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ლაჭყეპიანი თენგიზი

97

სასურსათო პროდუქტების
ტექნო-ქიმიური კონტროლი

ორშაბათი 18-00

მამარდაშვილი ნაირა

ორშაბათი 19-00,

გუგულაშვილი გივი 553 280 0576
მაღრაძე 796 631 9903

99

სასურსათო წარმოების
ტექნოლოგიური
მოწყობილობები
სატყეო გეოდეზია

ოთხშაბათი 19-00

ლაოშვილი ზურაბი 688 639 1536

100

სასურსათო უსაფრთხოება

ორშაბათი 18-00

აფციაური ლიკა 768 538 7992

ოთხშაბათი 18-00

ლომიძე ნინო 840 473 5511

ორშაბათი 17-00

მელაძე მაია 846 232 2331

ორშაბათი 16-00

გეგენავა ლეილა 765 437 4504

ორშაბათი 17-00

ნატროშვილი დიმიტრი 765 437 4504

98

101

სატყეო ენტომოლოგია
სატყეო მეტეოროლოგია და
102
კლიმატოლოგია
სატყეო მეურნეობის
103
მარკეტინგი
სატყეო მექანიზაცია და ტყის
104
ტრანსპორტი
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
სურსათის წარმოების
მიკრობიოლოგია

სამშაბათი 18-00

დარსაველიძე თინათინ

ოთხშაბათი 17-00

გაგელიძე ნინო 307 362 3109

ორშაბათი 18-00

შონია მურადი 264 001 8172
კეცხოველი ირმა

ოთხშაბათი 18-00

ბერეჟიანი მალხაზი 307 362 3109

112
113

სოციოლოგია

ტექნოლოგიური პროცესების
114
ავტომატიზაციის
საფუძვლები
115
116

ტექნიკური ხაზვა
ორშაბათი 16-00
ტყის ზოოლოგია
სამშაბათი 18-00
უცხოური ენა (გერმანული) –
117
სამშაბათი 15-00
B 1.1
უცხოური ენა (ინგლისური) – სამშაბათი 19-00, სამშ
118
B 1.1
21-00
უცხოური ენა (ინგლისური) –
119
ორშაბათი19-00
B 2.1

ბეგიაშვილი მზია 323 366 5581
ცქიტიშვილი ეკა 359 564 2859
გამყრელიძე ნანა
ზაქარიაშვილი 944 447 0885
ჭუმბურიძე მარიამი
ქიმუცაძე ანა 279 794 2271
ჭუმბურიძე მარიამი

121

უცხოური ენა (რუსული) – B
1.1
ფიზიკა

122

ფინანსური ანგარიშგება

ოთხშაბათი 18-00

ლაჭყეპიანი თენგიზი 632 744 3042

123

ფიტოპათოლოგია
შესავალი აგრონომიის
სპეციალობაში

ოთხშაბათი 17-00

პავლიაშვილი ქეთევანი
კაპანაძე 346 622 6448
როყვა ქეთევან 832 213 7302

120

124

სამშაბათი 18-00

გილაური ნინო 512 894 4215

სამშაბათი 18-00

კეთილაძე ომარ 776 260 3305

სამშაბათი 19-00

125 შესავალი მიკრობიოლოგიაში

ოთხშაბათი15-00

ამირანაშვილი ლია 348 622 6448

126
127

შესავალი სტატისტიკაში
ცხოველებთან მუშაობა
ცხოველთა სადგომების
გარემოს დაცვითი
მოდიფიცირებული
სისტემების დაპროექტება
ცხოველთა მოშენება და
გენეტიკა
ცხოველთა დაავადებების
პრევენცია
ცხოველური წარმოშობის
კვების პროდუქტები

ოთხშაბათი 17-00.
შაბათი 12-00

ღურწკაია ფიქრია
ცინცაძე მანანა 682 928 3090

ორშაბათი 18-00

მეფარიშვილი ნანი

შაბათი 15-00

ხარაზიშვილი ავთანდილი 776 260
3305

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

128

129
130
131

135
136
137
138
139
140

წერილობითი, ზეპირი,
ელექტრონული და
ვიზუალური კომპოზიცია
წყლის რესურსების
მენეჯმენტი
წყლის რესურსების
მენეჯმენტი სოფლის
მეურნეობაში
ჰიდრავლიკა
ხორცისა და ხორცის
პროდუქტების წარმოება
ზოგადი და არაორგანული
ქიმია

ოთხშაბათი 15-00
ნატროშვილი ნათია 642 861 17350
ხუთშაბათი 19-00

ჭიღლაძე ლიანა 593 437 6309
სამშაბათი 17-00
სამშაბათი18-00

ხარაიშვილი ოლღა 496 756 7844

ორშაბათი 18-00

ხარაიშვილი ოლღა 817 353 5500

ოთხშაბათი 18-00

ოდილავაძე თამაზი 768 538 7992
მებონია ნინო

შაბათი 13-00

ბოკერია აკაკი 682 928 3090

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
145
146
147

149
150

რუსული ენა - 1
ზოგადი ფიზიკა A
გეგმილური ხაზვა
ბოტანიკა
ზოგადი და ორგანული
ქიმიის შესავალი
ფრანგული ენა –1
ცხოველებთან მუშაობა

151

ზოოლოგია

148

152
153
154
155
156

157

სატყეო ეკოლოგია და
კლიმატის ცვლილებები
სატყეო ბოტანიკა და
ეკოფიზიოლოგია
ამპელოგრაფია
Viticulture and vineyard
managment systems
Integrated soil and water
management for vineyards
სასოფლო-სამეურნეო
კულტურების
წყალმოთხოვნილების
განსაზღვრის მეთოდები
სარწყავ მიწათმოქმედებაში

მცენარეთა ციტოლოგიისა და
158 ფიზიოლოგიის გავრცობილი
კურსი
მცენარეთა ბიოლოგია 1.
159 მცენარეთა მორფოლოგია და
სისტემატიკა
ინგლისური ენა – 1
160

ორშაბათი 17-00
ორშაბათი 16-00
ორშაბათი 17-00
სამშაბათი 18-00

ნინო გილაური 847 232 2331
ომარ კეთილაძე
მზია ბეგიაშვილი 766 437 4504
გულნარა ბადრიძე 769 538 7992

ორშაბათი 17-00

ქეთევან ბერიაშვილი 847 232 2331

ოთხშაბათი 19-00
ოთხშაბათი 18-00

ნანა მიქელიშვილი 953 058 0750
მანანა ცინცაძე 947 447 0885

ორშა 19-00

ბადრიძე 947 634 4082
ეკა ცქიტიშვილი608 254 7330

ოთხშ 17-00

ეკა ცქიტიშვილი 799 285 6570

სამშ 18-00

ირინა დანელია

ოთხშ 17-00

ლევან უჯმაჯურიძე 308 362 3109

ორშა 18-00
ოთხშ 18-

ორშა16-00

დავით მაღრაძე 265 001 8172
ილია კუნჭულია 308 362 3109

თამაზ ოდილავაძე 324 366 5581

სამშ 18-00

გულნარა ბადრიძე 360 564 2859

სამს 15-00

ირინა დანელია

სამშ 19-00, 22-00

ზაქარიაშვილი 944 447 0885 მარიამ
ჭუმბურიძე

