
   samcxe-javaxeTis saxelmwifo universitetis inJineriis, agrarul da sabunebismetyvelo mecnierebaTa 
 fakultetis -2021-22saswavlo wlis  saSemodgomo semestris bakalavrTa saswavlo mecadineobis cxrili 

I-kursis I -semestri 
302 303 304 305 307 310 313 314 315 208 

12 სტუდენტი 13 სტუდენტი 10 სტუდენტი 10 სტუდენტი 12 სტუდენტი 10 სტუდენტი 6 სტუდენტი 5 სტუდენტი 6 სტუდენტი 30 სტუდენტი 
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  I kursi   specialoba:      ekologia I kursi specialoba: inf.      tეqnologiebi I kursi specialoba: agronomia 

disciplina pedagogi aud disciplina pedagogi aud.  disciplina pedagogi aud 
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09-

00 
თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი 

  

10-00 

ინფორმატიკა 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

HaG9GS0E5dz09 

 

დ. გოგალაძე 

304 

ალგორითმები და  
მონაცემთა სტრუქტურები I 

https://zoom.us/j/927649

19012?pwd=S3R5dmtx

OUkyTXpMa2RHaG9GS

0E5dz09 

 

ნინო ბერიძე 

310 

ინფორმატიკა1 

https://zoom.us/j/9276491901

2?pwd=S3R5dmtxOUkyTXp

Ma2RHaG9GS0E5dz09 

 

დ. გოგალაძე 

304 

11-00 ინფორმატიკა1 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

HaG9GS0E5dz09 

 

მ. მერებაშვილი 

304 

 

 

310 
ინფორმატიკა 

https://zoom.us/j/9276491901

2?pwd=S3R5dmtxOUkyTXp

Ma2RHaG9GS0E5dz09 

 

მ. 
მერებაშვილ

ი 

304 

12-00 

ინფორმატიკა 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

HaG9GS0E5dz09 

 

მ. მერებაშვილი 

304 

ალგორითმები და  
მონაცემთა სტრუქტურები I 

ლექციის ლინკი 

https://us04web.zoom.us

/j/739207 

88173?pwd=azJ5SmxhYW

piZ3JW 

dmtJYStxOEtQUT09 

 

 

ჯული  ტაბეშაძე 

310 

ინფორმატიკა 

https://zoom.us/j/9276491901

2?pwd=S3R5dmtxOUkyTXp

Ma2RHaG9GS0E5dz09 

 

მ. 
მერებაშვილ

ი 

304 

13-

00 
ინფორმატიკა 

მ. მერებაშვილი 

304 

ალგორითმები და  
მონაცემთა სტრუქტურები I ჯული  ტაბეშაძე 

310 

ინფორმატიკა 

მ. 
მერებაშვილ

ი 
304 

https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
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https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
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https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
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https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
https://us04web.zoom.us/j/739207%2088173?pwd=azJ5SmxhYWpiZ3JW%20dmtJYStxOEtQUT09
https://us04web.zoom.us/j/739207%2088173?pwd=azJ5SmxhYWpiZ3JW%20dmtJYStxOEtQUT09
https://us04web.zoom.us/j/739207%2088173?pwd=azJ5SmxhYWpiZ3JW%20dmtJYStxOEtQUT09
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ალგორითმები და  
მონაცემთა სტრუქტურები I 

 

ჯული  ტაბეშაძე 
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თერმოსკრინინგი  

    
 

 
 

10-00   

 

კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და 
ინფ. ტექნოლ.  

https://zoom.us/j/943179

77995?pwd=TXRIOXdC

TG15RDZNUWFhTkZtY

01YQT09 

 

ლ. 
წითაშვილი 

310 ზოგადი და არაორგანული ქიმია 

https://zoom.us/j/9785160437

6?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNc

XhzbnEza3hZZz09 

 

რევაზ 

ზედგინიძე 

303 

11-00 ფილოსოფიის შესავალი 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

HaG9GS0E5dz09 

 

რ.რეხვიაშვილი 

307 კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და 
ინფ. ტექნოლ. 

ლ. 
წითაშვილი 

310 ზოგადი და არაორგანული ქიმია რევაზ 

ზედგინიძე 

303 

12-00 
ფილოსოფიის შესავალი რ.რეხვიაშვილი 

307 კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და 
ინფ. ტექნოლ. 

ლ. 
წითაშვილი 

310 ზოგადი და არაორგანული ქიმია რევაზ 

ზედგინიძე 303 

13-00 ფილოსოფიის შესავალი რ.რეხვიაშვილი 
307 კომპიუტერული უნარ-ჩვევები და 

ინფ. ტექნოლ 
ლ. 
წითაშვილი 

310 ზოგადი და არაორგანული ქიმია რევაზ 

ზედგინიძე 303 

14-00 კალკულუსი 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

HaG9GS0E5dz09 

 

გ. ქიმერიძე  

კალკულუსი 

https://zoom.us/j/927649

19012?pwd=S3R5dmtx

OUkyTXpMa2RHaG9GS

0E5dz09 

 

გ. ქიმერიძე 

302 

  

 

15-

00 

კალკულუსი 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

HaG9GS0E5dz09 

 

ჯანიაშვილი  

კალკულუსი 

https://zoom.us/j/927649

19012?pwd=S3R5dmtx

OUkyTXpMa2RHaG9GS

0E5dz09 

 

ჯანიაშვილი 

302 
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https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
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https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
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https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
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კალკულუსი 
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თერმოსკრინინგი  

   
 

10-00 ეკოლოგიის საფუძვლები 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

HaG9GS0E5dz09 

 

რ. ზედგინიძე 

303 

კომპიუტერის არქიტექტურა  

https://zoom.us/j/943179

77995?pwd=TXRIOXdC

TG15RDZNUWFhTkZtY

01YQT09 

 

ნინო ბერიძე 

310 

უცხოურიენა 1 

https://zoom.us/j/9785160437

6?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNc

XhzbnEza3hZZz09 

 

მელიქიძე ლ. 

313 

11-00 
ეკოლოგიის საფუძვლები 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

HaG9GS0E5dz09 

 

რ. ზედგინიძე 

303 

კომპიუტერის არქიტექტურა  

https://zoom.us/j/943179

77995?pwd=TXRIOXdC

TG15RDZNUWFhTkZtY

01YQT09 

 

სერგო მიქელაძე 

310 

უცხოურიენა 1 

https://zoom.us/j/9785160437

6?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNc

XhzbnEza3hZZz09 

 

ბერიძე ლ. 

313 

12-00 

ეკოლოგიის საფუძვლები 

რ. ზედგინიძე 

303 

კომპიუტერის არქიტექტურა  

სერგო მიქელაძე 

310 უცხოურიენა 1 

https://zoom.us/j/9785160437

6?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNc

XhzbnEza3hZZz09 

 

ბალასანიანი მ 

313 

13-

00 
ეკოლოგიის საფუძვლები 

რ. ზედგინიძე 
303 

 
 

 უცხოურიენა 1 
 

313 

14-

00 

უცხოური ენა 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

HaG9GS0E5dz09 

 

  

 

 

 

 

 

 

15-

00 
უცხოური ენა   

 
 

   
 

 
16-

00 
უცხოური ენა   
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თერმოსკრინინგი 

 
 

თერმოსკრინინგი  
 

10-00 
16-00  აკადემიური 
წერა 

https://zoom.us/j/927

64919012?pwd=S3R

5dmtxOUkyTXpMa2R

ლამზირა 

კობაიძე 

306 აკადემიური წერა 

https://zoom.us/j/927649

19012?pwd=S3R5dmtx

OUkyTXpMa2RHaG9GS

0E5dz09 

ლამზირა 

კობაიძე 

306 აკადემიური წერა 

https://zoom.us/j/9785160437

6?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNc

XhzbnEza3hZZz09 

 

მ. ქუქჩიშვილი 

313 

https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
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https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
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https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
https://zoom.us/j/97851604376?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNcXhzbnEza3hZZz09
https://zoom.us/j/97851604376?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNcXhzbnEza3hZZz09
https://zoom.us/j/97851604376?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNcXhzbnEza3hZZz09


           
 

 

samcxe-javaxeTis saxelmwifo  uiversitetis inJineriis, agrarul da sabunebismetyvelo mecnierebaTა 
fakultetis 2021-2022 saswavlo wlis  saSemodgomo   semestris saswavlo mecadineobis cxrili 

 

HaG9GS0E5dz09 

 

 

11-00 17-00 აკადემიური 
წერა 

ლამზირა 

კობაიძე 

306 
აკადემიური წერა 

ლამზირა 

კობაიძე 

306 
აკადემიური წერა 

მ. ქუქჩიშვილი 
313 

12-00 18-00 აკადემიური 
წერა 

ლამზირა 

კობაიძე 

306 
აკადემიური წერა 

ლამზირა 

კობაიძე 

306 
აკადემიური წერა 

მ. ქუქჩიშვილი 
313 

13-00 

     

 ბოტანიკა 

https://zoom.us/j/9785160437

6?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNc

XhzbnEza3hZZz09 

 

რ. ურიდია 

313 

14-00 

     

 

ბოტანიკა 
თამარ 

ნარიმანიშვილ
ი 

313 

15-

00   

 

  

 

ბოტანიკა 
თამარ 

ნარიმანიშვილ
ი 

313 

პა
რ

ას
კე

ვი
ი 

09-

00 
 

 
 თერმოსკრინინგი    

 
 

10-00 

 

 

 

უცხოური ენა 

https://zoom.us/j/943179

77995?pwd=TXRIOXdC

TG15RDZNUWFhTkZtY

01YQT09 

 

მ. ზედგინიძე 

 

 მცენარეთა გენეტიკის 
საფუძვლები 

https://zoom.us/j/9785160437

6?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNc

XhzbnEza3hZZz09 

 

რ. ურიდია 

313 

11-00 
 

 
 უცხოური ენა მ. სახამბერიძე 

 მცენარეთა გენეტიკის 
საფუძვლები 

რ. ურიდია 
313 

12-00 
 

  
უცხოური ენა მ. სახამბერიძე 

 მცენარეთა გენეტიკის 
საფუძვლები 

რ. ურიდია 
313 

13-00          

ო
რ

შა
ბა

თ
ი 

დრო 

I kursi  specialoba: ვეტერინარია 
 

 II kursi  specialoba: ვეტერინარია 
 

disciplina pedagogi aud დრო disciplina pedagogi aუდ  

09-00 თერმოსკრინინგი       

10-00 ფიზიკა ბიოფიზიკით 

https://zoom.us/j/962728

35478?pwd=OHI2ZnlhcD

გიორგი მესხი 

208 09-00 

აგრონომიის საფუძლები ვეტერინარებისთვის 

ზაირა  ტყებუჩავა 

307 

https://zoom.us/j/92764919012?pwd=S3R5dmtxOUkyTXpMa2RHaG9GS0E5dz09
https://zoom.us/j/97851604376?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNcXhzbnEza3hZZz09
https://zoom.us/j/97851604376?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNcXhzbnEza3hZZz09
https://zoom.us/j/97851604376?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNcXhzbnEza3hZZz09
https://zoom.us/j/94317977995?pwd=TXRIOXdCTG15RDZNUWFhTkZtY01YQT09
https://zoom.us/j/94317977995?pwd=TXRIOXdCTG15RDZNUWFhTkZtY01YQT09
https://zoom.us/j/94317977995?pwd=TXRIOXdCTG15RDZNUWFhTkZtY01YQT09
https://zoom.us/j/94317977995?pwd=TXRIOXdCTG15RDZNUWFhTkZtY01YQT09
https://zoom.us/j/97851604376?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNcXhzbnEza3hZZz09
https://zoom.us/j/97851604376?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNcXhzbnEza3hZZz09
https://zoom.us/j/97851604376?pwd=VjJvdy9UcjJnaDNNcXhzbnEza3hZZz09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09


BlZkU3Vk94dGRZdjJTUT

09 

 

11-00 ფიზიკა ბიოფიზიკით გიორგი მესხი 208 10-00 აგრონომიის საფუძლები ვეტერინარებისთვის ზაირა  ტყებუჩავა 307 

12-00 ფიზიკა ბიოფიზიკით გიორგი მესხი 208 11-00 აგრონომიის საფუძლები ვეტერინარებისთვის ზაირა  ტყებუჩავა 307 

13-00 ინგლისური ენა 1 

https://zoom.us/j/962728

35478?pwd=OHI2ZnlhcD

BlZkU3Vk94dGRZdjJTUT

09 

 

გულნარა ჯანოვა/ 

თამარ კაპანაძე 

208 

12-00 ეკონომიკის საფუძლები ნანა ჯღარკავა 

307 

 
ინგლისური ენა 1 

გულნარა ჯანოვა/ 

თამარ კაპანაძე 

208 13-00 ეკონომიკის საფუძლები ნანა ჯღარკავა 
307 

14-00 ინგლისური ენა 1 თამარ კაპანაძე 208 14-00    

s
am
S
ab

T
i 

09-00 თერმოსკრინინგი  
208 

09-00 
ინგლისური ენა 3   ოთხშაბათს 

გულნარა ჯანოვა/ 

თამარ კაპანაძე 
307 

10-00 ზოგადი და არაორგანული ქიმია 

https://zoom.us/j/962728

35478?pwd=OHI2ZnlhcD

BlZkU3Vk94dGRZdjJTUT

09 

 

რევაზ ზედგინიძე 

208 

10-00 

ინგლისური ენა 3 

გულნარა ჯანოვა/ 

თამარ კაპანაძე 

307 

11-00 ზოგადი და არაორგანული ქიმია რევაზ ზედგინიძე 208 11-00 ინგლისური ენა 3 თამარ კაპანაძე 307 

12-00 ზოგადი და არაორგანული ქიმია რევაზ ზედგინიძე 208 12-00   
 

13-00 ზოგადი და არაორგანული ქიმია რევაზ ზედგინიძე 
208 

13-00   
 

14-00   208 14-00    

ო
თ
S
ab

aT
i 

10-00 

  
208 09-00 სავეტერინარო ბიოქიმია ქეთევან ჩხაიძე 

307 

11-00 

  
208 10-00 სავეტერინარო ბიოქიმია ქეთევან ჩხაიძე 307 

12-00 ბიომათემატიკა და მათეატიკური 
სტატისტიკა 

https://zoom.us/j/962728

35478?pwd=OHI2ZnlhcD

BlZkU3Vk94dGRZdjJTUT

09 

 

ედუარდ 

ჯანიაშვილი 

208 

11-00 სავეტერინარო ბიოქიმია ქეთევან ჩხაიძე 

307 

https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09


13-00 ბიომათემატიკა და მათეატიკური 
სტატისტიკა 

ედუარდ 

ჯანიაშვილი 208 

12-00 სავეტერინარო ბიოქიმია ქეთევან ჩხაიძე 
307 

14-00 ბიომათემატიკა და მათეატიკური 
სტატისტიკა 

ედუარდ 

ჯანიაშვილი 308 

13-00 

ცხოველთა ანატომია  3 
ნინო მილაშვილი  

307 

 
 

 
 

14-00 
ცხოველთა ანატომია  3 

ნინო მილაშვილი  307 

 

 
  15-00 

ცხოველთა ანატომია  3 
ნინო მილაშვილი  

307 

 
 

 
 

16-00 
ცხოველთა ანატომია  3 

ნინო მილაშვილი  
307 

x
u
T
ab

aT
i 

09-00 ცხოველთა ანატომია 1 

https://zoom.us/j/962728

35478?pwd=OHI2ZnlhcD

BlZkU3Vk94dGRZdjJTUT

09 

 

ნინო მილაშვილი  
208 

 

 

 

 

10-00 ცხოველთა ანატომია 1 ნინო მილაშვილი  
208 

12-00 ზოგადი ვირუსოლოგია დავით 
გოდერძიშვილი 

307 

11-00 ცხოველთა ანატომია 1 ნინო მილაშვილი  208 13-00 ზოგადი ვირუსოლოგია დავით 
გოდერძიშვილი 

307 

12-00 ცხოველთა ანატომია 1 ნინო მილაშვილი  208 14-00 ზოგადი ვირუსოლოგია დავით 
გოდერძიშვილი 

307 

13-00 მცენარეთა ბიოლოგია 

https://zoom.us/j/962728

35478?pwd=OHI2ZnlhcD

BlZkU3Vk94dGRZdjJTUT

09 

 

რუსუდან ურიდია 

208 

15-00 ცხოველთა ფიზიოლოგია 2 

ნინო მილაშვილი  
307 

14-00 მცენარეთა ბიოლოგია რუსუდან ურიდია 
208 

16-00 ცხოველთა ფიზიოლოგია 2 ნინო მილაშვილი  
307 

16-00 აკადემიური წერა 

https://zoom.us/j/962728

35478?pwd=OHI2ZnlhcD

BlZkU3Vk94dGRZdjJTUT

09 

 

 

ლამზირა კობაიძე 

306 17-00 ცხოველთა ფიზიოლოგია 2 

ნინო მილაშვილი  
307 

17-00 
აკადემიური წერა 

 

ლამზირა კობაიძე 

306 17-00 ცხოველთა ფიზიოლოგია 2 ნინო მილაშვილი  307 

https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შენიშვნა:  პედაგოგების შეხედულებისამებრ, მეცადინეობები გაგრძელდება ნულოვანი სართულის  შესაბამის ლაბორატორიებში  
 

 

 

 

პა
რ

ას
კე

ვი
ი 

09-00 თერმოსკრინინგი  208 09-00 თერმოსკრინინგი   

12-00 სავეტერინარო ლათინური 
ტერმინოლოგია 

https://zoom.us/j/962728

35478?pwd=OHI2ZnlhcD

BlZkU3Vk94dGRZdjJTUT

09 

 

თეა ოშხერელი, 
208 

10-00 

მოლეკულური და უჯრედის ბიოლოგია ლევან მაკარაძე 307 

13-00 სავეტერინარო ლათინური 
ტერმინოლოგია 

თეა ოშხერელი, 
308 

11-00 
მოლეკულური და უჯრედის ბიოლოგია ლევან მაკარაძე 307 

14-00 ცხოველთა ბიოლოგია 

https://zoom.us/j/962728

35478?pwd=OHI2ZnlhcD

BlZkU3Vk94dGRZdjJTUT

09 

 

რუსუდან ურიდია 208 12-00 

მოლეკულური და უჯრედის ბიოლოგია ლევან მაკარაძე 307 

15-00 ცხოველთა ბიოლოგია რუსუდან ურიდია 208 13-00 სავეტერინარო მიკრობიოლოგია პარასკევს 

მერაბ ნათიძე 
307 

16-00 ცხოველთა ბიოლოგია რუსუდან ურიდია 208 14-00 სავეტერინარო მიკრობიოლოგია მერაბ ნათიძე 
307 

17-00    15-00 სავეტერინარო მიკრობიოლოგია მერაბ ნათიძე 307 

17-00 
  

 16-00 სავეტერინარო მიკრობიოლოგია მერაბ ნათიძე 
307 

https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09
https://zoom.us/j/96272835478?pwd=OHI2ZnlhcDBlZkU3Vk94dGRZdjJTUT09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   samcxe-javaxeTis saxelmwifo universitetis inJineriis, agrarul da sabunebismetyvelo mecnierebaTa 
 fakultetis -2021-22saswavlo wlis  saSemodgomo semestris bakalavrTa saswavlo mecadineobis cxrili 

I I-kursis I--semestri 

 

d
R
ee
b
i
 

დრო 
    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 

     თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი   

ო
რ

შა
ბა

თ
 

10-00 გამოყენებითი ეკოლოგია რ. ზედგინიძე     უცხოურიენა 3 ბალასანიანი 313 

11-00 გამოყენებითი ეკოლოგია რ. ზედგინიძე  
 

  
უცხოურიენა 3 

მელიქიძე 
313 

12-00 გამოყენებითი ეკოლოგია რ. ზედგინიძე  
 

  
უცხოურიენა 3 

ბერიძე 
313 

13-00    
 

  
უცხოურიენა 3 

ბალასანიანი 
313 

  
  
  
  

  
  
 ს

ამ
შა

ბა
თ

ი 

09-00 თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი  313 
10-00 

უცხოური ენა 3 
   

 
 

შაბათს10 საათიდან 

ნიადაგმცოდნეობა 

ქ. ჩხაიძე 
313 

11-00 უცხოური ენა 3      ნიადაგმცოდნეობა ქ. ჩხაიძე 313 

12-00 უცხოური ენა 3      ნიადაგმცოდნეობა ქ. ჩხაიძე 313 

13-00    ოპერაციული სისტემები სერგო მიქელაძე 315 ნიადაგმცოდნეობა ქ. ჩხაიძე 313 
    ოპერაციული სისტემები ლერი ნოზაძე 315 აგროქიმია ქ. ჩხაიძე 313 
    ოპერაციული სისტემები ლერი ნოზაძე 315 აგროქიმია ქ. ჩხაიძე 313 
    ოპერაციული სისტემები ლერი ნოზაძე 315 აგროქიმია ქ. ჩხაიძე 313 

ო
თ

ხშაბათ
ი

 

10-00          

11-00          

12-00          

13-00   
 

   
 

 
 

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი 

 

ხ უ თ შ

09-00          

10-00 ზოგადი ბიოლოგია რ. ურიდია  ობიექტ - ორიენტირებული  
პროგრამირება I (c++) 

ნინო ბერიძე 
310 აკადემიური წერა 

მ. ქუქჩიშვილი 
313 

11-00 ზოგადი ბიოლოგია რ. ურიდია  ობიექტ - ორიენტირებული  
პროგრამირება I (c++) 

ნინო ბერიძე 
310 აკადემიური წერა 

მ. ქუქჩიშვილი 
313 

12-00 ზოგადი ბიოლოგია რ. ურიდია  ობიექტ - ორიენტირებული  
პროგრამირება I (c++) 

ნინო ბერიძე 
310 აკადემიური წერა 

მ. ქუქჩიშვილი 
313 

13-00 ზოგადი ბიოლოგია რ. ურიდია 
302 

ობიექტ - ორიენტირებული  
პროგრამირება I (c++) 

ნინო ბერიძე 310   
313 

პა
რ

ას
კე

ვი თერმოსკრინინგი  
  

 
 

  313 



 

 

 

 

   samcxe-javaxeTis saxelmwifo universitetis inJineriis, agrarul da sabunebismetyvelo mecnierebaTa 
 fakultetis -2021-22saswavlo wlis  saSemodgomo semestris bakalavrTa saswavlo mecadineobis cxrili 

I I I-kursis  I--semestri 

 

11-00   
 

უცხოური ენა 3  
 აგრომეტეოროლოგია 

ნ. ბეგლარაშვილი 
313 

12-00    უცხოური ენა 3   
აგრომეტეოროლოგია 

ნ. ბეგლარაშვილი 
313 

13-00   
 

უცხოური ენა 3 
 

 
აგრომეტეოროლოგია 

ნ. ბეგლარაშვილი 
313 

14-00 ორგანული ქიმია ქეთევან ჩხაიძე 
 

მათემატიკური სტატისტიკა 

ედუარდ 

ჯანიაშვილი 

 მეცხოველეობის 
საფუძვლები 

ლევან მაკარაძე 313 

15-00 ორგანული ქიმია ქეთევან ჩხაიძე 
 

მათემატიკური სტატისტიკა ედუარდ 

ჯანიაშვილი 

 მეცხოველეობის 
საფუძვლები 

ლევან მაკარაძე 313 

16-00 
ორგანული ქიმია ქეთევან ჩხაიძე 

 

მათემატიკური სტატისტიკა 

ედუარდ 

ჯანიაშვილი 

 მეცხოველეობის 
საფუძვლები 

ლევან მაკარაძე 313 

17-00 ორგანული ქიმია ქეთევან ჩხაიძე 
 

 

  მეცხოველეობის 
საფუძვლები 

ლევან მაკარაძე 313 
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დრო 
     III  kursi   specialoba:      ekologia    III kursi specialoba: inf.      tეqnologiebi    III  kursi specialoba: agronomia 

disciplina pedagogi aud disciplina pedagogi aud.  disciplina pedagogi aud 

ო
რ

შა
ბა

თ
 

09-00 თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი   

10-00   
  

  საქართველოს ნიადაგები მ. 

ნარიმანაშვილი 
313 

11-00   
  

  საქართველოს ნიადაგები მ. 

ნარიმანაშვილი 
313 

12-00   
  

  მიწათმოქმედება 2 მ. 

ნარიმანაშვილი 
313 

 
13-00 

       
  მიწათმოქმედება 2 თამარ 

ნარიმანიშვილი 
313 

 
 

    
  მიწათმოქმედება 2 თამარ 

ნარიმანიშვილი 
313 

s

ს
ა
მ
შ
ა
ბ
ა
თ
ი
a
m
S
a
b

09-00 თერმოსკრინინგი  314     თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი  313 

10-00 
ტყის ეკოლოგია მ. 

ნარიმანაშვილი 
314 

ობიექტ - 
ორიენტირებული 
პროგრამირება III ( C  #) 

 

ნინო ბერიძე 

310 
სასოფლო-სამეურნეო 

ენტომოლოგია 

თ. გვარამაძე 

313 

11-00 

ტყის ეკოლოგია მ. 
ნარიმანაშვილი 

314 

ობიექტ - 
ორიენტირებული 
პროგრამირება III ( C  #) 

 

ნინო ბერიძე 

310 
სასოფლო-სამეურნეო 

ენტომოლოგია 

თ. გვარამაძე 

313 

12-00 
ტყის ეკოლოგია მ. 

ნარიმანაშვილი 
314 

ობიექტ - 
ორიენტირებული 
პროგრამირება III ( C  #) 

 

ნინო ბერიძე 

310 
სასოფლო-სამეურნეო 

ენტომოლოგია 

თ. გვარამაძე 

313 



a
T
i 

13-00 ეკოგეოფიზიკა 
გიორგი მესხი 303  

  სასოფლო-სამეურნეო 

ენტომოლოგია 
თ. გვარამაძე 

313 

14-00 ეკოგეოფიზიკა 
გიორგი მესხი 303  

  

შაბათს 10 სთაგროქიმია 
ქ.ჩხაიძე 

313 

15-00 ეკოგეოფიზიკა 
გიორგი მესხი 303  

  

აგროქიმია 
ქ.ჩხაიძე 

313 

16-00       აგროქიმია ქ.ჩხაიძე 313 

o
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09-00        თერმოსკრინინგი     313 

10-00 მეტეოროლოგია და 

კლიმატოლოგია 

ნ. ბეგლარაშვილი 

303 

ვებ ტექნოლოგიები 1 

დარეჯან ვედიაკოვი 

206 სასოფლო-სამეურნეო 

ფიტოპათოლოგია 

თ. გვარამაძე 
313 

11-00 მეტეოროლოგია და 

კლიმატოლოგია 

ნ. ბეგლარაშვილი 

303 

ვებ ტექნოლოგიები 1 

დარეჯან ვედიაკოვი 

206 სასოფლო-სამეურნეო 

ფიტოპათოლოგია 

თ. გვარამაძე 
313 

12-00 მეტეოროლოგია და 

კლიმატოლოგია 

ნ. ბეგლარაშვილი 

303 

ვებტექნოლოგიები 1 

დარეჯან ვედიაკოვი 

206 სასოფლო-სამეურნეო 

ფიტოპათოლოგია 

თ. გვარამაძე 
313 

13-00 მეტეოროლოგია და 

კლიმატოლოგია 

ნ. ბეგლარაშვილი 

303 

ვებ ტექნოლოგიები  I 

 

დარეჯან ვედიაკოვი 206 სასოფლო-სამეურნეო 

ფიტოპათოლოგია 

თ. გვარამაძე 
313 

x
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09-00 თერმოსკრინინგი 
     

თერმოსკრინინგი 
 313 

10-00   
 მონაცემთა  ბაზები I I 

ლელა წითაშვილი 310 
აკადემიური წერა 

მ. ქუქჩიშვილი 
313 

11-00   
 მონაცემთა  ბაზები I I 

ლელა წითაშვილი 310 
აკადემიური წერა 

მ. ქუქჩიშვილი 
313 

12-00 საქართველოს 

ბიომრავალფეროვნება 

ნ. ბეგლარაშვილი 
303 მონაცემთა  ბაზები I I 

ლელა წითაშვილი 310 
აკადემიური წერა 

მ. ქუქჩიშვილი 
313 

13-00 საქართველოს 

ბიომრავალფეროვნება 

ნ. ბეგლარაშვილი 
303 მონაცემთა  ბაზები I I 

ლელა წითაშვილი 310 ინტერპერსონალური 
კომუნიკაცია 

თ. 
თათენაშვილი 

313 

14-00 საქართველოს 

ბიომრავალფეროვნება 

ნ. ბეგლარაშვილი 
303 

ობიექტ - ორიენტირებული 
პროგრამირება III ( C  #) 

გულნარა ჯანელიძე 
 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია 

თ. 
თათენაშვილი 

313 

 
15-00 საქართველოს 

ბიომრავალფეროვნება 

ნ. ბეგლარაშვილი 
303     

 
 

პა
რ
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კე

ვი
ი 

09-00   
 

ინფორმაციის უსაფრთხოების 
ტექნოლოგიები 

ნინო ბერძე    
 313 

10-00   
 

ინფორმაციის უსაფრთხოების 
ტექნოლოგიები 

ნინო ბერძე  
 

თავისუფალი არჩევითი 3 

სოფლის მეურნეობის გაშუქება 
თ. 
თათენაშვილი 313 

11-00   
 

ინფორმაციის უსაფრთხოების 
ტექნოლოგიები 

ლერი ნოზაძე 
 

თავისუფალი არჩევითი 3 

სოფლის მეურნეობის გაშუქება 
თ. 
თათენაშვილი 313 

12-00   
    

თავისუფალი არჩევითი 3 

სოფლის მეურნეობის გაშუქება 
თ. 
თათენაშვილი 313 

13-00   
    

  
 



 

 

 

 

   samcxe-javaxeTis saxelmwifo universitetis inJineriis, agrarul da sabunebismetyvelo mecnierebaTa 
 fakultetis -2021-22saswavlo wlis  saSemodgomo semestris bakalavrTa saswavlo mecadineobis cxrili 

IV -kursis  I--semestri 
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     IV  kursi   specialoba:      ekologia    IV  kursi specialoba: inf.      tეqnologiebi    IV  kursi specialoba: agronomia 

disciplina pedagogi aud disciplina pedagogi aud.  disciplina pedagogi aud 
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    თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი   
10-00 სასწავლო პრაქტიკა ზაზა სამსონიძე  

   საქართველოს ნიადაგები მ. ნარიმანაშვილი 314 

11-00 

სასწავლო პრაქტიკა ზაზა სამსონიძე 
 

კომპიუტერული 
გრაფიკა II 

 

ნინო ბერიძე 

310 საქართველოს ნიადაგები 

მ. ნარიმანაშვილი 314 

12-00 
სასწავლო პრაქტიკა ზაზა სამსონიძე 

 კომპიუტერული 
გრაფიკა II 

 

ნინო ბერიძე 

310 მიწათმოქმედება 2 
მ. ნარიმანაშვილი 314 

13-00 
სასწავლო პრაქტიკა ზაზა სამსონიძე 

 
კომპიუტერული 
გრაფიკა II 

 

ნინო ბერიძე 

310 მიწათმოქმედება 2 თამარ 
ნარიმანიშვილი 314 

14-00    
 

  მიწათმოქმედება 2 თამარ 
ნარიმანიშვილი 

314 
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09-00 თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი  314 

10-00    დაპროგრამების ენა 

phython გულნარა ჯანელიძე 

310      

On- Line 
სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტთა მოსავლის 
აღების შემდგომი მართვა 

მ. ნარიმანაშვილი 314 

11-00 
 

  
დაპროგრამების ენა 

python 
გულნარა ჯანელიძე 

310      

On- Line 
სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტთა მოსავლის 
აღების შემდგომი მართვა 

მ. ნარიმანაშვილი 314 

12-00 
 

  დაპროგრამების ენა 

python გულნარა ჯანელიძე 

310      

On- Line  
სასოფლო-სამეურნეო 

პროდუქტთა მოსავლის 
აღების შემდგომი მართვა 

მ. ნარიმანაშვილი 314 

13-00    
  

 
მეხილეობა 

თ. გვარამაძე 
314 

14-00       მეხილეობა თ. გვარამაძე 314 

15-00       მეხილეობა მ. ნარიმანაშვილი 314 

16-00          

o
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       თერმოსკრინინგი   
10-00 

   

კომპიუტერის 
არქიტექტურა  

 
ნინო ბერიძე 

310 

პრაქტიკა 2 ბ. თათეშვილი  

11-00    კომპიუტერის სერგო მიქელაძე 310 პრაქტიკა 2 ზ. ტყებუჩავა  



 

 

T
i 

არქიტექტურა  

12-00 თერმოსკრინინგი   კომპიუტერის 
არქიტექტურა  სერგო მიქელაძე 

310 

პრაქტიკა 2 ბ. თათეშვილი  

13-00 ეკოლოგიური სამართალი  
307 

 
 

 
პრაქტიკა 2 

თ. 
ნარიმანიშვილი 

 

14-00 ეკოლოგიური სამართალი  
307   

 
პრაქტიკა 2 

თ. 
ნარიმანიშვილი 

 

15-00 ეკოლოგიური სამართალი  307 
 

  
პრაქტიკა 2 

თ. 
ნარიმანიშვილი 

 

16-00   307 
 

    
 

 09-00 თერმოსკრინინგი   თერმოსკრინინგი 

 

 

თერმოსკრინინგი 

  

 

10-00 ბუნებრივი რესურსების 
რაციონალური გამოყენება 

მ. ნარიმანაშვილი 303 
 

 
 აკადემიური წერა 

მ. ქუქჩიშვილი 
314 

 

11-00 ბუნებრივი რესურსების 

რაციონალური გამოყენება 

მ. ნარიმანაშვილი 303   

 აკადემიური წერა 
მ. ქუქჩიშვილი 

314 

 

12-00 ბუნებრივი რესურსების 

რაციონალური გამოყენება 

მ. ნარიმანაშვილი 303 
დაპროგრამების ენა 

python 

გულნარა 
ჯანელიძე 

310      

On- Line  აკადემიური წერა 
მ. ქუქჩიშვილი 

314 

ხუ
თ

შა
ბა

თ
ი 

13-00 ბუნებრივი რესურსების 

რაციონალური გამოყენება 

მ. ნარიმანაშვილი 
302 

ელექტრონული კომერცია 

და ბიზნესი 

ლერი ნოზაძე 315 სასოფლო პროექტების 
მართვა 

ნანა ზუბაშვილი 

314 

14-00   302 ელექტრონული კომერცია 

და ბიზნესი 

სერგო მიქელაძე 315 სასოფლო პროექტების 
მართვა 

ნანა ზუბაშვილი 
314 

 

15-00 
  

302 
ელექტრონული კომერცია 

და ბიზნესი 

სერგო მიქელაძე 315 საკარანტინო სარეველა 

მცენარეები და მათთან ბრძ. 

ღონისძ. 

მიქაია  ნონა 

314 

 

16-00 

  
302  

 

 საკარანტინო სარეველა 

მცენარეები და მათთან ბრძ. 

ღონისძ. 

მიქაია ნონა 

313 

 

17-00 
  

   

 საკარანტინო სარეველა 

მცენარეები და მათთან ბრძ. 

ღონისძ. 

მიქაია ნონა 
313 

პა
რ

ას
კე

ვი
ი 

 თერმოსკრინინგი        313 

10-00 თავისუფალი არჩევითი   
 

  გარემოს მდგრადი 

განვითარება 
ნანა ზუბაშვილი 

313 

11-00 თავისუფალი არჩევითი  
 

  
 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება 
ნანა ზუბაშვილი 

313 

12-00 თავისუფალი არჩევითი   
 

  გარემოს მდგრადი 

განვითარება 
ნანა ზუბაშვილი  

 



 

 

 

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე:        ასოც. პროფ. ლერი ნოზაძე 

 

 

 

 

 
 








