
საგანი დღე და დრო პედაგოგი

1
კალკულუს 1, მათემატიკის 

საფუძვლები, მათემატიკის საფუძვლები 
პარასკევი  11-00, 12-00 ,13-00, 14-00 , 15-00 ;   ბიწაძე დარეჯან, - Zoom ID: 860 600 7921

2

 წრფივი ალგებრის მოკლე 

კურსი,საინჟინრო მათემატიკა 1, 

საინჟინრო მათემატიკა  1 

ოთხშაბათი   11-00, 12-00 ;  ხუთშაბათი  11-

00,  12-00, 13-00, 14-00;                                                                              

  პარასკევი  14-00 ,15-00   

ხარაშვილი მაია, - Zoom ID: 470-801-

8383

3 საინჟინრო მათემატიკა 1  ორშაბათი  17-00, 18-00, 19-00   ფიფია გივი, - Zoom ID: 646-490-2318

4      საინჟინრო მათემატიკა 3 
ოთხშაბათი  12-00,  13-00,                         

 პარასკევი  14-00, 15-00 

მასპინძელაშვილი ბორის, - Zoom ID: 575-

392-7527

5
დისკრეტული მათემატიკის 

ელემენტები 
ოთხშაბათი  17-00, 18-00, 19-00 

ხომერიკი ნოდარ, - Zoom ID: 758-379-

7922

6      მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1  ხუთშაბათი  15-00, 16-00  
სხვიტარიძე ქეთევან, - Zoom ID: 733-787-

2118

7    მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1
სამშაბათი 14-00,15-00,16-00; ხუთშაბათი 13-

00-14-00 

კვირიკაშვილი თამარ, - Zoom ID: 523-510-

5776

8 საინჟინრო მათემატიკა 1  შაბათი  15-00, 16-00 
წიკლაური ზვიად, - Zoom ID: 283-020-

0260

9 მათემატიკა ეკონომისტებისთვის 1  პარასკევი  10-00, 11-00 
სამსონაძე გურამ, - Zoom ID: 749-056-

3693

10
Engineering Mathematics 1, Engineering 

Mathematics 1.1, Elements of Mathematics 
ოთხშაბათი 9-00, 10-00, 11-00, 12-00 

ნატროშვილი დავით, - Zoom ID: 935-633-

2635

11
საინფორმაციო ტექნოლოგიები 

ბიზნესში
ოთხშაბათი 19-00

12
გამოყენებითი ინფორმატიკის 

საფუძვლები -1
პარასკევი 19-00

13
Accomplishment and Defense of Master’s 

Thesis
ორშაბათი 19-00,

ჩხარტიშვილი ნინო 551 280 0576                       

მაღრაძე დავით796 631 9903                    

ხომასურიძე მარიამ  635 242 4787 

14 Methods of must and wine analyses ოთხშაბათი 19-00 ქვარცხავა გიორგი 686 639 1536

დამატებითი საგნების ცხრილი

როჭიკაშვილი ეკატერინე, - Zoom ID: 

784-271-4258



15
აგრარული მეურნეობის ქიმიიზაცია და 

გარემოს დაცვა
ორშაბათი 18-00, დოლიძე ვლადიმერი 766 538 7992

16 აგროდაზღვევის საფუძვლები ორშაბათი 18-00, ცერცვაძე არჩილი 838 473 5511

17
აგრომეტეოროლოგია და 

კლიმატოლოგია
ორშაბათი 17-00, მელაძე მაია 844 232 2331

18 აგრომეტყევეობა ორშაბათი 19-00, გაგოშიძე გიორგი 7634374504

19 აგროსატყეო მელიორაცია ორშაბათი 17-00, გაგოშიძე გიორგი 7634374504

20 აგროქიმია  სამშაბათი 18-00 დოლიძე ვლადიმერი 766 538 7992

21 ამინდი და კლიმატი - შესავალი ორშაბათი 17-00 მელაძე მაია 844 232 2331

22
ანალიზის ინსტრუმენტარული 

მეთოდები
ოთხშაბათი 19-00 გამყრელიძე ნინო 

23 ბიოგანახლებადი სისტემები ოთხშაბათი 18-00 ზაქარიაშვილი ნინო

24 ბოტანიკა ოთხშაბათი 18-00,   19-00
დანელია ირინე  605 254 7330                         

ბადრიძე გულნარა  947 634 4082 

25 ბიოფიზიკა ოთხშაბათი 17-00 ჩიხლაძე მანანა 

26 ბიოქიმიის საფუძვლები სამშაბათი 18-00 ერიქაშვილი აკაკი 

27
გეოინფორმაციული სისტემები 

აგრონომიაში
 ოთხშაბათი 17-00 ლაოშვილი ზურაბ 

28
გარემოს დაცვის ინჟინერიის 

საფუძვლები
ორშაბათი 18-00 კიკაბიძე მაია 

29
გეოგრაფიულ-ინფორმაციული 

სისტემები სატყეო მეურნეობაში
 ოთხშაბათი 18-00 ლაოშვილი ზურაბ 

30

დაპროექტება და პროექტის მართვა 

აგრარულ და ბიოსისტემების 

ინჟინერიაში

ორშაბათი16-00 ფალელაშვილი იოსებ 

31 დენდრომეტრია სამშაბათი18-00 ტიგინაშვილი ზვიადი 

32 დედამიწა სამშაბათი15-00 კელაპტრიშვილი შალვა 

33 ეკოლოგიის საფუძვლები სამშაბათი 19-00
ცქიტიშვილი ეკა                                   

ზაქარიაშვილი ნინო  944 447 0885

34 ეკონომიკის პრინციპები  ორშაბათი 19-00 ბაიდაური დალი 

35
ელემენტარული დიფერენციალური 

განტოლებები
სამშაბათი 18-00 გაჩეჩილაძე ავთანდილ 



36
ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის  

საფუძვლები
სამშაბათი 18-00 სანაია ეკატერინე 

37 ვარიაციული სტატისტიკა ოთხშაბთი18-00 ღურწკაია ფიქრია 

38 ზოგადი და ორგანული ქიმიის შესავალი ოთხშაბათი 17-00 ბერიაშვილი ქეთევან 

39 ზოგადი ფიზიკა სამშაბათი 19-00
კეთილაძე ომარ 830 213 7302                                  

კაპანაძე ქეთევანი   346 622 6448

40 ზოგადი ფიზიკა - 2 ოთხშაბათი 15-00 კაპანაძე ქეთევანი 

41 ზოგადი ქიმია ოთხშაბათი 17-00. ბერიაშვილი ქეთევან 

42 ზოგადი მიწათმოქმედება  შაბათი 12-00 ბაიდაური ლალი 680 928 3090

43 ზოოლოგია ორშაბათი 18-00 ცქიტიშვილი ეკა

44 ზოგადი ელექტროტექნიკა შაბაბათი 15-00 სანაია უკატერინე 

45 ინგლისური ენა - 3  ორშაბათი 15-00 ჭუმბურიძე მარიამ 

46

კანფეტის, კარამელისა და ხილ-

კენკროვანი საკონდიტრო პროდუქტების 

წარმოება

ხუთშაბათი 19-00 ხუციშვილი როზა 

47
კარიერის დაგეგმვა ნიადაგის და წყლის 

რესურსების ინჟინერიაში
ოთხშაბათი 15-00 ნარჩემაშვილი სოფიო 

48
კვების მრეწველობის წარმოების 

ნარჩენების გადამუშავება
 ოთხშაბათი 18-00 დოლიძე მალხაზ 

49 კვების პროდუქტები და მომხმარებელი ორშაბათი 17-00 ნატროშვილი ნათია 

50 კონსერვაციული ბიოლოგია სამშაბათი 17-00 ცქიტიშვილი ეკა

51 მასალათა მექანიკა სამშაბათი 18-00 მაძაღუა ზურაბ 

52 მდელოსნობა ორშაბათი 18-00 მაჭავარიანი ნათელა 

53 მელიორაციული ნიადაგმცოდნეობა ორშაბათი18-00 დოლიძე ვლადიმერი

54 მებოსტნეობა შაბათი 13-00 ბაიდაური ლალი 

55 მეთევზეობა ორშაბათი 18-00 ოსიაშვილი ნათია 

56
მეცხოველეობის წინაშე მდგარი 

პრობლემები
ორშაბათი 19-00,

მაღრაძე 796 631 9903                                     

ღლიღვაშვილი ვასილ 552 280 0576

57 მეცხენეობა ოთხშაბათი 19-00 ხარაზიშვილი ავთანდილი 

58 მეცხოველეობის საფუძვლები ოთხშაბათი 18-00 ცინცაძე მანანა 



59 მიკროეკონომიკის საფუძვლები ოთხშაბათი 18-00 კოპალიანი ნატალია 

60 მიკრობიოლოგია ინჟინრებისათვის ოთხშაბათი17-00 ამირანაშვილი ლია 

61 მიკრობიოლოგია ოთხშაბათი 16-00 ამირანაშვილი ლია 

62 მცენარეთა ბიოქიმია ოთხშაბათი 17-00 ერიქაშვილი აკაკი 

63 მიწათმოქმედება  სამშაბათი 18-00 ბაიდაური ლალი 

64 მინდვრად საკვებწარმოება ორშაბათი 17-00 ბაიდაური ლალი სარჯველაძე იოსებ 

65 მცენარეთა გენეტიკა და სელექცია ოთხშაბათი 19-00 ბედიანაშვილი ციცინო  დანელია ირინე 

66 მცენარეთა მორფოლოგია და ანატომია ოთხშაბათი18-00 დანელია ირინე 

67 მცენარეთა ფიზიოლოგია ორშაბათი 19-00
ბადრიძე 947 634 4082                                               

დანელია ირინე  606 254 7330

68 მცენარეთა ბიოქიმიის საფუძვლები ოთხშაბათი  17-00 ერიქაშვილი აკაკი 

69 ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლები სამშაბათი 18-00 მაჭავარიანი ნათელა 

70 ორგანული ქიმია ოთხშაბათი 17-00 კილაძე მაია 

71
ნიადაგები და მცენარის ზრდა-

განვითარება
ორშაბათი 18-00 დოლიძე ვლადიმერი 

72
ნადირობის საფუძვლები და სანადირო 

მეურნეობა
ოთხშაბათი 18-00 გიორგაძე ანატოლი 

73
ორგანული სოფლის მეურნეობის 

თეორია და პრაქტიკა
ორშაბათი16-00 ბაიდაური ლალი 

74 პურისა და მაკარონის წარმოება სამშაბათი 18-00 დოლიძე მალხაზ 

75 ორიენტაცია მეცხოველეობაში სამშაბათი 15-00 ცინცაძე მანანა 

76 რუსული ენა - 3 ორშაბათი 19-00 გილაური ნინო 

77
რძისა  და ხორცის პროდუქტების 

ზოგადი ტექნოლოგია
 სამშაბათი 18-00

78 რძისა და რძის პროდუქტების წარმოება   სამშაბათი 19-00

79
ს/მ კულტურის სტრუქტურა - 

ფუნქციათა ურთიერთობები
 ოთხშაბათი18-00 ბადრიძე გულნარა 

80
ს/მ კულტურის მოვლა-მოყვანა, 

პროდუქტიულობა და მართვა
ოთხშაბათი 17-00 როყვა ქეთევანი

ბოკერია აკაკი 



81 საინჟინრო თერმოდინამიკა სამშაბათი 19-00
კაპანაძე 346 622 6448                                                  

სანაია ეკატერინე  831 213 7302

82 საველე პრაქტიკა სატყეო საქმეში ოთხშაბათი 15-00 ტიგინაშვილი ზვიადი  ლომიძე ნინო 

83
საბეწვე ნადირის ბიოლოგია და  მოვლა 

შენახვა
ოთხშაბათი 17-00. ნატროშვილი ნათია

84
საინჟინრო ჰიდროლოგია და 

ჰიდრავლიკა
შაბათი 12-00 ოდილავაძე თამაზ 

85 საკვები კულტურების მართვა ორშაბათი 18-00 სარჯველაძე იოსები 

86 საინჟინრო მათემატიკა 3  შაბათი 15-00 ბიწაძე დარეჯანი 

87 სამადუღრე წარმოება ორშაბათი 15-00 რუხაძე თეიმურაზი

88
საკონდიტრო, შოკოლადის ნაწარმისა და 

კაკაოს წარმოება
ხუთშაბათი 19-00 ხუციშვილი როზა 

89
სამრეწველო  მეცხოველეობის 

მიმოხილვა
ოთხშაბათი 15-00 ცინცაძე მანანა 

90
სარეველა მცენარეების იდენტიფიკაცია 

და მათი კლასიფიკაცია
ოთხშაბათი 18-00 ბაიდაური ლალი 

91 სარძეო მეცხოველეობა ორშაბათი 17-00 ცინცაძე მანანა

92
სარეველა, შხამიანი და  მავნე   

მცენარეები
სამშაბათი 17-00 ბაიდაური ლალი 

93
სასათბურე მეურნეობების 

ექსპლუატაცია და მართვა
სამშაბათი 18-00 ბადრიშვილი გიორგი 

94

სასოფლო-სამეურნეო მანქანების 

ფუნქციონალური ანალიზი და 

მოდელირება

ორშაბათი 18-00 თედორაძე ომარი

95
სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 

მეთესლეობა
ორშაბათი 18-00 დარსაველიძე თინათინ 

96
სასოფლო-სამეურნეო ორგანიზაციები 

და დაწესებულებები
შაბათი 13-00 ლაჭყეპიანი თენგიზი 

97
სასურსათო პროდუქტების ტექნო-

ქიმიური კონტროლი
ორშაბათი 18-00 მამარდაშვილი ნაირა 



98
სასურსათო წარმოების ტექნოლოგიური 

მოწყობილობები
ორშაბათი 19-00,

გუგულაშვილი გივი  553 280 0576                           

მაღრაძე 796 631 9903

99 სატყეო გეოდეზია ოთხშაბათი 19-00 ლაოშვილი ზურაბი  688 639 1536

100 სასურსათო უსაფრთხოება ორშაბათი 18-00 აფციაური ლიკა 768 538 7992

101 სატყეო ენტომოლოგია ოთხშაბათი 18-00 ლომიძე ნინო 840 473 5511

102
სატყეო მეტეოროლოგია და 

კლიმატოლოგია
ორშაბათი 17-00 მელაძე მაია 846 232 2331

103 სატყეო მეურნეობის მარკეტინგი ორშაბათი 16-00 გეგენავა ლეილა 765 437 4504 

104
სატყეო მექანიზაცია და ტყის 

ტრანსპორტი
ორშაბათი 17-00 ნატროშვილი დიმიტრი 765 437 4504

105 სატყეო მელიორაცია სამშაბათი 18-00
გაგოშიძე გიორგი 768 538 7992                         

შევარდნაძე დავითი

106
სატყეო ნიადაგმცოდნეობა გეოლოგიის 

საფუძვლებით
ორშაბათი17-00 მაჭავარიანი ნათელა 846 232 2331

107 სატყეო წარმოების მანქანები ოთხშაბათი 19-00 ნატროშვილი დიმიტრი 952 058 0750

108 სატყეო ფიტოპათოლოგია ოთხშაბათი 18-00 ლომიძე ნინო 946 447 0885

109
სტრუქტურები და რეაქციები 

ბიოქიმიურ პროცესებში
ორშაბათი 19-00

ბადრიძე 947 634 4082                                            

ერიქაშვილი აკაკი 607 254 7330

110 საჯარო გამოსვლის ტექნიკა ოთხშაბათი 17-00 ქათამაძე ნატო 798 285 6570

111 ტექნიკური კულტურები სამშაბათი 18-00 დარსაველიძე თინათინ 

112 სურსათის  წარმოების მიკრობიოლოგია ოთხშაბათი 17-00 გაგელიძე ნინო 307 362 3109

113 სოციოლოგია ორშაბათი 18-00
შონია მურადი  264 001 8172                               

კეცხოველი ირმა 

114
ტექნოლოგიური პროცესების 

ავტომატიზაციის საფუძვლები
ოთხშაბათი 18-00 ბერეჟიანი მალხაზი 307 362 3109

115 ტექნიკური ხაზვა ორშაბათი  16-00 ბეგიაშვილი მზია 323 366 5581

116 ტყის ზოოლოგია სამშაბათი 18-00 ცქიტიშვილი ეკა 359 564 2859

117 უცხოური ენა (გერმანული) – B 1.1 სამშაბათი 15-00 გამყრელიძე ნანა 

118 უცხოური ენა (ინგლისური) – B 1.1 სამშაბათი 19-00,  სამშ 21-00
ზაქარიაშვილი 944 447 0885                     

ჭუმბურიძე მარიამი



119 უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1 ორშაბათი19-00
ქიმუცაძე ანა 279 794 2271                                 

ჭუმბურიძე მარიამი

120 უცხოური ენა (რუსული) – B 1.1 სამშაბათი 18-00 გილაური ნინო 512 894 4215

121 ფიზიკა სამშაბათი 18-00 კეთილაძე ომარ 776 260 3305

122 ფინანსური ანგარიშგება ოთხშაბათი 18-00 ლაჭყეპიანი თენგიზი 632 744 3042

123 ფიტოპათოლოგია ოთხშაბათი 17-00 პავლიაშვილი ქეთევანი 

124 შესავალი აგრონომიის სპეციალობაში სამშაბათი 19-00
კაპანაძე 346 622 6448                                                   

როყვა ქეთევან 832 213 7302

125 შესავალი მიკრობიოლოგიაში ოთხშაბათი15-00 ამირანაშვილი ლია 348 622 6448 

126 შესავალი სტატისტიკაში ოთხშაბათი 17-00. ღურწკაია ფიქრია

127 ცხოველებთან მუშაობა შაბათი 12-00 ცინცაძე მანანა 682 928 3090

128

ცხოველთა სადგომების გარემოს 

დაცვითი მოდიფიცირებული 

სისტემების დაპროექტება

ორშაბათი 18-00 მეფარიშვილი ნანი 

129 ცხოველთა მოშენება და გენეტიკა  შაბათი 15-00 ხარაზიშვილი ავთანდილი 776 260 3305

130 ცხოველთა დაავადებების პრევენცია ოთხშაბათი 15-00

131
ცხოველური წარმოშობის კვების 

პროდუქტები
ხუთშაბათი 19-00

132 ცხოველთა საკვები და კვება ოთხშაბათი 15-00 ორჯანელი ნაილე 409 741 7178

133
წარმოების ეკონომიკა, მენეჯმენტი და 

მარკეტინგი
ოთხშაბათი 18-00 გეგენავა ლეილა 809 923 5564 

134
წერილობითი, ზეპირი, ვიზუალური და 

ელექტრონული კომპოზიცია
ორშაბათი  17-00

135
წერილობითი, ზეპირი, ელექტრონული 

და ვიზუალური კომპოზიცია
სამშაბათი 17-00

136 წყლის რესურსების მენეჯმენტი  სამშაბათი18-00 ხარაიშვილი ოლღა  496 756 7844

137
წყლის რესურსების  მენეჯმენტი 

სოფლის მეურნეობაში
ორშაბათი 18-00 ხარაიშვილი ოლღა 817 353 5500

ჭიღლაძე ლიანა 593 437 6309

ნატროშვილი ნათია 642 861 17350



138 ჰიდრავლიკა ოთხშაბათი 18-00
ოდილავაძე თამაზი  768 538 7992                           

მებონია ნინო 

139
ხორცისა და ხორცის პროდუქტების 

წარმოება
შაბათი 13-00 ბოკერია აკაკი 682 928 3090

140 ზოგადი და არაორგანული ქიმია ორშაბათი 18-00 მაია კილაძე

141 ზოგადი ქიმია ორშაბათი19-00,
მაღრაძე 796 631 9903                                                

ქეთევან ბერიაშვილი 554 280 0576

142 ბიოლოგიის საფუძვლები ოთხშაბათი 18-00 ციცინო ბედიანაშვილი 769 538 7992

143 ზოგადი ფიზიკა ოთხშაბათი 18-00 ომარ კეთილაძე  841 473 5511

144 რუსული ენა - 1 ორშაბათი 17-00 ნინო გილაური 847 232 2331

145 ზოგადი ფიზიკა A ორშაბათი 16-00 ომარ კეთილაძე

146 გეგმილური ხაზვა ორშაბათი 17-00 მზია ბეგიაშვილი 766 437 4504

147 ბოტანიკა სამშაბათი 18-00 გულნარა ბადრიძე  769 538 7992 

148 ზოგადი და ორგანული ქიმიის შესავალი ორშაბათი 17-00 ქეთევან ბერიაშვილი  847 232 2331

149 ფრანგული ენა –1 ოთხშაბათი 19-00 ნანა მიქელიშვილი 953 058 0750

150 ცხოველებთან მუშაობა ოთხშაბათი 18-00 მანანა ცინცაძე  947 447 0885

151 ზოოლოგია ორშა 19-00 ბადრიძე 947 634 4082                                                      

ეკა ცქიტიშვილი608 254 7330

152
სატყეო ეკოლოგია და კლიმატის 

ცვლილებები
ოთხშ 17-00 ეკა ცქიტიშვილი  799 285 6570

153 სატყეო ბოტანიკა და ეკოფიზიოლოგია სამშ 18-00 ირინა დანელია

154  ამპელოგრაფია ოთხშ 17-00 ლევან უჯმაჯურიძე 308 362 3109

155 Viticulture and vineyard managment systems ორშა 18-00
დავით მაღრაძე 265 001 8172

156
Integrated soil and water management for 

vineyards
ოთხშ 18- ილია კუნჭულია 308 362 3109



157

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

წყალმოთხოვნილების განსაზღვრის 

მეთოდები სარწყავ მიწათმოქმედებაში

ორშა16-00
თამაზ ოდილავაძე 324 366 5581

158
მცენარეთა ციტოლოგიისა და 

ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი
სამშ 18-00 გულნარა ბადრიძე 360 564 2859

159
მცენარეთა ბიოლოგია 1. მცენარეთა 

მორფოლოგია და სისტემატიკა
სამს 15-00 ირინა დანელია Zoom ID: 605-254-7330

160
ინგლისური ენა – 1

სამშ 19-00, 22-00
ზაქარიაშვილი 944 447 0885 მარიამ 

ჭუმბურიძე

161 Инженерная математика 1 სამშაბათი 16 – 00, 17–00, 18 – 00 კირთაძე ალექსი  Zoom ID: 842-950-3776

163
Введение в геологию

სამშაბათი 13 – 00, 14–00, 15 – 00 კელეპტრიშვილი შალვა  Zoom ID: BBB

მაჭავარიანი ნატო

Zoom ID: 788-168-4533

165
წრფივი ალგებრისა და კალკულუსუს 

ელემენტები
ოთხშაბათი 11 – 00, 12– 00, 13–00 

ელერდაშვილი ეკა  Zoom ID: 293-449-

5271

166 კომპიუტერული ტექნოლოგიები ორშაბათი 15–00, 16 – 00 ონიანი მედეა  Zoom ID: 706 092 6532

167 მიწისქვეშა წყლების დინამიკა ხუთშაბათი 17–00 ,18–00, 19–00 მარდაშოვი მარინე,  Zoom ID: BBB

168 საინჟინრო გეოდინამიკის საფუძვლები ოთხშაბათი  17–00, 18–00, 19–00 მარდაშოვი მარინე,  Zoom ID: BBB

პეტრიაშვილი ჟუჟუნა

 Zoom ID: 431 728 1015

მაჭავარიანი ნატო

Zoom ID: 788-168-4533

სასარგებლო წიაღისეულის 

საბადოების გეოლოგია 
ხუთშაბათი 13–00, 

 გელეიშვილი ვაჟა Zoom ID: 881 911 

6097

ბერიკაშვილი თეიმურაზ  Zoom ID: 598-

911-1319

შაბათი 12 – 00, 13 – 00 

ოთხშაბათი 12–00, 13–00

171

164

162

შაბათი 14–00, 15–00

Физика 1

Английский язык для технических 

специальностей 1

უცხო ენა ინგლისური 1

169

170

 ზოგადი ქიმია 

ოთხშაბათი 10–00, 11–00



სასარგებლო წიაღისეულის 

საბადოების გეოლოგია  ლაბორატორია
სამშაბათი  13 –00

გელეიშვილი ვაჟა  III კორ. 345 

აუდიტორია

172
სამთო ტექნიკური შე¬ნო-ბები და 

ნაგებობები
შაბათი 12 –00, 13–00

ლებანიძე ზურაბ,  Zoom ID: 358323

1693

173 დანალექი ქანების პეტროგრაფია ხუთშაბათი 14 – 00 პარასკევი 17–00 ახვლედიანი ია   Zoom ID: 325-877-7521

171


