
                                            ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროფესორ-მასწავლებელთა  ინდივიდუალური                                                                              

 კონსულტაციების გრაფიკი 

 

 

 

სახელი, გვარი 

 

კონსულტაციის დღე, 

საათი 

 

კონსულტაციის 

პლატფორმა 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ტელეფონი ელ.ფოსტა 

ლერი ნოზაძე ორშაბათი 21.00 სთ 

სამშაბათი 17.00 სთ 

MOODLE 599942052 lerinozadze@yahoo.com 

ლელა წითაშვილი სამშაბათი  18.00 სთ 

ხუთშაბათი 15.00 სთ 

MOODLE 595939186 lelatsitashvili@gmail.com 

ნინო ბერიძე სამშაბათი 14.00 სთ 

ხუთშაბათი 15.00 სთ 

MOODLE 568599595 beridzenino5@gmail.com 

ჯულიეტა ტაბეშაძე ორშაბათი, 15.00 სთ ZOOM 598099846 julieta.tabeshadze@gmail.com 

გივი ქიმერიძე სამშაბათი 20.00 სთ ZOOM 595562413 

 

givikimeridze@gmail.com 

 

სერგო მიქელაძე  ოთხშაბათი 16.00 სთ ZOOM 599042341 se.miqeladze@gmail.com 

ლამზირა კობაიძე ხუთშაბათი 20.00 სთ ZOOM 

 

599611681 lamzira.kobaidze@mail.ru 

მარიამ ზედგინიძე პარასკევი 14.00 სთ Messenjer 

 

555441903 marika.zedgnidze@gmail.com 

ედუარდ ჯანიაშვილი პარასკევი 18.00 სთ ZOOM 555440892 edik_var@yahoo.com 

დარეჯან ვედიაკოვი  ოთხშაბათი 14.00 სთ MOODLE 591411296 vediakovi@gmail.com 

გულნარა ჯანელიძე ხუთშაბათი 20.00 სთ 

სამშაბათი 13.00 სთ 

ZOOM 

 

599323087 gulijanelidze@gmail.com 
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ვეტერინარიის ინტეგრირებული  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

პროფესორ-მასწავლებელთა  ინდივიდუალური                                                                              

 კონსულტაციების გრაფიკი 

 

 

 

სახელი, გვარი 

 

კონსულტაციის დღე, 

საათი 

 

კონსულტაციის 

პლატფორმა 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ტელეფონი ელ.ფოსტა 

ლევან  მაკარაძე  პარასკევი, 11:00 სთ MOODLE 

 

571 11 20 10 lmakaradze@yahoo.com 

ნინო მილაშვილი ხუთშაბათი  13:00 MOODLE 

 

577 11 38 34 n.milashvili@gmail.com 

მერაბ ნათიძე პარასკევი  13:00 MOODLE 

 

599 16 38 13 merab.natidze1937@gmail.com 

დავით გოდერძიშვილი ხუთშაბათი 14:00 MOODLE 

 

577 11 20 23 d.goderdzishvili@agruni.edu.ge 

თეა  ოშხერელი პარასკევი  12:00 MOODLE 

 

599 44 00 53 t.oshchereli@agruni.edu.ge 

გიორგი მესხი ორშაბათი 16.00 სთ MOODLE 

 

591411271 george.meskhi@yahoo.com 

ზაირა ტყებუჩავა ოთხშაბათი  MOODLE 

 

577957702 Zairaika@mail.ru 

თამარ კაპანაძე სამშაბათი 13.00 სთ MOODLE 

 

555883883 tamuna.kapanadze78@gma 

ლავრენტი ჩიბურდანიძე ორშაბათი 16.00 სთ MOODLE 

 

5959401177 lavrenti-20@mail.ru 

რევაზ ზედგინიძე სამშაბათი 16.00 სთ MOODLE 591411276 rezoze@gmail.com 

mailto:george.meskhi@yahoo.com
mailto:tamuna.kapanadze78@gmail.com
mailto:lavrenti-20@mail.ru
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ედუარდ ჯანიაშვილი ოთხშაბათი 15.00 სთ MOODLE 

 

577070807 edik_var@yahoo.c 

ქეთევან ჩხაიძე ოთხშაბათი 18.00 სთ MOODLE 

 

577388158 ketevanchkhaidze@yahoo.com 

რუსუდან ურიდია პარასკევი 17.00 სთ MOODLE 

 

577745490 rusudanuridia@yahoo.com 

ლამზირა კობაიძე ხუთშაბათი 19.00 სთ ZOOM 

 

599611681 lamzira.kobaidze@mail.ru 

 

mailto:ketevanchkhaidze@yahoo.com
mailto:lamzira.kobaidze@mail.ru


ეკოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროფესორ-მასწავლებელთა  ინდივიდუალური 

კონსულტაციების გრაფიკი 

 

 

 

სახელი, გვარი 

 

კონსულტაციის დღე, 

საათი 

 

კონსულტაციის 

პლატფორმა 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ტელეფონი ელ.ფოსტა 

რევაზ ზედგინიძე 
ოთხშაბათი, 19.00 სთ 

ორშაბათი 16.00 სთ 
MOODLE 599172007 rezoze@gmail.com 

ქეთევან ჩხაიძე პარასკევი 19.00 სთ MOODLE 577388158 ketevanchkhaidze@yahoo.com 

რუსუდან ურიდია ხუთშაბათი 15.00 სთ MOODLE 577745490 rusudanuridia@yahoo.com 

ნანი ბეგლარაშვილი სამშაბათი 15.00 სთ MOODLE 555218688 beglarashvilinani@yahoo.com 

მალხაზ 

ნარიმანაშვილი 
ხუთშაბათი 17.00 სთ MOODLE 598598507 malxazinarimanashvili@gmail.com 

გიორგი მესხი ორშაბათი 16.00 სთ MOODLE 591411271 George.meskhi@yahoo.com 

ედუარდ ჯანიაშვილი პარასკევი 18.00 სთ MOODLE 555440892 edik_var@yahoo.com 

კაპანაძე თამარ სამშაბათი 17.00 სთ MOODLE 555883883 tamuna.kapanadze78@gmail.co 

დავით გოგალაძე             

მაია მერებაშვილი 

ორშაბათი 14.00 სთ MOODLE, ZOOM 595321515 

591806070 

dgogaladze@gmail.com 

maiamerebashvili8@gmail.com 

გივი ქიმერიძე 
 

სამშაბათი 17.00 სთ ZOOM 595562413 

 

givikimeridze@gmail.com 

 

mailto:ketevanchkhaidze@yahoo.com
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ედუარდ ჯანიაშვილი სამშაბათი 17.00 სთ ZOOM 

 

577070807 edik_var@yahoo.com 

როინ რეხვიაშვილი ხუთშაბათი 18.00 სთ Messenjer 593964149 roinrekhviashvili@gmail.com 

ლამზირა კობაიძე ხუთშაბათი 20.00 სთ ZOOM 

 

599611681 lamzira.kobaidze@mail.ru 

 

 

mailto:edik_var@yahoo.com
mailto:roinrekhviashvili@gmail.com
mailto:lamzira.kobaidze@mail.ru


აგრონომიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროფესორ-მასწავლებელთა  ინდივიდუალური 

კონსულტაციების გრაფიკი 

 

 

სახელი, გვარი 

 

კონსულტაციის დღე, 

საათი 

 

კონსულტაციის 

პლატფორმა 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ტელეფონი ელ.ფოსტა 

ზაირა ტყებუჩავა  ხუთშაბათი, 19.00 სთ MOODLE 577957702 zairaika@mail.ru 

ქეთევან ჩხაიძე  პარასკევი 15.00 სთ 

შაბათი  14.00 სთ 

MOODLE 577388158 ketevanchkhaidze@yahoo.com 

რუსუდან ურიდია  პარასკევი 14 სთ MOODLE 577745490 rusudanuridia@yahoo.com 

ნანი ბეგლარაშვილი  პარასკევი 19 სთ MOODLE 555218688 beglarashvilinani@yahoo.com 

მალხაზ ნარიმანიშვილი  სამშაბათი17.00  სთ 

ორშაბათი 15.00 სთ 

MOODLE 598598507 malxazinarimanashvili@gmail.com 

თეიმურაზ გვარამაძე  სამშაბათი 16 სთ 

ოთხშაბათი 14.00 სთ 

MOODLE 

Messenjer 

577958238 temgvaramadze@gmail.com 

ნონა მიქაია  ხუთშაბათი  18 სთ ZOOM 577963867 nonamikaia@gmail.com 

დავით გოგალაძე                       

მაია მერებაშვილი 

ორშაბათი 14.00 სთ MOODLE, ZOOM 595321515 

591806070 

dgogaladze@gmail.com 

maiamerebashvili8@gmail.com 

რევაზ ზედგინიძე ოთხშაბათი 17.00 სთ MOODLE 591411276 rezoze@gmail.com 

მაია ქუქჩიშვილი ხუთშაბათი 17.00 სთ MOODLE 591411273 kukchishvilim@gmail.com 

ლუიზა მელიქიძე 

მარიანა ბალასანიან 

ოთხშაბათი 14.00 სთ ZOOM 

Messenjer 

599749967 

593552367 

luizamelikidze@gmail.com 

amadan1@rambler.ru 

ლევან მაკარაძე პარასკევი 18.00 სთ MOODLE 571112010 lmakaradze@yahoo.com 

თეა თათენაშვილი ხუთშაბათი 16.00 სთ MOODLE 591411284 teatatenashvili@gmail.com 
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თამარ ნარიმანიშვილი ორშაბათი 15.00 სთ MOODLE 591411654 t.narimanishvili@gmail.com 

ნანა ზუბაშვილი ხუთშაბათი 18.00 სთ 

პარასკევი    13.00 სთ 

ZOOM 595451911 nana.zubashvili@gmail.com 

 

 

mailto:t.narimanishvili@gmail.com
mailto:nana.zubashvili@gmail.com


ასტრონომის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

 

პროფესორ-მასწავლებელთა  ინდივიდუალური                                                                              

 კონსულტაციების გრაფიკი 

 

 

 

სახელი, გვარი 

 

კონსულტაციის დღე, 

საათი 

 

კონსულტაციის 

პლატფორმა 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ტელეფონი ელ.ფოსტა 

რევაზ ჭიღლაძე სამშაბათი - 18.00 სთ 

ხუთშაბათი-18.00 სთ 

ZOOM 

ID  8694812777 

Passcode  226282  

599163758 revazchigladze@yahoo.com 

მაკა ბერიძე  ორშაბათი, 16.00 სთ MOODLE 591411288 beridzemaka@gmail.com 

გიორგი მესხი 

 

ორშაბათი 18.00 სთ 

სამშაბათი 20.00 სთ 

MOODLE 

 

591411271 

 

george.meskhi@yahoo.com 

 

გივი ქიმერიძე სამშაბათი 19.00 სთ ZOOM 595562413 

 

givikimeridze@gmail.com 

 

დიანა მიქელაძე პარასკევი 18.00 სთ MOODLE, 

Messenjer 

599380309 mikeladzediana@sjuni.edu.ge 

რაგული ინასარიძე პარასკევი 18.00 სთ ZOOM 577237709 innasaridze@yahoo.com 

 

mailto:george.meskhi@yahoo.com
mailto:givikimeridze@gmail.com
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ბიზნეს-ინფორმატიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროფესორ-მასწავლებელთა  ინდივიდუალური                                                                              

 კონსულტაციების გრაფიკი 

 

 

 

სახელი, გვარი 

 

კონსულტაციის დღე, 

საათი 

 

კონსულტაციის 

პლატფორმა 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ტელეფონი ელ.ფოსტა 

ლერი ნოზაძე ორშაბათი, 21.00 სთ MOODLE 599942052 lerinozadze@yahoo.com 

ლელა წითაშვილი ოთხშაბათი, 20.00 სთ MOODLE 595939186 lelatsitashvili@gmail.com 

მაკა ბერიძე  ორშაბათი, 16.00 სთ MOODLE 591411288 beridzemaka@gmail.com 

ლავრენტი ჩიბურდანიძე ორშაბათი, 19.00სთ MOODLE 595940177 lavrenti-20@mail.ru 

თინა გელაშვილი სამშაბათი 21.00 სთ MOODLE 591411298 tinikogel@gmail.com 

დიანა მიქელაძე ხუთშაბათი 22.00 სთ MOODLE 599380309 mikeladzediana@sjuni.edu.ge 

თორნიკე  ხოშტარია პარასკევი 21.00 სთ ZOOM 599140316 tkhoshtaria@eu.edu.ge 

ნანა ჯღარკავა ხუთშაბათი 21.00 სთ MOODLE 597699994 nana.jgarkava123@gmail.com 

 

mailto:lerinozadze@yahoo.com
mailto:lavrenti-20@mail.ru
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mailto:tkhoshtaria@eu.edu.ge
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აგროტექნოლოგიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა 

პროფესორ-მასწავლებელთა  ინდივიდუალური                                                                              

 კონსულტაციების გრაფიკი 

 

 

 

სახელი, გვარი 

 

კონსულტაციის დღე, 

საათი 

 

კონსულტაციის 

პლატფორმა 

საკონტაქტო ინფორმაცია 

ტელეფონი ელ.ფოსტა 

ზაირა ტყებუჩავა  სამშაბათი, 18.00 სთ MOODLE 577957702 zairaika@mail.ru 

თეიმურაზ გვარამაძე  ხუთშაბათს 20.00 სთ MOODLE, Messenjer 577958238 temgvaramadze@gmail.com 

მაკა ბერიძე ორშაბათი 16.00 სთ MOODLE, ZOOM 591411288 beridzemaka@gmail.com 

ქეთევან ჩხაიძე  ოთხშაბათი 18.00 სთ MOODLE 577388158 ketevanchkhaidze@yahoo.com 

რუსუდან ურიდია  ხუთშაბათი16.00 სთ MOODLE 577745490 rusudanuridia@yahoo.com 

ნანი ბეგლარაშვილი  ოთხშაბათი15.00 სთ MOODLE 555218688 beglarashvilinani@yahoo.com 

მედეა ბურჯანაძე  ორშაბათი 16.00 სთ Messenjer 593912974 m.burjanadze@agruni.edu.ge 

ნონა მიქაია ორშაბათი 18.00 სთ ZOOM 577963867 nonamikaia@gmail.com 

 

 

 

mailto:ketevanchkhaidze@yahoo.com
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