
სპეციალობა კურსი საგანი პედაგოგი თარიღი დრო აუდიტორია

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
I კომპიუტერის არქიტექტურა სერგო მიქელაძე 6.02.23 12 სთ პედაგოგთან

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
I

კომპიუტერული 

უნარჩვევები

ლელა 

წითაშვილი
7.02.23 12 სთ პედაგოგთან

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
I

ალგორითმები და მონაცემტა 

სტრუქტურები 1

ჯულიეტა 

ტაბეშაძე
9.02.23 13 სთ 404

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
I აკადემიური წერა ლამზიარ კობაიძე 10. 02.23 12 სთ 403

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
I ინგლისური ენა 1 ანი ბაგდასარანი 13.02.23 13 სთ 403

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
II ოპერაციული სისტემები ლერი ნოზაძე 6.02.23 11 სთ 310

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
II

მენეჯმენტის 

საფუძვლები(მინორის)
ნანა ზაზაძე 7.02.23 11 სთ 403

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
II ო.ო.პ 1 ნინო ბერიძე 7.02.23 12 სთ 310

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
II

ბიზნესის საფუძვლები 

(მინორის)
ია გელაშვილი 9.02.23 13 სთ 404

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
II ინგლისური ენა 3 ანი ბაგადსარიანი 10.01.23 12 სთ 403

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
III

ინფორმაციის 

უსაფრთხოების 

ტექნოლოგიები

ჭიკაძე 6. 02.23 12 სთ პედაგოგთან

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
III ო.ო.პ 3 (C#) ნინო ბერიძე 7.02.23 12 სთ 310

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
III მონაცემთა ბაზები 2

ლელა 

წითაშვილი
8.02.23 12 სთ პედაგოგთან

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
III ვებტექნოლოგიები 1

დარეჯან 

ვედიაკოვი
10.02.23 14 სთ 403

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
IV დაპროგრამების ენა python

გულიკო 

ჯანელიძე
6. 02.23 12 სთ პედაგოგთან

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები
IV

სამაგიდო აპლიკაციები

python -ზე

გულნარა 

ჯანელიძე
7.02.23 12 სთ პედაგოგთან

აგრონომია I აკადემიური წერა ლ. კობაიძე 10.02.23 13 სთ 402

აგრონომია III საქართველოს ნიადაგები ბეგლარაშვილი 7.02.23 13 სთ პედაგოგთან

აგრონომია IV
სასოფლო პროექტების 

მართვა
ხაზალაშვილი 7.02.23 11 სთ პედაგოგთან

ყურადღება: წერისთვის დრო განკუთვნილია 2 სთ, ელექტრონულისთვის 20 ქ - 30წთ, 30 ქ - 40 წთ და 40 ქ 50 წთ (403 

კომპ.აუდიტორიაა, 404 წერისთვის)

2022-23 სასწ. წლის საშემოდგომო სემესტრის შემაჯამებელი გამოცდების ცხრილი

ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო  ფაკულტეტისათვის



ეკოლოგია I აკადემიური წერა ლამზირა კობაიძე 11.01.23 14 სთ 403

ეკოლოგია I ინგლისური ენა 1 ლუიზა მელიქიძე 12.01.23
13.30 

სთ
403

ეკოლოგია II
გარემოს მდგრადი 

განვითარება                     
თინა გელაშვილი 7.02.23 12 სთ პედაგოგთან

ეკოლოგია II გამოყენებითი ეკოლოგია ზაზა სამონიძე 9.02.23 13 სთ 404

ეკოლოგია II ინგლისური ენა 3 ანი ბაგდასარიანი 13.01.23 11 სთ 403

ეკოლოგია III
მეტეოროლოგია და 

კლიმატოლოგია

ნაზიბროლა 

ბეგლარაშვილი
7.02.23 12 სთ პედაგოგთან

ეკოლოგია IV სამთო წარმოების ეკოლოგია ზაზა სამსონოძე 9.02.23 13 სთ 404

ვეტერინარია I ცხოველთა ანატომია 1 ნინო მილაშვილი 7.02.23 12 სთ პედაგოგთან

ვეტერინარია II ცხოველტა ანატომია 3 ნინო მილაშვილი 7.02.23 13 სთ პედაგოგთან

ვეტერინარია II ეკონომიკის საფუძვლები
ლავრენტი 

ჩიბურდანიძე
11.01.32 10 სთ 403

ვეტერინარია II ფილოსოფიის შესავალი
როინ 

რეხვიაშვილი
20.01.23 15 სთ 403

ვეტერინარია III ფილოსოფიის შესავალი
როინ 

რეხვიაშვილი
17.01.23 16 სთ 402

minor II ო.ო.პ 1 ნინო ბერიძე 7.02.23 12 სთ 310

minor III ო.ო.პ 3 (C#) ნინო ბერიძე 7.02.23 11 301

minor III მონაცემტა ბაზები 2
ლელა 

წითაშვილი
8.02.23 11 სთ პედაგოგთან

minor IV სამთო წარმოების ეკოლოგია                                          ზაზა სამსონიძე 9.02.23 13 სთ 404

minor IV გამოყენებითი ეკოლოგია                                           ზაზა სამსონიძე 9.02.23 13 სთ 404

minor IV ვებტექნოლოგიები 1 დ. ვედიაკოვი 10.02.23 14 სთ 403


