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    I I kursi   specialoba:      ekologia   I I kursi specialoba: inf.      tეqnologiebi   I I kursi specialoba: agronomia 

disciplina pedagogi aud disciplina pedagogi aud.  disciplina pedagogi aud 

  On- Line   On- Line   თერმოსკრინინგი   
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10-00 უცხო ენები        რ.ნასყიდაშვილი/evsaia  

უცხო  ენა 

მარიკა ზედგინიძე 305/4  მიწათმოქმედების თანამედროვე 
ტექნოლოგიები  აგრომელიორაციის 
საფუძვლებით 

ზ. ტყებუჩავა 

313 

11-00 უცხო ენები რ.ნასყიდაშვილი/evsaia 314-15 უცხო  ენა მარიკა ზედგინიძე 305/4 ზოგადი მებოსტნეობა ზ. ტყებუჩავა 313 

 ზოგადი ბიოლოგია თამარ  ნარიმანიშვილი  314-15    ზოგადი მებოსტნეობა ზ. ტყებუჩავა 313 

 ზოგადი ბიოლოგია თამარ  ნარიმანიშვილი  314-15 თერმოსკრინინგი      

11-00    მათემატიკური სტატისტიკა რ. ჭიღლაძე 307    

12-00    ო.ო.პ 1   (c++)  + მინორიც ნ. ბერიძე     310    

13-00    ოპერაციული  სისტემები+ მინრ ლ. ნოზაძე    310    

s
am
S
ab

aT
i
 

10-00    თერმოსკრინინგი      

 მინორი 1    მინორი 1       

11-00 მინორი  2    მინორი  2       

12-00 უცხო ენები რ.ნასყიდაშვილი/evsaia  უცხო  ენა მარიკა ზედგინიძე 305/4 თერმოსკრინინგი   

13-00       უცხო  ენა ლ. მელიქიძე/evsaia 307/6 

14-00       უცხო  ენა ლ. მელიქიძე/evsaia 307/6 
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      On- Line   

10-00       უცხო  ენა ლ. მელიქიძე/evsaia 307/6 

11-00 თერმოსკრინინგი   On- Line   უცხო  ენა ლ. მელიქიძე/evsaia 307/6 

12-00    ოპერაციული  სისტემები+ მინრ ლ. ნოზაძე  ზოგადი მებოსტნეობა მ. ლობჯანიძე  

13-00    ოპერაციული  სისტემები+ მინრ ლ. ნოზაძე  ზოგადი მებოსტნეობა მ. ლობჯანიძე  

14-00          
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10-00    On- Line      

11-00 On- Line   მათემატიკური სტატისტიკა რ. ჭიღლაძე 306 On- Line   

12-00 გამოყენებითი 
ეკოლოგია+ მინ 

ქ. ჩხაიძე 303 
მათემატიკური სტატისტიკა 

რ. ჭიღლაძე 306 
მოზარდთა და ზრდასრულთა 
ფსიქოლოგია 

გ.ბექაური  

13-00 გამოყენებითი 
ეკოლოგია 

ქ. ჩხაიძე 303  
  სწავლების თეორიული და 

პრაქტიკული საფუძვლები 

ი. ქურდაძე  

14-00 ორგანული ქიმია ქ.ჩხაიძე 304/305 On- Line   ორგანული ქიმია ქ.ჩხაიძე 304/305 

15-00 
ორგანული ქიმია     ქ.ჩხაიძე 

304/305 
ო.ო.პ 1   (c++)+ მინორიც ნ. ბერიძე  

მიწათმოქმედების თანამ. ტექნ. 
აგრომელიორაციის საფუძვლებით 

ზ. ტყებუჩავა 
313 

16-00 
   ო.ო.პ 1   (c++) + მინორიც ნ. ბერიძე  

მიწათმოქმედების თანამ. ტექნ. 
აგრომელიორაციის საფუძვლებით 

ზ.ტყებუჩავა 313 

17-00   314-15 ო.ო.პ 1   (c+++ ნ. ბერიძე     

18-00          
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 თერმოსკრინინგი         

10-00 ზოგადი ბიოლოგია რ. ურიდია + მინ     თერმოსკრინინგი   

11-00 ორგანული ქიმია ქ.ჩხაიძე 304/305    ორგანული ქიმია ქ.ჩხაიძე 304/305 

12-00 ორგანული ქიმია    ქ.ჩხაიძე 304/305    ორგანული ქიმია ქ.ჩხაიძე 304/305 

13-00 ზოგადი ბიოლოგია  + 
მინორიც 

თამარ  ნარიმანიშვილი  
314-15 

  
 სწავლების თეორიული და 

პრაქტიკული საფუძვლები 

ი. ქურდაძე 304/305 

14-00 გამოყენებითი 
ეკოლოგია 

ქ. ჩხაიძე   303   
 მოზარდთა და ზრდასრულთა  

ფსიქოლოგია 

გ. ბექაური 304/305 

15-00          

16-00          


