძე ონლაინ
16:00 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია (ლაბ.) ჯგ.1 მ. ტრაპაიძე ონლაინ

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი 09:00 ნავთობის ქიმია-2 (ლექცია) ლ. კვირიკაძე ონლაინ

10:00 ნავთობის ქიმია-2 (ლექცია) ლ. კვირიკაძე ონლაინ
11:00 ნავთობის ქიმია-2 (პრაქტიკული) ლ. კვირიკაძე ონლაინ
11:00 ზოგადი სტერეოქიმია (ლექცია) ე. კაცაძე ონლაინ
12:00 ზოგადი სტერეოქიმია(ლექცია) ე. კაცაძე ონლაინ
13:00 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია (ლექცია) მ. ტრაპაიძე ონლაინ
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14:00
15:00 ფარმაცევტული ქიმია –2 (ლექცია) ნ. სიდამონიძე ონლაინ
16:00
17:00 ანალიზური ქიმია- 2(ლექცია) თ. დადიანიძე ონლაინ

18:00 ქიმიური ექსპერტიზის მეთოდები–2 (ლექცია)
ნ.თაყაიშვილი (5 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (5 კვ.)

გ.ჯიბუტი (5 კვ)
ონლაინ

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი

10:00 ფიზიკური ქიმია 3 (ლექცია) მ. რუხაძე (8 კვ)
გ.ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

11:00 ორგანული ქიმია 2(ლექცია) ი.ჩიკვაიძე ონლაინ

12:00 ორგანული ქიმია 2 (ლექცია) ი.ჩიკვაიძე ონლაინ
13:00
14:00 სასოფლო–სამეურნეო ქიმია (ლექცია) რ. გახოკიძე ონლაინ
15:00 სასოფლო–სამეურნეო ქიმია (ლექცია) რ. გახოკიძე ონლაინ
16:00
17:00

პა
რ

ას
კე

ვი

09:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.4 ნ. იაშვილი ონლაინ
10:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.4 ნ. იაშვილი ონლაინ
11:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.5 ნ.იაშვილი ონლაინ
12:00 ორგანული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.5 ნ. იაშვილი ონლაინ
11:00 ფარმაცევტული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ.3 მ. თათარიშვილი ონლაინ
12:00 ფარმაცევტული ქიმია –2 (ლაბ.) ჯგ3 მ.თათარიშვილი ონლაინ
11:00 ფიზიკური ქიმია -3 (ლაბ.) ჯგ 2 მ. რუხაძე ონლაინ/260 II

12:00 ფიზიკური ქიმია -3 (ლაბ.) ჯგ3 ი. გიუაშვილი ონლაინ/260 II

15:00 ქიმიური ექსპერტიზის მეთოდები–2 (სემინარი) ჯგ. 1
ნ.თაყაიშვილი (5 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (5კვ.)

გ. ჯიბუტი (5 კვ)
ონლაინ

16:00 ქიმიური ექსპერტიზის მეთოდები–2( პრაქტიკული) ჯგ. 1
ნ.თაყაიშვილი (5 კვ)
ბ. ჭანკვეტაძე (5კვ.)

გ. ჯიბუტი (5 კვ)
ონლაინ

13:00 ფიზიკური ქიმია 3 (სემინარი) ჯგ.1
მ. რუხაძე (8 კვ)
გ.ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

14:00 ფიზიკური ქიმია 3 (პრაქტიკული) ჯგ1
მ. რუხაძე (8 კვ)
გ.ჯიბუტი (7 კვ)

ონლაინ

17:00 ანალიზური ქიმია 2 (ლაბ.) ჯგ. 5 თ. დადიანიძე ონლაინ/260 II

შა
ბა

თ
ი

10:00 ანალიზური ქიმია 2 (ლაბ.) ჯგ. 3 ნ.ლაბარტყავა ონლაინ/260 II

11:00 ანალიზური ქიმია 2 (ლაბ.) ჯგ. 4 ნ. თელია ონლაინ/260 II

09:00 ფიზიკური ქიმია -3 (ლაბ.) ჯგ 4 გ.ჯიბუტი ონლაინ/260 II

14:00 ფიზიკური ქიმია -3 (ლაბ.) ჯგ 1 მ.რუხაძე ონლაინ/260 II

15:00 ფიზიკური ქიმია -3 (ლაბ.) ჯგ 5
გ.

ბეზარაშვილი
ონლაინ/260 II

12:00 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია (ლაბ.) ჯგ.2 მ. ტრაპაიძე ონლაინ
13:00 ბუნებრივ ნაერთთა ქიმია (ლაბ.) ჯგ.2 მ. ტრაპაიძე ონლაინ
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VII სემესტრი
დღე სთ დისციპლინა პედაგოგი აუდიტ

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

09:00 მინერალური ნედლეულის ანალიზი(ლექცია)
ჟ. გურჯია (7 კვ)
ნ. თელია (8 კვ)

ონლაინ

10:00 მაკრომოლეკულების ქიმია-1 (ლექცია) ო. მუკბანიანი ონლაინ
11:00 შრომის  უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა (ლექცია) ი.არაბიძე ონლაინ
12:00 შრომის  უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა (ლექცია) ი.არაბიძე ონლაინ
13:00
14:00 მეტალორგანული ქიმია (ლექცია) ა. ქორიძე ონლაინ
15:00 ბიოორგანული ქიმია (ლექცია) რ. გახოკიძე ონლაინ
16:00 ქიმია და ცივილიზაცია (ლექცია) რ. გახოკიძე ონლაინ
17:00 ქიმია და ცივილიზაცია (ლექცია) რ. გახოკიძე ონლაინ
18:00 ქიმიის სწავლების მეთოდიკა (ლექცია) ქ.გიორგაძე ონლაინ

სა
მშ

აბ
ათ

ი

10:00 მინერალური ნედლეულის ანალიზი(პრაქტიკული)ჯგ 1
ჟ. გურჯია (7 კვ)
ნ. თელია (8 კვ)

ონლაინ

11:00 მეტალორგანული ქიმია (სემინარი) ჯგ. 1 ა. ქორიძე ონლაინ
12:00 მეტალორგანული ქიმია (სემინარი) ჯგ. 2 ა. ქორიძე ონლაინ
13:00 მაკრომოლეკულების ქიმია-1 (სემინარი) ჯგ. 1 მ. ქარჩხაძე ონლაინ
14:00 მაკრომოლეკულების ქიმია (სემინარი) ჯგ. 2 მ. ქარჩხაძე ონლაინ
13:00 ქიმია და ცივილიზაცია (სემინარი) ჯგ. 1 მ.ნუცუბიძე ონლაინ
14:00 ქიმია და ცივილიზაცია (სემინარი) ჯგ. 2 მ.ნუცუბიძე ონლაინ
15:00 ქიმია და ცივილიზაცია (სემინარი) ჯგ. 3 ა. ფირცხელანი ონლაინ

17:00
შრომის  უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა
(პრაქტიკული) ჯგ1

მ. მიქაია ონლაინ

18:00
შრომის  უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა
(სემინარი)ჯგ 1

მ.მიქაია ონლაინ

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი

09:00 ონლაინ

10:00
საშენი და კონსტრუქციული  მასალების ანალიზი და
ექსპერტიზა (ლექ)

ე. მარქარაშვილი ონლაინ

11:00
საშენი და კონსტრუქციული  მასალების ანალიზი და
ექსპერტიზა (ლაბ)ჯგ1

ე. მარქარაშვილი ონლაინ

12:00
საშენი და კონსტრუქციული  მასალების ანალიზი და
ექსპერტიზა (ლაბ)ჯგ1

ე. მარქარაშვილი ონლაინ

14:00
საშენი და კონსტრუქციული  მასალების ანალიზი და
ექსპერტიზა (ლაბ)ჯგ2

ე. მარქარაშვილი ონლაინ

15:00
საშენი და კონსტრუქციული  მასალების ანალიზი და
ექსპერტიზა (ლაბ)ჯგ2

ე. მარქარაშვილი ონლაინ

13:00 ბიოორგანული ქიმია (ლაბ) ჯგ2 ნ. სიდამონიძე ონლაინ
14:00 ბიოორგანული ქიმია (ლაბ) ჯგ2 ნ. სიდამონიძე ონლაინ
11:00 მაკრომოლეკულების ქიმია-1 (ლაბ.) ჯგ. 1 ო.მუკბანიანი ონლაინ
12:00 მაკრომოლეკულების ქიმია -1(ლაბ.) ჯგ. 1 ო.მუკბანიანი ონლაინ
14:00 მაკრომოლეკულების ქიმია -1(ლაბ.) ჯგ. 2 მ. ქარჩხაძე ონლაინ
15:00 მაკრომოლეკულების ქიმია -1(ლაბ.) ჯგ.2 მ. ქარჩხაძე ონლაინ
16:00 ბიოორგანული ქიმია (ლაბ) ჯგ3 მ. თათარიშვილი ონლაინ
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17:00 ბიოორგანული ქიმია (ლაბ) ჯგ3 მ. თათარიშვილი ონლაინ
18:00 ონლაინ

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი

09:00 მინერალური ნედლეულის ანალიზი (ლაბ.) ჯგ. 1
ჟ. გურჯია (7 კვ)
ნ. თელია (8 კვ)

ონლაინ

10:00 მინერალური ნედლეულის ანალიზი (ლაბ.) ჯგ. 2
ჟ. გურჯია (7 კვ)
ნ. თელია (8 კვ)

ონლაინ

11:00 მაკრომოლეკულების ქიმია-1 (ლაბ.) ჯგ. 3 მ. ქარჩხაძე ონლაინ

12:00 მაკრომოლეკულების ქიმია-1 (ლაბ.) ჯგ. 3 მ. ქარჩხაძე ონლაინ

13:00 მაკრომოლეკულების ქიმია -1(ლაბ.) ჯგ. 4 მ. ქარჩხაძე ონლაინ

14:00 მაკრომოლეკულების ქიმია -1(ლაბ.) ჯგ. 4 მ. ქარჩხაძე ონლაინ

15:00 მაკრომოლეკულების ქიმია-1 (ლაბ.) ჯგ. 5 მ. ქარჩხაძე ონლაინ

16:00 მაკრომოლეკულების ქიმია-1 (ლაბ.) ჯგ. 5 მ. ქარჩხაძე ონლაინ

15:00 ბიოორგანული ქიმია (ლაბ) ჯგ1 ნ.სიდამონიძე ონლაინ

16:00 ბიოორგანული ქიმია (ლაბ) ჯგ1 ნ.სიდამონიძე ონლაინ

16:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 5 ა. ქორიძე ონლაინ

17:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 5 ა. ქორიძე ონლაინ

პა
რ

ას
კე

ვი

09:00 ქიმიის სწავლების მეთოდიკა (ლაბ.) ჯგ. 1 ქ. გიორგაძე ონლაინ

10:00 ქიმიის სწავლების მეთოდიკა (ლაბ.) ჯგ. 1 ქ. გიორგაძე ონლაინ

11:00 ქიმიის სწავლების მეთოდიკა (ლაბ) ჯგ.2 ქ. გიორგაძე ონლაინ

12:00 ქიმიის სწავლების მეთოდიკა (ლაბ.) ჯგ.2 ქ.გიორგაძე ონლაინ

09:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 1 ა.ქორიძე ონლაინ

10:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 1 ა.ქორიძე ონლაინ

11:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ.2 ა. ქორიძე ონლაინ

12:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ.2 ა. ქორიძე ონლაინ

13:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 3 თ.ლობჟანიძე ონლაინ

14:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 3 თ. ლობჟანიძე ონლაინ

15:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 4 ა. ქორიძე ონლაინ

16:00 მეტალორგანული ქიმია (ლაბ.) ჯგ. 4 ა. ქორიძე ონლაინ

14:00

15:00

შა
ბა

თ
ი

10:00
შრომის  უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა
(სემინარი) ჯგ 2 მ.მიქაია ონლაინ

11:00
შრომის  უსაფრთხოება და ჯანმრთელობის დაცვა
(პრაქტიკული)2 მ. მიქაია ონლაინ


