
დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი

1
10 00

ქართ. ენის გრამ.საფ 1(ფონ-მორფ)(ს) ლექციაზე 
შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09 ნ. ბერიძე 10სთ უცხოური ენა 3 (ინგლისური) გ.მოდებაძე 10სთ ტოპონიმიკის შესავლი (ს)

მ.ბერიძე

10სთ     ქართული   ფოლკლორი  (ს) ივანიძე

2 11
00

ქართ. ენის გრამ.საფ 1(ფონ-მორფ)(ს) ნ. ბერიძე 11სთ უცხოური ენა 3 (ინგლისური) ლ.ბერიძე 11სთ ტოპონიმიკის შესავლი (ს)

მ.ბერიძე

11სთ     ქართული   ფოლკლორი  (ს) ივანიძე

3 12
00 უცხოური  ენა 1 ლექციაზე შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09 ევსაია 12სთ უცხოური ენა 3 (ინგლისური) 11სთ

ტოპონიმიკის შესავლი (ს)

მ. ბერიძე 12სთ ქართ. ენის პრაქტ. გრამატ. და ორთოგრ. საკ. (ს) ნ. ბერიძე

4 13
00 უცხოური  ენა 1 ლექციაზე შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09 ნასყიდაშვილი 13სთ MINOR

დ.ჟუჟუნაძე

12სთ XX ს.  ქართული ლიტ. ისტ 1(ლ) ვ. ინაური

5 14
00 უცხოური  ენა 1 14სთ MINOR  13სთ XX ს.  ქართული ლიტ. ისტ 1(ლ) ვ. ინაური

6 14
00

15სთ MINOR 14სთ

7 15
00

1
10 00

ქართ. ენის გრამ.საფ 1(ფონ-მორფ)(ლ) ლექციაზე 
შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09

ნ. ბერიძე 10სთ ლიტერატურის თეორია (ს) დ. ბეთხოშვილი 9სთ 9სთ

2 11
00

ქართ. ენის გრამ.საფ 1(ფონ-მორფ)(ლ)

ნ. ბერიძე 11სთ ახალი ქართ. ლიტ. ისტ. 1 (ს) დ. ბეთხოშვილი 10სთ 10სთ

MINOR  - სასწავლო პრაქტოკა 1

 ყრუაშვილი

3 12
00

 ინფორმატიკა 1 (ს) ლექციაზე შესასვლელი 

ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09

12სთ ახალი ქართ. ლიტ. ისტ. 1 (ლ) დ. ბეთხოშვილი 111სთ 11სთ

MINOR

ჩიტაძე

4 13
00  ინფორმატიკა 1 (ს) 13სთ ქართ. ენის გრამ.საფ.(სინტაქ)(ლ) მაკა ბერიძე 12სთ MINOR შონია 12სთ MINOR

5 14
00  ინფორმატიკა 1 (ს) 14სთ ქართ. ენის გრამ.საფ.(სინტაქ)(ლ) მაკა ბერიძე 13სთ MINOR შონია 13სთ MINOR

6 14
00

14სთ MINOR შონია 14სთ მინორი

6 14
00

7 15
00

1
1000

ენათმეცნიერების შესავალი  (ს) ლექციაზე 
შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09 მაკა ბერიძე MINOR გრძელიშვილი

10სთ

ქართ. ენის პრაქტ. გრამატ. და ორთოგრ. საკ. (ს) ნ. ბერიძე

2 11
00

ენათმეცნიერების შესავალი  (ლ) ლექციაზე 
შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09  მერაბ ბერიძე 10სთ ლიტერატურის თეორია (ს) დ. ბეთხოშვილი 10სთ MINOR შონია 11სთ ქართ. ენის პრაქტ. გრამატ. და ორთოგრ. საკ. (ს) ნ. ბერიძე

3 12
00

უცხოური  ენა 1  (გერმანული) ლექციაზე 
შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09 ბერიძე 11სთ ლიტერატურის თეორია (ს) დ. ბეთხოშვილი 11სთ MINOR ქ. ნარიმანიშვილი 12სთ     ქართული   ფოლკლორი  (ლ) მ. ივანიძე

4 13
00

უცხოური  ენა 1  (გერმანული) ბერიძე 12სთ ახალი ქართ. ლიტ. ისტ. 1 (ლ) დ. ბეთხოშვილი 12სთ ლიტ. სახისმეტყველება  (ლ)  გრძელიშვილი
13სთ

    ქართული   ფოლკლორი  (ლ) მ. ივანიძე
5 14

00 უცხოური  ენა 1  (გერმანული) ბერიძე 13სთ ახალი ქართ. ლიტ. ისტ. 1 (ლ) დ. ბეთხოშვილი 13სთ ლიტ. სახისმეტყველება  (ლ)  გრძელიშვილი 14სთ მინორი ი.ქურდაძე

6 14სთ MINOR მ. შონია 14სთ 15სთ ქართველთმცოდნეობის  საფუძვლები დ.ბეთხოშვილი

7 15სთ MINOR მ. შონია 15სთ

1
10 00

ძვ. ქარული ლიტ. ისტ.1(V-Xსს)(ს) ლექციაზე 
შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09

 გრძელიშვილი

MINOR ი.ქურდაძე MINOR შონია

10სთ

ქართული კრიტიკის ისტორია (ს) ვ. ინაური

2 11
00

ძვ. ქარული ლიტ. ისტ.1(V-Xსს)(ს)

 გრძელიშვილი

MINOR ი.ქურდაძე MINOR შონია 11სთ ქართული კრიტიკის ისტორია (ს) ვ. ინაური

3 12
00

ინფორმატიკა1 (ლ) ლექციაზე შესასვლელი 

ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09 MINOR ი.ქურდაძე 11სთ MINOR შონია

12სთ

ქართული კრიტიკის ისტორია (ლ) ვ. ინაური

4 MINOR  12სთ XX ს.  ქართული ლიტ. ისტ 1(ლ) ვ. ინაური 13სთ MINOR

5 MINOR
მ. ნათენაძე 13სთ XX ს. ქართული ლიტ. ისტ 1(ლ) ვ. ინაური 14სთ MINOR ი. ქურდაძე

6 MINOR 14სთ 15სთ MINOR შონია

1
1000

ძვ. ქარული ლიტ. ისტ.1(V-Xსს)(ს) ლექციაზე 
შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09  გრძელიშვილი MINOR მ. შონია/გ.ბექაური

10სთ

არევითი ი.ღუტიძე

2 11
00

ძვ. ქარული ლიტ. ისტ.1(V-Xსს)(ს)  გრძელიშვილი 10სთ ქართ. ენის გრამ.საფ.(სინტაქ)(ს) ნ.მელიქიძე MINOR
ქ.ნარიმანიშვილი 11სთ არევითი ი.ღუტიძე

3 12
00

ლიტერატურათმცოდნ. შესავალი (ს) ლექციაზე 
შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09 დ.ბეთხოშვილი 11სთ ქართ. ენის გრამ.საფ.(სინტაქ)(ს) ნ.მელიქიძე 11სთ MINOR

 გრძელიშვილი

12სთ არევითი ი.ღუტიძე

4 13
00

ლიტერატურათმცოდნ. შესავალი (ს) ლექციაზე 
შესასვლელი ბმული: 

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFl

tM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09 ნ. სულავა 12სთ ლიტ. სახისმეტყველება  (ს)

 გრძელიშვილი

13სთ არევითი ი.ღუტიძე

5 14
00

ლიტერატურათმცოდნ. შესავალი (ლ) ნ. სულავა 13სთ ლიტ. სახისმეტყველება  (ს)
 გრძელიშვილი

14სთ MINOR შონია

6 15სთ MINOR მ, ივანიძე

7 16სთ MINOR მ, ივანიძე
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ი III კურსი   ( 17 სტ.)

სა
ათ

ი IV კურსი   ( 22  სტ.)

სასწავლო   მეცადინეობის  ცხრილი       
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული   ფილოლოგია 
2021/2022  სასწავლო  წლის   შემოდგომის  სემესტრი

დ
ღ

ეე
ბი

№

სა
ათ

ებ
ი

I კურსი  ( სტ )

სა
ათ

ი II კურსი (10 სტ.)  

https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
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https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
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https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
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https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
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https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
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https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09
https://zoom.us/j/93190736931?pwd=eUxOOWRxeFltM2M2dlgvNlU4ZWdaUT09


         

დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი

1 9
00 საქართ. ისტორია(უძ.დრ.-VIIIსს)(ს) 

https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQV

FZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09

ვ. მოსიაშვილი

9სთ

რუსეთ. და ჩრ. კავკ. ისტ.(ს) ე. ნარიმანიძე

2 10
00 საქართ. ისტორია(უძ.დრ.-VIIIსს)(ს) ვ. მოსიაშვილი 10სთ რუსეთ. და ჩრ. კავკ. ისტ.(ს) ე. ნარიმანიძე 10სთ ევრ. შუა საუკუნეების ისტ.(ლ) ც. მესხიშვილი 10სთ 10სთ პოლიტ.აზრ. ისტორია უ. ბლუაშვილი

3 11
00

უცხოური  ენა 1 

https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQV

FZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09 ევსაია 11სთ

რუსეთ. და ჩრ. კავკ. ისტ.(ს) ე. ნარიმანიძე

11სთ

ევრ. შუა საუკუნეების ისტ.(ლ) ც. მესხიშვილი

11სთ 11სთ პოლიტ.აზრ. ისტორია უ. ბლუაშვილი

4 12
00 უცხოური  ენა 1 12სთ MINOR დ. ჟუჟუნაძე 12სთ ევრ.და ამერიკის ახ. ისტორია ც.მესხიშვლი 12სთ პოლიტ.აზრ. ისტორია ც. მესხიშვილი

5 13
00 უცხოური  ენა 1 13სთ MINOR 13სთ ევრ.და ამერიკის ახ. ისტორია ც.მესხიშვლი 13სთ პოლიტ.აზრ. ისტორია ც. მესხიშვილი

6 14
00 MINOR

1 9
00 9სთ სპეც კურსი: ე. ნარიმანიძე 9სთ ოსმალეთ-საქართ.ურთიერთ რ. ყავრელიშვილი

2 10
00 საქართ. ისტორია(XV-XVIIIსს)(ლ) რ. გოგოლაური 10სთ სპეც კურსი: ახალკაცი 10სთ ოსმალეთ-საქართ.ურთიერთ რ. ყავრელიშვილი

3 11
00

საქართ. ისტორია(უძ.დრ.-VIIIსს)(ს) 
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQV

FZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09

ვ. მოსიაშვილი

11სთ

საქართ. ისტორია(XV-XVIIIსს)(ლ)
რ. გოგოლაური 11სთ

სპეც კურსი: 11სთ სამოქ. განათლება და დემოკრ. ც. მესხიშვილი
4 12

00 საქართ. ისტორია(უძ.დრ.-VIIIსს)(ს) ვ. მოსიაშვილი 12სთ 12სთ სპეც კურსი: 12სთ სამოქ. განათლება და დემოკრ. ც. მესხიშვილი

5 13
00

შესავალი მსოფლიო ისტ.(ლ) 

https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQV

FZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09

ნ. ახალკაცი 13სთ 13სთ

6 14
00 შესავალი მსოფლიო ისტ.(ლ) ნ. ახალკაცი

7 15
00

7 15
00

თ.იველაშვილი

1 9
00 9სთ ევრ. შუა საუკუნეების ისტ.(ს) ც. მესხიშვილი

2 10
00 10სთ ევრ. შუა საუკუნეების ისტ.(ს) ც. მესხიშვილი

3 11
00 ბერიძე 11სთ ძველი აღმოსა. ხალხთა ისტ. (ს) ნ. ახალკაცი 11სთ საქ. ისტ. წყაროთმ.და ისტ.(ს) ე. ნარიმანიძე 11სთ ევრ.და ამერიკის ახ. ისტორია ც. მესხიშვილი

4 12
00

ინგლისური 1 

https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQV

FZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09

ს.გიქოშვილი

12სთ
ძველი აღმოსა. ხალხთა ისტ. (ს) ნ. ახალკაცი 12სთ

საქ. ისტ. წყაროთმ.და ისტ.(ს) ე. ნარიმანიძე 12სთ

ევრ.და ამერიკის ახ. ისტორია ც. მესხიშვილი

5 13
00 ინგლისური 2 ს.გიქოშვილი 13სთ MINOR

შონია

6 14
00 ინგლისური 3 ს.გიქოშვილი 14ს MINOR

შონია

7 15
00 15-16სთ MINOR

შონია

1 9
00

9სთ საქართ. ისტორია(XV-XVIIIსს)(ს) თ. მათიაშვილი MINOR შონია ოსმალეთ-საქართ.ურთიერთ მ.ბურდული

2 10
00 10სთ MINOR ი.ქურდაძე/ბურდული10სთ MINOR ნ.ყრუაშვილი რელიგიური უმც. საქართველოშით.იველაშვილი

3 11
00

ინფორმატიკა (ლ) 

https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQV

FZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09 11სთ MINOR

ბურდელი

11სთ MINOR შონია 11სთ სამოქ. განათლება და დემოკრ. თ.მათიაშვილი

4 12
00 ინფორმატიკა 1 12სთ MINOR

ბურდელი 12სთ საქ. ისტ. წყაროთმ.და ისტ.(ს) თ. მათიაშვილი 12სთ

5 13
00

ინფორმატიკა 2 13სთ MINOR
ხ.მათიაშვილი

13სთ სომხეთისა და აზერბაიჯანის ისტ.(ს) თ.იველაშვილი 13სთ MINOR ი ქურდაძე

6 14
00

შესავალი მსოფლიო ისტ.(ს) 
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQV

FZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09

მ. ბურდული

14ს MINOR

ხ.მათიაშვილი

14სთ სომხეთისა და აზერბაიჯანის ისტ.(ს) თ.იველაშვილი 14სთ MINOR შონია

7 15
00 შესავალი მსოფლიო ისტ.(ს) მ. ბურდული 15ს 15-16სთ

1 9
00

MINOR ხ.მათიაშვილი MINOR ქ. ნარიმანიშვილი 9სთ რელიგიური უმც. საქართველოშით.იველაშვილი

2 10
00

ისტორიის მეცნიერების შესავ.(ს) 
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQV

FZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09

მ. ბურდული

10სთ

საქართ. ისტორია(XV-XVIIIსს)(ს)

თ. მათიაშვილი

MINOR შონია 10სთ რელიგიური უმც. საქართველოშით.იველაშვილი

3 11
00 ისტორიის მეცნიერების შესავ.(ს) მ. ბურდული 11სთ უცხო ენა ს.გიქოშვილი 11სთ MINOR შონია 11სთ სამოქ. განათლება და დემოკრ. ც. მესხიშვილი

4 12
00

ისტორიის მეცნიერების შესავ.(ლ) მ ბურდული 12სთ
უცხო ენა ს.გიქოშვილი

12სთ სომხეთისა და აზერბაიჯანის ისტ.(ს) თ.იველაშვილი ოსმალეთ-საქართ.ურთიერთ მ.ბურდული

5 13
00

არქეოლოგიის შესავალი(ს) 
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQV

FZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09

თ. მათიაშვილი

13სთ

უცხო ენა ს.გიქოშვილი

13სთ სპეც კურსი:

რ. გოგოლაური

13სთ MINOR

6 14
00

105
უცხო ენა ს.გიქოშვილი

312 სპეც კურსი: რ. გოგოლაური MINOR 312

6 14
00 არქეოლოგიის შესავალი(ს) თ. მათიაშვილი 14ს 14სთ სპეც კურსი: რ. გოგოლაური 14სთ MINOR შონია

7 15
00 არქეოლოგიის შესავალი(ს) თ. მათიაშვილი 15სთ MINOR

სა
მშ

აბ
ათ

ი
ო

თ
ხშ

აბ
ათ

ი
ხუ

თ
შა

ბა
თ

ი
პა

რ
ას

კე
ვი

აუ
დ

იტ
.

III კურსი (   სტუდენტი)

სა
ათ

ი

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

დ
ღ

ეე
ბი

№
სა

ათ
ებ

ი I კურსი  ( 26   სტუდენტი)

აუ
დ

იტ
.

II კურსი (   14  სტუდენტი) IV კურსი

აუ
დ

იტ
.

.

განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ისტორია

2021/2022 სასწავლო  წლის   შემოდგომის სემესტრი

სა
ათ

ი IV კურსი

https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09#
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09
https://zoom.us/j/2956911472?pwd=cHBQVFZ4NEM5dldDdy9wUDAyL3Fydz09


დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი

1 9
00 ფილოსოფიის შესავალი (ს) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc

1K1lRVWRMTVhob2h0UT09  რ. რეხვიაშვილი

2 10
00

ფილოსოფიის შესავალი (ს) რ. რეხვიაშვილი

შეს. ინგლისურ ფილოლ. (ლ) 

https://zoom.us/j/99605712213?pwd=

WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lI

Zz09

თ. ჟუჟუნაძე
10სთ ინგლისური ენა 3  (ს) გ. ჯანოვა 10სთ ინგლისური ენა 3  (ს) თ.გელაშვილი 10სთ ინგ. ენის ლექსიკოლოგ.(ს) მ.მურვანიძე

3 11
00 ფილოსოფიის შესავალი (ლ) რ. რეხვიაშვილი 11სთ ფილოსოფიის შესავალი (ს)https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09რეხვიაშვილი 11სთ ინგლისური ენა 3  (ს) გ. ჯანოვა 11სთ ინგლისური ენა 3  (ს) თ.გელაშვილი 11სთ ინგ. ენის ლექსიკოლოგ.(ს) მ.მურვანიძე 11სთ ინგლ. ტექსტ. რეფერირ.(ს) ბაგდასარიანი

4 12
00

ინგლისური ენა 1  (ს) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc

1K1lRVWRMTVhob2h0UT09  მ.მურვანიძე
12სთ

ინგლისური ენა 1  

(ს)https://zoom.us/j/99605712213?pwd

=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lI

Zz09

თ.გელაშვილი
12სთ

MINOR

დ.ჟუჟუნაძე 12სთ ინგლისური ლიტ. ისტ.  2(ს) თ.ვარდიძე
12სთ

ინგლისური ენა  5  (ლ) გ.ჯანოვა
12სთ ინგლ. ტექსტ. რეფერირ.(ს) ბაგდასარიანი

5 13
00 ინგლისური ენა 1  (ს) მ.მურვანიძე 13სთ ინგლისური ენა 1  (ს) თ.გელაშვილი 13სთ MINOR 13სთ ინგლისური ლიტ. ისტ. 2 (ს)  13სთ ინგლისური ენა  5  (ლ) გ.ჯანოვა 13სთ ინგლ. ტექსტ. რეფერირ.(ლ) მ. მურვანიძე

6 14
00

შეს. ინგლისურ ფილოლ. (ლ) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc

1K1lRVWRMTVhob2h0UT09  

გ. ჯანოვა
14სთ

MINOR

7 15
00

7 15
00

1 9
00 9სთ

2 10
00

ინგლისური ენა 1  (ს) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc

1K1lRVWRMTVhob2h0UT09  

მ.მურვანიძე 10სთ

ინგლისური ენა 1  (ს) 

https://zoom.us/j/99605712213?pwd=

WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lI

Zz09

თ.ვარდიძე

10სთ ინგლისური ენა 3  (ს) თ.გელაშვილი
10სთ

10სთ ინგლისური ენა  5  (ლ) გელაშვილი 10სთ

3 11
00 ინგლისური ენა 1  (ლ) მ.მურვანიძე 11სთ ინგლისური ენა 1  (ს) თ.ვარდიძე 11სთ ინგლისური ენა 3  (ს) თ.გელაშვილი 11სთ კლასიკური ენა(ლათინური)(ლ) ქ. სალაღაია 11სთ ინგლისური ენა  5  (ლ) გელაშვილი

4 12
00

შეს. ინგლისურ ფილოლ. (ლ) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc

1K1lRVWRMTVhob2h0UT09  

გ. ჯანოვა  12სთ

შეს. ინგლისურ ფილოლ. (ლ) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=M

kxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0

UT09  

გ. ჯანოვა 12სთ კლასიკური ენა(ლათინური)(ლ) ქ. სალაღაია 12სთ კლასიკური ენა(ლათინური)(ლ) ქ. სალაღაია 12სთ

5 13
00 13სთ

ინგლისური ენა 1  (ს) 

https://zoom.us/j/99605712213?pwd=

WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lI

თ.ვარდიძე
13სთ კლასიკური ენა(ლათინური)(ს) ქ. სალაღაია 14სთ ინგლისური ენა 3  (ს) თ.გელაშვილი 13სთ

6 14
00 14სთ ინგლისური ენა 1  (ლ) თ.ვარდიძე 15სთ ინგლისური ენა 3  (ს) თ.გელაშვილი

1 9
00

ინგლისური ენა 1  (ს) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc

1K1lRVWRMTVhob2h0UT09  

გ.ჯანოვა

9სთ

ინგლისური ენა 1  

(ს)https://zoom.us/j/99605712213?pwd

=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lI

Zz09

თ.ვარდიძე

9სთ სასერთიფ.ინგლისური(ს) თ. ვარდეძე

2 10
00 ინგლისური ენა 1  (ს) გ.ჯანოვა 10სთ ინგლისური ენა 1  (ს) თ.ვარდიძე 10სთ ინგლისური ენა 3  (ს) თ.გელაშვილი 10სთ ინგლისური ენა  3  (ს) ს.გიქოშვილი 10სთ ინგლისური ენა  5  (ლ) მ. მურვანიძე 10სთ სასერთიფ.ინგლისური(ს) თ. ვარდეძე

3 11
00

უცხოური  ენა 1 (რუს) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc

1K1lRVWRMTVhob2h0UT09  

ევსაია 
(გერმანულის 
ბავშვები 
შედიანი მეორე 
ჯგუფის 
გერმანულზე) ->

11სთ

უცხოური  ენა 1 (გერ) 

https://zoom.us/j/99605712213?pwd=

WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lI

Zz09

ბერიძე

11სთ

ინგლისური ენა 3  (ს) თ.გელაშვილი 11სთ ინგლისური ენა  3  (ს) ს.გიქოშვილი 11სთ ინგლისური ენა  5  (ლ) მ. მურვანიძე 11სთ

სასერთიფ.ინგლისური(ს) თ. ვარდეძე
4 12

00 უცხოური  ენა 1 (რუს/გერ) 
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FV

ევსაია/ბერიძე 12სთ უცხოური  ენა 1 (რუს/გერ) ევსაია/ბერიძე 12სთ 12სთ 12სთ ინგ. ენის ლექსიკოლოგ.(ლ) მ. მურვანიძე 12სთ ინგლისური ენა 7 (ს) გ. ჯანოვა
5 13

00 უცხოური  ენა 1 (რუს/გერ) ევსაია/ბერიძე 13სთ უცხოური  ენა 1 (რუს/გერ) ევსაია/ბერიძე 13სთMINOR მ.  შონია 13სთ MINOR მ.  შონია 13სთ 13სთ ინგლისური ენა 7 (ს) გ. ჯანოვა
6 14

00 უცხოური  ენა 1 (რუს/გერ) MINOR მ.  შონია 14სთ MINOR მ.  შონია 14სთ
7 15

00 MINOR მ.  შონია 15სთ MINOR მ.  შონია
1 9სთ 9სთ MINOR შონია 9სთ ინგლისური ენა 7 (ს) მ. მურვანიძე

2 10სთ ფილოსოფიის შესავალი (ს) https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09რ. რეხვიაშვილი 10სთინგლისური ლიტ. ისტ. 3 (ს) თ.ვარდიძე 10სთ MINOR ლ.ბერიძე 10სთ ინგლისური ენა 7 (ს) მ. მურვანიძე

3 11სთ ფილოსოფიის შესავალი (ს) რ. რეხვიაშვილი 11სთ ინგლისური ლიტ. ისტ. 3 (ს) თ.ვარდიძე 11სთ 11სთ MINOR 11სთ MINOR ბალასანიანი

4 12
00 აკადემიური წერა(ლ) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc

1K1lRVWRMTVhob2h0UT09  მ.ქუქჩიშვილი 12სთ

აკადემიური წერა(ლ) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=M

kxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0

UT09  მ.ქუქჩიშვილი 12სთ 12სთ

MINOR

12სთ

ინგლ. ლიტ. ისტ. 4 (ლ) დ. მიქელაძე

13სთ

MINOR ქურდაძე

5 13
00 აკადემიური წერა(ს) მ.ქუქჩიშვილი 13სთ აკადემიური წერა https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09მ.ბალასანიანი 13სთ 13სთ MINOR ი.ქურდაძე 13სთ ინგლ. ლიტ. ისტ. 4 (ლ) დ. მიქელაძე MINOR შონია

6 14
00 აკადემიური წერა(ს) მ.ქუქჩიშვილი 14სთ აკადემიური წერა მ.ბალასანიანი 14სთ MINOR 14სთ MINOR მ. ნათენაძე 14სთ ინგლ. ლიტ. ისტ. 4 (ლ) დ. მიქელაძე

7 15
00 15სთ MINOR 15სთ MINOR

8 16
00 , MINOR

1 9
00 9სთ ინგლისური ენა 1 https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09თ. გელაშვილი 9სთ MINOR მ.  შონია

2 10
00 10სთ ინგლისური ენა 1 თ. გელაშვილი 10სთ 10სთ 10სთ MINOR ლ.ბერიძე

3 11
00

 ინფორმატიკა 1 (ლ) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc

1K1lRVWRMTVhob2h0UT09  გოგალაძე 11სთ

 ინფორმატიკა 1 (ლ) 

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=M

kxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0

UT09  გოგალაძე

11სთინგლისური ლიტ. ისტ. 3 (ლ) დ. მიქელაძე 11სთ ინგლისური ლიტ. ისტ. 3 (ლ) დ. მიქელაძე 11სთ
MINOR

მ.  შონია 11სთ ინგლისური ენა 7 (ს) თ. გელაშვილი

4 12
00  ინფორმატიკა 1 (ს) 12სთ  ინფორმატიკა 1 (ს) გოგალაძე 12სთ 12სთ 12სთ ინგ. ენის თეორიული გრ. დ. მიქელაძე 12სთ ინგლისური ენა 7 (ს) თ. გელაშვილი

5 13
00  ინფორმატიკა 1 (ს) 13სთ  ინფორმატიკა 1 (ს) გოგალაძე 13სთ უცხოური ენა 3 ევსაია 13სთ უცხო ენა (რუსული) (3 სთ) ევსაია 13სთ ინგ. ენის თეორიული გრ. დ. მიქელაძე 13სთ MINOR შონია

6 14
00  ინფორმატიკა 1 (ს) 14ს  ინფორმატიკა 1 (ს) გოგალაძე 14სტუცხოური ენა 3 ლ.ბერიძე 14სთ უცხოური ენა 3 ლ.ბერიძე 14სთ ინგ. ენის თეორიული გრ. დ. მიქელაძე 14სთ MINOR შონია

7 უცხოური ენა 3 უცხოური ენა 3 15სთ MINOR შონია

IV კურსი -  (  სტუდენტი)

სა
მშ

აბ
ათ

ი
ო

თ
ხშ

აბ
ათ

ი
ხუ

თ
შა

ბა
თ

ი
პა

რ
ას

კე
ვი

სა
ათ

ი II კურსი  (   სტუდენტი)

ო
რ

შა
ბა

თ
ი

დ
ღ

ეე
ბი III კურსი - (  სტუდენტი)

სა
ათ

იI კურსი  Iჯგუფი (  სტუდენტი)

სა
ათ

ი

სა
ათ

იI კურსი  II ჯგუფი  (  სტუდენტი)

ინგლისური ფილოლოგია

სასწავლო   მეცადინეობის  ცხრილი       
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2021/2022 სასწავლო  წლის    შემოდგომის  სემესტრი

სა
ათ

ი II კურსი - (  სტუდენტი)

№
სა

ათ
ებ

ი

https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/99605712213?pwd=WVU1WjJnZ0ZiVEZEOVNRUE9jS0lIZz09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09
https://zoom.us/j/94439763674?pwd=MkxOU1FVZVc1K1lRVWRMTVhob2h0UT09


         

დისციპლონა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი

1 9
00 მათემატიკა I (მათ.ლოგიკის საწყისები) (ს) 

https://zoom.us/j/91625750583?pwd=emFVNWhuS

HZDeWZ2NDF5NjEwUjVGUT09 რ. ქურდაძე უცხოური ენა3 ნასყიდაშვილი/ზედგინიძე

9სთ

ლიტერატურის ისტორია 2 (ლ)

ვ. ინაური

2 10
00 მათემატიკა I (მათ.ლოგიკის საწყისები) (ს) რ. ქურდაძე 10სთ განათლ.  ფსიქოლოლოგია (ლ) გ. ბექაური 10სთ ლიტერატურის ისტორია 2 (ს) ვ. ინაური 10 ეკოლოგიური  წიგნიერება თ. ნარიმანიშვილი 11 სთ

3 11
00 მათემატიკა I (მათ.ლოგიკის საწყისები) (ლ) 

https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09 რ.ქურდაძე

11

მათემატიკა I (მათ.ლოგიკის საწყისები) (ლ) რ.ქურდაძე 11 11 სთ ლიტერატურის ისტორია 2 (ს)

ვ. ინაური

11

ეკოლოგიური  წიგნიერება

თ. ნარიმანიშვილი 12 სთ

სამეცნიერო წერის საბაზისო უნარები მ. ბერიძე

4 12
00

განათ. ზოგ. საფ. და აღზრდ. თეორია(ლ) 

https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09

ნ. ყრუაშვილი
12

ზოგადი  ფსიქოლოგია   (ს) 
https://zoom.us/j/91625750583?pwd=emFVNWhuS

HZDeWZ2NDF5NjEwUjVGUT09

გ. ბექაური

12 12 სთ ბუნებისმეტყველების სწავ. მეთოდიკა1 თ. ნარიმანიშვილი 12

კატასტ. რისკ. შემც. ინკლ. მიდგ. ნ. ზუბაშვილი სამეცნიერო წერის საბაზისო უნარები მ. ბერიძე

5 13
00

განათ. ზოგ. საფ. და აღზრდ. თეორია(ს) ნ. ყრუაშვილი
13 ზოგადი  ფსიქოლოგია   (ს) გ. ბექაური

13 ბუნებისმ.ინტეგრ.კურსი2(ს) ე. გაჩეჩილაძე 13 სთ ბუნებისმეტყველების სწავ. მეთოდიკა2 თ. ნარიმანიშვილი 13 კატასტ. რისკ. შემც. ინკლ. მიდგ. ნ. ზუბაშვილი 15 სთ

6 14
00

14 14 ბუნებისმ.ინტეგრ.კურსი2(ს) ე. გაჩეჩილაძე 16 სთ

1 9
00

  

განათ. ზოგ. საფ. და აღზრდ. თეორია(ს) 
https://zoom.us/j/91625750583?pwd=emFVNWhuS

HZDeWZ2NDF5NjEwUjVGUT09

ნ. ყრუაშვილი
9 9სთ ინფორმაც-საკომუნ.ტექნ.სწავლებაში რ.ქურდაძე სამეცნიერო წერის საბაზისო უნარები მაკა ბერიძე

2 10
00

ქართ.ენის გრამ.საფუძ.(ფონეტიკა)(ლ)     

https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09 მ.ბერიძე 10 განათლ.  ფსიქოლოლოგია (ს)
ქ. ნარიმანიშვილი

10 10სთ ინფორმაც-საკომუნ.ტექნ.სწავლებაში რ.ქურდაძე

10 სთ

სამეცნიერო წერის საბაზისო უნარები მაკა ბერიძე

9 სთ

3 11
00 ქართ.ენის გრამ.საფუძ.(ფონეტიკა)(ლ)      მ.ბერიძე 11 განათლ.  ფსიქოლოლოგია (ს) ქ. ნარიმანიშვილი 11 მათემატ. სწავლ. მეთოდ.1 (ლ) რ. ქურდაძე 11სთ მულტიკულტურული განათლება ლ. ბერიძე 11სთ კვლევის მეთოდები განათლებაში მ.ივანიძე 10სთ

4 12
00

ზოგადი  ფსიქოლოგია   (ს) 
https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09

გ. ბექაური

12 ქართ. ენის გრამ.საფ.(სინტაქ)(ლ) მერაბ ბერიძე 12 პედაგოგიური აზროვნების განვ.ისტ. ნ.ყრუაშვილი 12სთ მულტიკულტურული განათლება ლ. ბერიძე 12სთ კვლევის მეთოდები განათლებაში

მ.ივანიძე

16 სთ
5 13

00 ზოგადი  ფსიქოლოგია   (ს) გ. ბექაური 13 ქართ. ენის გრამ.საფ.(სინტაქ)(ლ) მერაბ  ბერიძე 13 პედაგოგიური აზროვნების განვ.ისტ. ნ.ყრუაშვილი 13სთ მულტიკულტურული განათლება ლ. ბერიძე 13სთ 17 სთ
6 14

00 ბუნებისმ.ინტეგრ.კურსი2(ს) ე. გაჩეჩილაძე 14სთ დებატების ტექნიკის გამოყენება  
სწავლებაში

თ. ცერცვაძე 14სთ 14სთ
7 15

00 ბუნებისმ.ინტეგრ.კურსი2(ს) ე. გაჩეჩილაძე 15სთ 15სთ
7 15

00

1 9
00

მათემატიკა I (მათ.ლოგიკის საწყისები) (ს) 
https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09 რ. ქურდაძე 9

9 9სთ
ქართული ენისა და ლიტერატურის 
ინტეგრირებული სწავლების მეთოდიკა ს. გვარამაძე კვლევის მეთოდები განათლებაში

ი. ქურდაძე

2 10
00

მათემატიკა I (მათ.ლოგიკის საწყისები) (ს) რ. ქურდაძე 10 10სთ კლასის  მართვა და კომუნიკ.(ს) მ. ნათენაძე

10

10სთ

ქართული ენისა და ლიტერატურის 
ინტეგრირებული სწავლების მეთოდიკა ს. გვარამაძე კვლევის მეთოდები განათლებაში

ი. ქურდაძე

9 სთ

3 11
00

უცხოური ენა1  (გერმანული, , რუს) 
https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09 ბაგდასარიანი 11 11სთ კლასის  მართვა და კომუნიკ.(ს) მ. ნათენაძე
11

პროფესიული და სასწავლო გარემო
ი.ქურდაძე

11სთ
ეკოლოგიური  წიგნიერება

პროფესიული და სასწავლო გარემო
ი. ქურდაძე

10სთ

4 12
00 უცხოური ენა1  (გერმანული, ინგ, რუს) 

https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09 ლ.ბერიძე 12სთ კლასის  მართვა და კომუნიკ.(ლ) ი. ქურდაძე

12

პროფესიული და სასწავლო გარემო

მ. ნათენაძე

12სთ

ეკოლოგიური  წიგნიერება

პროფესიული და სასწავლო გარემო

მ.ნათენაძე

14სთ

5 13
00

უცხოური ენა1  (გერმანული) ლ.ბერიძე  მათემატიკა  III (გეომეტ.საწყ)2ჯგ. გ.კაპანაძე 13 პროფესიული და სასწავლო გარემო მ. ნათენაძე 13სთ
დებატების ტექნიკის გამოყენება  
სწავლებაში

თ. ცერცვაძე პროფესიული და სასწავლო გარემო მ.ნათენაძე 15სთ

6 14
00

14სთ მათემატიკა  III (გეომეტ.საწყ)2ჯგ. გ.კაპანაძე
14

პრაქტიკა 14სთ
დებატების ტექნიკის გამოყენება  
სწავლებაში

თ. ცერცვაძე
გან. დემოკ.მოქ. და ად. უფ. სწ ი.ქურდაძე 16 სთ

7 12
00

15-16 სთმათემატიკა  III (გეომეტ.საწყ)1ჯგ. გ.კაპანაძე 15სთ
დებატების ტექნიკის გამოყენება  
სწავლებაში

თ. ცერცვაძე

1 9
00

ზ/განათლებ. სისტ.სამართ. საფუძ. და სტრუქ.(ს) 
https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09

ი. ქურდაძე 9სთ

მათემატიკა  III (გეომეტ.საწყ) ლ. რ ინასარიძე მათემატ. სწავლ. მეთოდ.1 (ს) რ. ქურდაძე 9სთ 9სთ

ზ/განათლებ. სისტ.სამართ. საფუძ. და სტრუქ.(ლ) ი. ქურდაძე

2 10
00 ზ/განათლებ. სისტ.სამართ. საფუძ. და სტრუქ.(ს) ი. ქურდაძე 10 10სთ განათლ.  ფსიქოლოლოგია (ჯგ 2) ქ. ნარიმანიშვილი 10 მათემატ. სწავლ. მეთოდ.1 (ს) რ. ქურდაძე 10 სთ ინფორმაც-საკომუნ.ტექნ.სწავლებაში მ. ნათენაძე 10 სთ ზ/განათლებ. სისტ.სამართ. საფუძ. და სტრუქ.(ლ) ი. ქურდაძე

3 11
00 ზ/განათლებ. სისტ.სამართ. საფუძ. და სტრუქ.(ს) ი. ქურდაძე

11

ქართ.ენის გრამ.საფუძ.(ფონეტიკა)(ლ)  

https://zoom.us/j/91625750583?pwd=emFVNWhuS

HZDeWZ2NDF5NjEwUjVGUT09    მ.ბალასანიანი 11სთ განათლ.  ფსიქოლოლოგია (ჯგ 2)

ქ. ნარიმანიშვილი

11 ბუნებისმეტყველების სწავ. მეთოდიკა2 თ. ნარიმანიშვილი 11 სთ ინფორმაც-საკომუნ.ტექნ.სწავლებაში მ. ნათენაძე 11 სთ

ზ/განათლებ. სისტ.სამართ. საფუძ. და სტრუქ.(ლ) ი. ქურდაძე

4 12
00

ზოგადი  ფსიქოლოგია   (ლ) 

https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09 გ. ბექაური 12 ქართ.ენის გრამ.საფუძ.(ფონეტიკა)(ლ)      მ.ბალასანიანი 13სთ უცხოური ენა3 (ინგლისური)  ნასყიდაშვილი/ზედგინიძე 12 ბუნებისმეტყველების სწავ. მეთოდიკა2 თ. ნარიმანიშვილი 12სთ

ქართული ენისა და ლიტერატურის 
ინტეგრირებული სწავლების 
მეთოდიკა ს. გვარამაძე 12სტ გან. დემოკ.მოქ. და ად. უფ. სწ ი.ქურდაძე

5 13
00

ქართ.ენის გრამ.საფუძ.(ფონეტიკა)(ლ)    

https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09  მ.ბალასანიანი 13 14სთ უცხოური ენა3 (რუსული) მ. ბალასანიან 13 პედაგოგიური აზროვნების განვ.ისტ. ნ.ყრუაშვილი 13სთ

ქართული ენისა და ლიტერატურის 
ინტეგრირებული სწავლების 
მეთოდიკა ს. გვარამაძე 13 სთ გან. დემოკ.მოქ. და ად. უფ. სწ მ. ნთნაძე

6 14
00 ქართ.ენის გრამ.საფუძ.(ფონეტიკა)(ლ)      მ.ბალასანიანი პედაგოგიური აზროვნების განვ.ისტ. ნ.ყრუაშვილი 14სთ გან. დემოკ.მოქ. და ად. უფ. სწ მ. ნთნაძე

7 15
00

8 16
00

1 9
00

9

2 10
00

ინგლისური 

https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09
10 10 პრაქტიკა ნ. ფილიშვილი

3 11
00 ინგლისური 

https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09 ნასყიდაშვილი 11 11

4 12
00

ინგლისური 12

აკადემიური წერა  (ს) 
https://zoom.us/j/91625750583?pwd=emFVNWhuS

HZDeWZ2NDF5NjEwUjVGUT09 მ. ქუქჩიშვილი 12

5 13
00

აკადემიური წერა  (ლ) 

https://zoom.us/j/91981394552?pwd=c3JwclRMbl

o0OE5NTXVSS1pIT3lJdz09 მ. ქუქჩიშვილი აკადემიური წერა  (ლ) მ. ქუქჩიშვილი 13 ქართ. ენის გრამ.საფ.(სინტაქ)(ს)

ნ.მელიქიძე

6 14
00 აკადემიური წერა  (ლ) მ. ქუქჩიშვილი დარბაზი ქართ. ენის გრამ.საფ.(სინტაქ)(ს) ნ.მელიქიძე 301 პედაგოგიური აზროვნების განვ.ისტ. ნ.ყრუაშვილი 410 დებატების ტექნიკის გამოყენება  თ. ცერცვაძე სპორტ დარბაზი 123

6 14
00

აკადემიური წერა  (ს) მ. ქუქჩიშვილი 14 ქართ. ენის გრამ.საფ.(სინტაქ)(ს)
ნ.მელიქიძე

7 15
00

8 16
00

\

                              სასწავლო   მეცადინეობის  ცხრილი       
                                                                  განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

                                    2021/2022 სასწავლო  წლის  შემოდგომის  სემესტრი
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დისციპლინა პედაგოგი დისციპლინა პედაგოგი

1 9
00

2 10
00

ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(წერა) 
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09

მ. ბალასანიან 10სთ
ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(კითხვა) 

https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
ნ. მელიქიძე

3 11
00 ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(წერა) მ. ბალასანიან 11სათ ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(კითხვა) ნ. მელიქიძე

4 12
00

ქართული ენის პრაქტიკ. გრამატიკა 1 

https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09

ნ. ბერიძე 12სთ
ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(კითხვა) 

https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
ნ. მელიქიძე

5 13
00 ქართული ენის პრაქტიკ. გრამატიკა 1 ნ. ბერიძე 13სთ ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(კითხვა) ნ. მელიქიძე

6 14
00

1 9
00

2 10
00

ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(კითხვა) 
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09

ნ. მელიქიძე

3 11
00 ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(კითხვა) ნ. მელიქიძე 11სთ

ქართული ენის პრაქტიკ. გრამატიკა 1 

https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
ნ. ბერიძე

4 12
00 ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(კითხვა) ნ. მელიქიძე 12სთ ქართული ენის პრაქტიკ. გრამატიკა 1 ნ. ბერიძე

5 15
0 ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(კითხვა) ნ. მელიქიძე 13სთ ქართული ენის პრაქტიკ. გრამატიკა 1 ნ. ბერიძე

6 16
00

1 9
00

2 10
00

ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(მოსმენა) 
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09

ნ.ლომიძე

3 11
00 ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(ლაპარაკი) ნ.ლომიძე 11სთ

ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(წერა) 
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
მ. ბალასანიან

4 12
00

ქართული ენის პრაქტიკ. გრამატიკა 1 

https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09

ნ. ბერიძე 12სთ ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(წერა) მ. ბალასანიან

5 13
00 ქართული ენის პრაქტიკ. გრამატიკა 1 ნ. ბერიძე 13სთ ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(წერა) მ. ბალასანიან

6 14
00

ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(წერა) 
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09

მ. ბალასანიან 14სთ
ქართული ენის პრაქტიკ. გრამატიკა 1 

https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
ნ. ბერიძე

7 15
00

2 10
00

3 11
00

ფონეტიკა.ორთოეპია და ორთოგრაფია 
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09

დ.ქუმარიტაშვილი 11სთ

ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(მოსმენა) 
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
ნ.ლომიძე

4 12
00 ფონეტიკა.ორთოეპია და ორთოგრაფია დ.ქუმარიტაშვილი 12სთ ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(მოსმენა) ნ.ლომიძე

5 13
00

ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(ლაპარაკი) 

https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09

ნ.ლომიძე 13სთ

ფონეტიკა.ორთოეპია და ორთოგრაფია 
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
დ.ქუმარიტაშვილი

6 14
00 ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(ლაპარაკი) ნ.ლომიძე 14სთ

ფონეტიკა.ორთოეპია და ორთოგრაფია 
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
დ.ქუმარიტაშვილი

7 15
00

1 9
00

2 10
00

ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(მოსმენა) 
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09
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სასწავლო   მეცადინეობის  ცხრილი       
განათლების, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
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https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alNmUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09#
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alNmUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09#
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alNmUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09#


3 11
00 ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(მოსმენა) ნ.ლომიძე 11სთ

ფონეტიკა.ორთოეპია და ორთოგრაფია 
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
დ.ქუმარიტაშვილი

4 12
00

ფონეტიკა.ორთოეპია და ორთოგრაფია 
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alN

mUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09

დ.ქუმარიტაშვილი 12სთ

ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(მოსმენა) 
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N

5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
ნ.ლომიძე

5 13
00 13სთ ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(ლაპარაკი) ნ.ლომიძე

6 14
00 14სთ ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(ლაპარაკი) ნ.ლომიძე

7 15
00 15ს ქართ. ენის სამეტყველო ფუნქ.(ლაპარაკი) ნ.ლომიძე

პა
რ

ას
კე

ვი

https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alNmUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alNmUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09
https://us02web.zoom.us/j/88032676429?pwd=alNmUjVsbVhheUU4aEpvZFI2R2h0UT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09
https://zoom.us/j/94353080778?pwd=OWJUZE1UN0N5WDNZOGlydXo0UU4zUT09

