
ჯგუფის 

№
სასწავლო კურსი პროფესორის გვარი გამოცდის თარიღი

გამოცდის 

დაწყების 

დრო

აუდიტორია

ბაკალავრიატ

ი

ბიოლოგიის საფუძვლები 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14 სთ მე-11 კორპ. 311

მათემატიკის საფუძვლები ბიწაძე დარეჯან შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12 სთ მე-11 კორპ. 307

ცხოველებთან მუშაობა ცინცაძე მანანა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10 სთ მე-11 კორპ. 422

ზოგადი და ანალიზური ქიმიის 

საფუძვლები

ბერიაშვილი 

ქეთევან
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10 სთ მე-11 კორპ. 308

კრიტიკული აზროვნების ელემენტები სურმავა მარინე სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12 სთ მე-11 კორპ.106

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

მეცხოველეობის დარგში კარიერის დაგეგმვა 

და ორიენტირება
ცინცაძე მანანა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 417

ზოგადი ბიოქიმია
ერიქაშვილი აკაკი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 311

ცხოველური  წარმოშობის  კვების 

პროდუქტები 

ნატროშვილი 

ნათია
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10 სთ მე-11 კორპ. 422

სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა კვება 1 ორჯანელი ნაილე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 417

შესავალი სტატისტიკაში ღურწკაია ფიქრია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 412

უცხოური ენა 3 პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

საძოვრული და მომთაბარე მეცხოველეობა
ღლიღვაშვილი 

ვასილი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 09:00 მე-11 კორპ. 311

ლაქტაციის ბიოლოგია ცინცაძე მანანა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 422

აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

110200

110100

110000



შინაურ ცხოველთა რეპრო-დუქცია 
ხარაზიშვილი 

ავთანდილი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 414

ცხოველთა დაავადებების პრევენცია 
ნატროშვილი 

ნათია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 419

სარძეო მეცხოველეობა ცინცაძე მანანა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 422

ცხოველთა მოშენება და გენეტიკა ორჯანელი ნაილე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 417

კვების  პროდუქტების  კვლევის
მეთოდები

ნატროშვილი 

ნათია
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 417

კომპანიონი ცხოველები 
ნატროშვილი 

ნათია
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 419

მეფუტკრეობა ორჯანელი ნაილე სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 420

მეფრინველეობა ცინცაძე მანანა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 420

 ადამიანის კვების საფუძვლები 
ნატროშვილი 

ნათია
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 416

მებოცვრეობა ორჯანელი ნაილე სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 420

[1787] ზოგადი და არაორგანული ქიმია კილაძე მაია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 500

[199] მათემატიკის საფუძვლები ბიწაძე დარეჯან პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 500

[5787] გამოყენებითი ინფორმატიკა
თანანაშვილი 

მთვარისა
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 506

[7366] ბიოფიზიკა ჩიხლაძე მანანა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 500

[3237] დედამიწა პაატაშვილი რამაზ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 413

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

[1787] ზოგადი და არაორგანული ქიმია კილაძე მაია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 500

[199] მათემატიკის საფუძვლები ბიწაძე დარეჯან პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 500

[5787] გამოყენებითი ინფორმატიკა
თანანაშვილი 

მთვარისა
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 506

[7366] ბიოფიზიკა ჩიხლაძე მანანა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 500110204

110203

110000

110900



[3237] დედამიწა პაატაშვილი რამაზ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 413

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

[7361] ზოგადი ბიოლოგია 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 308

[5036] ამინდი და კლიმატი აგრონომიაში მელაძე მაია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 414

[2695] ფინანსური ანგარიშგება ბაიდაური დალი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 412

[5053] ფერმერული მეურნეობის საქმიანობის 

მართვა
ბაიდაური დალი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 503

[3301] ბიზნესკომუნიკაცია ბაიდაური დალი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 503

[1539] ფილოსოფიის შესავალი);                                  მიქავა ირაკლი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 311

[7361] ზოგადი ბიოლოგია 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 308

[5036] ამინდი და კლიმატი აგრონომიაში მელაძე მაია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 414

[2695] ფინანსური ანგარიშგება ბაიდაური დალი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 412

[5053] ფერმერული მეურნეობის საქმიანობის 

მართვა
ბაიდაური დალი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 503

[3301] ბიზნესკომუნიკაცია ბაიდაური დალი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 503

[5841] მოზარდთა და ზრდასრულთა 

ფსიქოლოგია

გაფრინდაშვილი 

როზა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:01 მე-11 კორპ. 410

[1539] ფილოსოფიის შესავალი);                                  მიქავა ირაკლი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 311
[5045] ნიადაგები და გარემოს დაცვის 

ხარისხი 

მაჭავარიანი 

ნათელა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ.418

[5086] მცენარეთა გენეტიკა და სელექცია დანელია ირინე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 211

[5056] ორგანული სოფლის მეურნეობის 

თეორია და პრაქტიკა 
ბაიდაური ლალი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 504

110003
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[5058] მებოსტნეობა კაკაბაძე ნატო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 311

[5877] სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია 

სანიტარიის და ჰიგიენის საფუძვლებით

ამირანაშვილი 

ლია
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 211

[5061] მევენახეობა 
რობაქიძე 

ქეთევანი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ.512

[5045] ნიადაგები და გარემოს დაცვის 

ხარისხი 

მაჭავარიანი 

ნათელა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ.418

[5086] მცენარეთა გენეტიკა და სელექცია დანელია ირინე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 211

[5056] ორგანული სოფლის მეურნეობის 

თეორია და პრაქტიკა 
ბაიდაური ლალი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 504

[5058] მებოსტნეობა კაკაბაძე ნატო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 311

[5877] სასოფლო-სამეურნეო მიკრობიოლოგია 

სანიტარიის და ჰიგიენის საფუძვლებით

ამირანაშვილი 

ლია
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 211

[5061] მევენახეობა 
რობაქიძე 

ქეთევანი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ.512

საჯარო გამოსვლების ტექნიკა  ქათამაძე ნატო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ.413

მიწათმოქმედება  ბაიდაური ლალი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ.310

წყლის რესურსების მენეჯმენტი სოფლის 

მეურნეობაში 
ხარაიშვილი ოლღა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ.102

სასურსათო უსაფრთხოება  აფციაური ლიკა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 09:00 მე-11 კორპ. 311

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 

მეთესლეობა 

დარსაველიძე 

თინათინი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 314

ნიადაგი და მცენარის ზრდა განვითარება  
დოლიძე 

ვლადიმერი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 312

საჯარო გამოსვლების ტექნიკა  ქათამაძე ნატო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ.413

მიწათმოქმედება  ბაიდაური ლალი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ.310

110003
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110004



წყლის რესურსების მენეჯმენტი სოფლის 

მეურნეობაში 
ხარაიშვილი ოლღა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ.102

სასურსათო უსაფრთხოება  აფციაური ლიკა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 09:00 მე-11 კორპ. 311

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 

მეთესლეობა 

დარსაველიძე 

თინათინი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 314

ნიადაგი და მცენარის ზრდა განვითარება  
დოლიძე 

ვლადიმერი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 312

[199] მათემატიკის საფუძვლები ბიწაძე დარეჯან შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 413

[7360] ზოგადი ქიმია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

[3016] ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

ბიზნესში
ოხანაშვილი მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 506

 ზოგადი ბიოლოგია 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 308

ზოოლოგია ცქიტიშვილი ეკა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 509

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

[199] მათემატიკის საფუძვლები ბიწაძე დარეჯან შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 413

[7360] ზოგადი ქიმია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

ინფორმაციული ტექნოლოგიები ბიზნესში ოხანაშვილი მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 506

 ზოგადი ბიოლოგია 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 308

ზოოლოგია ცქიტიშვილი ეკა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 509

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

[3496] ეკოლოგიის საფუძვლები ცქიტიშვილი ეკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 312

[3497] ორგანული ქიმია გოგალაძე მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 09:00 მე-11 კორპ. 305
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[3498] ენტომოლოგია
გოგიშვილი 

თინათინი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 305

[8020] ფიტოპათოლოგია
პავლიაშვილი 

ქეთევანი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 503

[3500] მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 308

უცხოური ენა III                                                                პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

[3496] ეკოლოგიის საფუძვლები ცქიტიშვილი ეკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 312

[3497] ორგანული ქიმია გოგალაძე მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 305

[3498] ენტომოლოგია
გოგიშვილი 

თინათინი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 305

[8020] ფიტოპათოლოგია
პავლიაშვილი 

ქეთევანი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 503

[3500] მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 308

უცხოური ენა III                                                                                                                              სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:15
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

 აგრობიოტექნოლოგიის საფუძვლები 
კუხალეიშვილი 

მაია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 509

ხილ–ბოსტნეულის პირველადი დამუშავება 

და შენახვა 
კაკაბაძე ნატო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 505

სურსათის უვნებლობა და ხარისხი აფციაური ლიკა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 

მეთესლეობა 

დარსაველიძე 

თინათინი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 413

ტექნიკური კულტურები 
დარსაველიძე 

თინათინი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 414

საკარანტინო მავნებლები
გოგიშვილი 

თინათინი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 314

სასათბურე მეურნეობების ექსპლუატაცია და 

მართვა  
კაკაბაძე ნატო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 509

 [3526] სარეველა, შხამიანი და მავნე 

მცენარეები 
ბაიდაური ლალი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 314

[3528] კონსერვაციული ბიოლოგია ცქიტიშვილი ეკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 312

[3525] აგროსატყეო მელიორაცია
მაჭავარიანი 

მერაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 509

 აგრობიოტექნოლოგიის საფუძვლები 
კუხალეიშვილი 

მაია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 509
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[3515] ხილ–ბოსტნეულის პირველადი 

დამუშავება და შენახვა 
კაკაბაძე ნატო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 505

 [3516] სურსათის უვნებლობა და ხარისხი აფციაური ლიკა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

...3517] სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 

მეთესლეობა 

დარსაველიძე 

თინათინი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 413

[3518] ტექნიკური კულტურები 
დარსაველიძე 

თინათინი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 414

[3520] საკარანტინო მავნებლები
გოგიშვილი 

თინათინი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 314

3521] სასათბურე მეურნეობების 

ექსპლუატაცია და მართვა  
კაკაბაძე ნატო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 509

 [3526] სარეველა, შხამიანი და მავნე 

მცენარეები 
ბაიდაური ლალი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 314

[3528] კონსერვაციული ბიოლოგია ცქიტიშვილი ეკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 312

[3525] აგროსატყეო მელიორაცია
მაჭავარიანი 

მერაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 509

[5086] მცენარეთა გენეტიკა და სელექცია დანელია ირინე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 211

[3507] მემცენარეობა 
დარსაველიძე 

თინათინი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 313

[3508] მებოსტნეობა კაკაბაძე ნატო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 505

[3509] მინდვრად საკვებწარმოება ბაიდაური ლალი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 505

[3533] აგროდაზღვევის საფუძვლები ცერცვაძე არჩილი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 511

...[593] ეკონომიკის პრინციპები ბაიდაური დალი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 313

[5086] მცენარეთა გენეტიკა და სელექცია დანელია ირინე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 211

[3507] მემცენარეობა 
დარსაველიძე 

თინათინი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 313

[3508] მებოსტნეობა კაკაბაძე ნატო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 505

[3509] მინდვრად საკვებწარმოება ბაიდაური ლალი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 505
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[3533] აგროდაზღვევის საფუძვლები ცერცვაძე არჩილი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 511

...[593] ეკონომიკის პრინციპები ბაიდაური დალი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 313

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

საინჟინრო გრაფიკა და დაპროექტების 

საფუძვლები 
ბერიძე თამარი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 502

კალკულუსი 1 
ბერიკელაშვილი 

გივი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 410

ზოგადი ქიმია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

გამოყენებითი ინფორმატიკა
თანანაშვილი 

მთვარისა
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 513

კრიტიკული აზროვნების ელემენტები სურმავა მარინე სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ.106

ელემენტარული დიფერენცია-ლური 

განტოლებები 

გაჩეჩილაძე 

ავთანდილი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ.415

შესავალი   კლასიკურ ფიზიკაში II პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

საინჟინრო სტატიკა 
ციცქიშვილი 

ზურაბი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ.310

ნიადაგმცოდნეობის საფუძ-ვლები   
მაჭავარიანი 

ნათელა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 418

აგრარული და ბიოსისტემების ინჟინერიის 

საფუძვლები 

ოდილავაძე 

თამაზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 101

მიკროეკონომიკის საფუძვლები 
კოპალიანი 

ნატალია
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 414

სითხეების მექანიკა  
ოდილავაძე 

თამაზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 101

გეოგრაფიული საინფორმაციო სისტემა  (GIS) 

და ბუნებრივი რესურსების მართვა 
ლაოშვილი 

ზურაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 502

ელექტროენერგიისა  და 

ელექტროხელსაწყოების გამოყენება 

აგრომრეწველო-ბაში 

სანაია ეკატერინე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 414
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გამოყენებითი რიცხვითი მეთო-დები 

აგრარულ და ბიოსისტემების ინჟინერიაში ღურწკაია ფიქრია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 410

საჯარო გამოსვლის ტექნიკის საფუძვლები  ქათამაძე ნატო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 305

ცხოველთა სადგომების გარემოს დაცვითი 

მოდიფიცირებული სისტემების დაპროექტება 

ბზიავა 

კონსტანტინე
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 305

საინჟინრო გეოლოგია და გარემოს დაცვა კუპრავიშვილი მაია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 103

ნიადაგისა და წყლის დაცვის სისტემების 

დაპროექტება და შეფასება 

ნატროშვილი 

გიორგი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ.416

აგროსაინჟინრო პროექტირება I  
ნატოროშვილი 

გიორგი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 414

აპარატურა  აგრარულ  და ბიოსისტემების 

ინჟინერიაში 
სანაია ეკატერინე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 308

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

საინჟინრო მათემატიკა 1              ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

ზოგადი ფიზიკა 1   (7236 ) პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

ზოგადი და არაორგანული ქიმია         
ბერიაშვილი 

ქეთევან
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 308

გამოყენებითი ინფორმატიკა  
თანანაშვილი 

მთვარისა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 513

ტექნიკური ხაზვა  გოგალაძე რომეო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 413

უცხოური ენა-3                                                           პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

გამოყენებითი მექანიკა-1       
ციცქიშვილი 

ზურაბი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 313

მელიორაციული  ნიადაგმცოდნეობა   
დოლიძე 

ვლადიმერი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 410

შრომის უსაფრთხოება აგროსაწარმოებში               ხოკერაშვილი ზაზა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 312
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„AutoCAD“-ის გამოყენება საინჟინრო 

პრობლემების გადაწყვეტაში

თანანაშვილი 

მთვარისა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 513

ზოგადი ეკოლოგია ხარაიშვილი ოლღა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 102

ელექტროტექნიკისა და ელექტრონიკის 

საფუძვლები   
სანაია ეკატერინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ.415

სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორები   
ნატროშვილი 

დიმიტრი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ.417

ცხოველთა საკვების დასამზადებელი 

მანქანები  
თედორაძე ომარი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ.107

სამელიორაციო სატუმბი სადგურები    ნატროშვილი 

გიორგი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ.107

ხმელეთის ჰიდროლოგია  და ჩამონადენის 

რეგულირება  
კიკაბიძე მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ.103

სამთო მიწათმოქმედების მექანიზაცია   
ნატროშვილი 

დიმიტრი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ.417

სასოფლო-სამეურნეო მანქანები 2 თედორაძე ომარი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ.107

სამშენებლო და სამელიორაციო მანქანები   
ნატროშვილი 

დიმიტრი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 418

პრაქტიკა აგროინჟინერიაში       

ნატროშვილი 

დიმიტრი, 

თედორაძე ომარი

ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 103

ჰიდროეკოლოგია ხარაიშვილი ოლღა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 102

წრფივი ალგებრის მოკლე კურსი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

ზოგადი და არაორგანული ქიმია
ბერიაშვილი 

ქეთევან
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 416

ტექნიკური ხაზვა   

გოგალაძე რომეო, 

მჭედლიშვილი 

ზურაბი

ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 316, 314

გამოყენებითი ინფორმატიკა 
ოხანაშვილი მაია,                

ჯააძე სოფიკო
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 506

ზოგადი ფიზიკა    პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

წრფივი ალგებრის მოკლე კურსი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

ზოგადი და არაორგანული ქიმია
ბერიაშვილი 

ქეთევან
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 416
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ტექნიკური ხაზვა   

გოგალაძე რომეო, 

მჭედლიშვილი 

ზურაბი

ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 412, 314

გამოყენებითი ინფორმატიკა 
ოხანაშვილი მაია,                

ჯააძე სოფიკო
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 506

ზოგადი ფიზიკა    პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

წრფივი ალგებრის მოკლე კურსი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

ზოგადი და არაორგანული ქიმია
ბერიაშვილი 

ქეთევან
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 416

ტექნიკური ხაზვა   

გოგალაძე რომეო, 

მჭედლიშვილი 

ზურაბი

სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 412, 313

გამოყენებითი ინფორმატიკა 
ოხანაშვილი მაია,                

ჯააძე სოფიკო
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 506

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

ზოგადი ფიზიკა    პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

წრფივი ალგებრის მოკლე კურსი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 (კორპ 

1, პირველი  სართ.)

ზოგადი და არაორგანული ქიმია
ბერიაშვილი 

ქეთევან
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 416 

ტექნიკური ხაზვა   
ბეგიაშვილი მზია,               

გოგალაძე რომეო
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 410, 311

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:50
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

გამოყენებითი ინფორმატიკა 
ოხანაშვილი მაია, 

ჯააძე სოფიო 
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 506

ზოგადი ფიზიკა    პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

წრფივი ალგებრის მოკლე კურსი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 (კორპ 

1, პირველი  სართ.)

ზოგადი და არაორგანული ქიმია
ბერიაშვილი 

ქეთევან
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 416 
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ტექნიკური ხაზვა   
სილოგავა მედეა,             

ბიწაძე სიმონი 
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 412, 305

გამოყენებითი ინფორმატიკა 
ოხანაშვილი მაია, 

ჯააძე სოფიო 
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 506

ზოგადი ფიზიკა    პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

[1790] ფიზიკური ქიმია გამყრელიძე ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 305

[359] შრომის უსაფრთხოება ხოკერაშვილი ზაზა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 314

ანალიზის ინსტრუმენტარული მეთოდები გამყრელიძე ნინო პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

[1849] ჰიდრავლიკა მებონია ნინო შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 500

[1850] ეკოლოგიის საფუძვლები 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 308

[1972] სასურსათო უსაფრთხოება აფციაური ლიკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 308

[377] წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები გვენეტაძე გურამი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 307

[1790] ფიზიკური ქიმია გამყრელიძე ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 305

[359] შრომის უსაფრთხოება ხოკერაშვილი ზაზა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 314

[1791] ანალიზის ინსტრუმენტარული 

მეთოდები
გამყრელიძე ნინო პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 307

[1849] ჰიდრავლიკა მებონია ნინო შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 500

[1850] ეკოლოგიის საფუძვლები 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 308

[1972] სასურსათო უსაფრთხოება აფციაური ლიკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 308

[377] წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები გვენეტაძე გურამი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 307
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[1790] ფიზიკური ქიმია გამყრელიძე ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 312

[359] შრომის უსაფრთხოება ხოკერაშვილი ზაზა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 413

[1791] ანალიზის ინსტრუმენტარული 

მეთოდები
გამყრელიძე ნინო პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 307

[1849] ჰიდრავლიკა მებონია ნინო შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 500

[1850] ეკოლოგიის საფუძვლები 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 308

[1972] სასურსათო უსაფრთხოება აფციაური ლიკა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 09:00 მე-11 კორპ, 308

[377] წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები გვენეტაძე გურამი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 307

[1790] ფიზიკური ქიმია გამყრელიძე ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 303.1

[359] შრომის უსაფრთხოება ხოკერაშვილი ზაზა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 413

[1791] ანალიზის ინსტრუმენტარული 

მეთოდები
გამყრელიძე ნინო პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 307

[1849] ჰიდრავლიკა მებონია ნინო შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 500

[1850] ეკოლოგიის საფუძვლები 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 308

[1972] სასურსათო უსაფრთხოება აფციაური ლიკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 308

[377] წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები გვენეტაძე გურამი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 307

[1790] ფიზიკური ქიმია გამყრელიძე ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 305

[359] შრომის უსაფრთხოება ხოკერაშვილი ზაზა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 314

[1791] ანალიზის ინსტრუმენტარული 

მეთოდები
გამყრელიძე ნინო პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 307

[1849] ჰიდრავლიკა მებონია ნინო შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 500

[1850] ეკოლოგიის საფუძვლები 
ზაქარიაშვილი 

ნინო
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 308
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[1972] სასურსათო უსაფრთხოება აფციაური ლიკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 308

[377] წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები გვენეტაძე გურამი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 307

 სურსათის წარმოების მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 305

 სასურსათო წარმოების ტექნოლოგიური 

მოწყობილობები
გუგულაშვილი გივი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 416

[1856] სურსათის ქიმია ქვარცხავა გიორგი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

[1955] პურისა და მაკარონის წარმოება დოლიძე მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

[1956] საკონდიტრო, შოკოლადის ნაწარმისა 

და კაკაოს წარმოება
ხუციშვილი როზა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 312

 სურსათის წარმოების მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 305

 სასურსათო წარმოების ტექნოლოგიური 

მოწყობილობები
გუგულაშვილი გივი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 416

[1856] სურსათის ქიმია ქვარცხავა გიორგი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

[1955] პურისა და მაკარონის წარმოება დოლიძე მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 307

[1956] საკონდიტრო, შოკოლადის ნაწარმისა 

და კაკაოს წარმოება
ხუციშვილი როზა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 312

 სურსათის წარმოების მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 305

 სასურსათო წარმოების ტექნოლოგიური 

მოწყობილობები
გუგულაშვილი გივი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 416

[1856] სურსათის ქიმია ქვარცხავა გიორგი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

[1955] პურისა და მაკარონის წარმოება დოლიძე მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 307

[1956] საკონდიტრო, შოკოლადის ნაწარმისა 

და კაკაოს წარმოება
ხუციშვილი როზა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 312

 სურსათის წარმოების მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 305
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 სასურსათო წარმოების ტექნოლოგიური 

მოწყობილობები
გუგულაშვილი გივი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 416

[1856] სურსათის ქიმია ქვარცხავა გიორგი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

[1955] პურისა და მაკარონის წარმოება დოლიძე მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 307

[1956] საკონდიტრო, შოკოლადის ნაწარმისა 

და კაკაოს წარმოება
ხუციშვილი როზა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 312

სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და 

აპარატები
ბერეჟიანი მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 310

ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და 

ეტიკეტირება
აფციაური ლიკა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 314

წარმოების ეკონომიკა, მენეჯმენტი და 

მარკეტინგი

ლაჭყეპიანი 

თენგიზი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 413

საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო 

ტექნოლოგიაში
სორდია ელენე პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 503

სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და 

აპარატები
ბერეჟიანი მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 310

ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და 

ეტიკეტირება
აფციაური ლიკა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 314

წარმოების ეკონომიკა, მენეჯმენტი და მარკეტინგი
ლაჭყეპიანი 

თენგიზი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 413

საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო 

ტექნოლოგიაში
ძნელაძე სოფიო პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 314

სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და 

აპარატები
ბერეჟიანი მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 310

ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და 

ეტიკეტირება
აფციაური ლიკა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 314

წარმოების ეკონომიკა, მენეჯმენტი და 

მარკეტინგი

ლაჭყეპიანი 

თენგიზი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 413

საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო 

ტექნოლოგიაში
მახვილაძე თამარი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 310

სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და 

აპარატები
ბერეჟიანი მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 310

ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და 

ეტიკეტირება
აფციაური ლიკა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 314

წარმოების ეკონომიკა, მენეჯმენტი და 

მარკეტინგი

ლაჭყეპიანი 

თენგიზი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 413

საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო 

ტექნოლოგიაში

გულიაშვილი 

მარინა 
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 312
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სასურსათო ტექნოლოგიის პროცესები და 

აპარატები
ბერეჟიანი მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 310

ხარისხის კონტროლი, სერთიფიკაცია და 

ეტიკეტირება
აფციაური ლიკა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 314

წარმოების ეკონომიკა, მენეჯმენტი და 

მარკეტინგი

ლაჭყეპიანი 

თენგიზი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 413

საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო 

ტექნოლოგიაში

მამარდაშვილი 

ნაირა
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 510

მათემატიკის საფუძვლები ბიწაძე დარეჯან ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 310

ზოგადი და ორგანული ქიმიის შესავალი
ბერიაშვილი 

ქეთევან
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 412

ბოტანიკა დანელია ირინა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 211

გამოყენებითი ინფორმატიკა 1 ოხანაშვილი მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 506

ტყის ზოოლოგია ცქიტიშვილი ეკა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 307

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

მათემატიკის საფუძვლები ბიწაძე დარეჯან ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 310

ზოგადი და ორგანული ქიმიის შესავალი
ბერიაშვილი 

ქეთევან
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 412

ბოტანიკა დანელია ირინა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 211

გამოყენებითი ინფორმატიკა 1 ოხანაშვილი მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 413

ტყის ზოოლოგია ცქიტიშვილი ეკა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 307

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

დენდროლოგია 1-შიშველთესლოვანები
მაჭავარიანი 

მერაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 503

ეკოლოგიის საფუძვლები ცქიტიშვილი ეკა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 509

მცენარეთა ფიზიოლოგია ბადრიძე გულნარა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 214110119
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სატყეო ნიადაგმცოდნეობა გეოლოგიის 

საფუძვლებით 

მაჭავარიანი 

ნათელა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 511

მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 305

სატყეო მექანიზაცია და ტყის ტრანსპორტი
ნატროშვილი 

დიმიტრი 
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 107

დენდროლოგია 1-შიშველთესლოვანები
მაჭავარიანი 

მერაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 503

ეკოლოგიის საფუძვლები ცქიტიშვილი ეკა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 509

მცენარეთა ფიზიოლოგია ბადრიძე გულნარა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 214

სატყეო ნიადაგმცოდნეობა გეოლოგიის 

საფუძვლებით 

მაჭავარიანი 

ნათელა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 511

მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 305

სატყეო მექანიზაცია და ტყის ტრანსპორტი
ნატროშვილი 

დიმიტრი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 418

ტყეთმცოდნეობა
მაჭავარიანი 

მერაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 9:00 მე-11 კორპ. 505

დენდრომეტრია 
ტიგინაშვილი 

ზვიად
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 402

სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა
ლაჭყეპიანი 

თენგიზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 413

ტყის კულტურები სუჯაშვილი მარინე შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 509

ტყის დაცვის საფუძვლები
გოგიშვილი 

თინათინი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 410

შრომის უსაფრთხოება აგროსაინჟინრო 

საწარმოებში 
ხოკერაშვილი ზაზა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 310

ტყეთმცოდნეობა
მაჭავარიანი 

მერაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 9:00 მე-11 კორპ. 505

დენდრომეტრია 
ტიგინაშვილი 

ზვიად
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 402

სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა
ლაჭყეპიანი 

თენგიზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 413

ტყის კულტურები სუჯაშვილი მარინე შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 509

ტყის დაცვის საფუძვლები
გოგიშვილი 

თინათინი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 410
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შრომის უსაფრთხოება აგროსაინჟინრო 

საწარმოებში 
ხოკერაშვილი ზაზა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 310

წყლის რესურსების მენეჯმენტი ხარაიშვილი ოლღა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 102

ნადირობის საფუძვლები და სანადირო 

მეურნეობა 

გიორგაძე 

ანატოლი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 305

ტყიდან დამხმარე სარგებლო-ბა და 

სამკურნალო მცენარეები
კაჭარავა თამარ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 512

სატყეო კანონმდებლობა, რეგულაციები და 

სტანდარ-ტები 
ლომიძე ნინო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 408

დაცული ტერიტორიები და ეკოლოგიური 

ტურიზმი 

ტიგინაშვილი 

ზვიად
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 402

აგრომეტყევეობა 
მაჭავარიანი 

მერაბი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 402

მათემატიკა და სტატისტიკა 1: მათემატიკა სიგუა ირინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 311

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

მცენარეთა ბიოლოგია 1: მცენარეთა 

მორფოლოგია და სისტემატიკა
დანელია ირინა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 211

ზოგადი და არაორგანული ქიმია კილაძე მაია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

გამოყენებითი ინფორმატიკა ოხანაშვილი მაია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 415

მათემატიკა და სტატისტიკა 1: მათემატიკა სიგუა ირინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 311

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

მცენარეთა ბიოლოგია 1: მცენარეთა 

მორფოლოგია და სისტემატიკა
დანელია ირინა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 211

ზოგადი და არაორგანული ქიმია კილაძე მაია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 307

გამოყენებითი ინფორმატიკა ოხანაშვილი მაია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 506

მათემატიკა და სტატისტიკა 1: მათემატიკა სიგუა ირინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 311

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)
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მცენარეთა ბიოლოგია 1: მცენარეთა 

მორფოლოგია და სისტემატიკა
დანელია ირინა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 211

ზოგადი და არაორგანული ქიმია
ბერიაშვილი 

ქეთევან
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 311

გამოყენებითი ინფორმატიკა ოხანაშვილი მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 506

მათემატიკა და სტატისტიკა 1: მათემატიკა სიგუა ირინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 311

უცხოური ენა 1 ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

მცენარეთა ბიოლოგია 1: მცენარეთა 

მორფოლოგია და სისტემატიკა
დანელია ირინა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 211

ზოგადი და არაორგანული ქიმია
ბერიაშვილი 

ქეთევან
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 311

გამოყენებითი ინფორმატიკა ოხანაშვილი მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 506

უცხოური ენა 3   პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)
აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და 

ფიზიოლოგია
ბადრიძე გულნარა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 214

მიკრობიოლოგია 1: ზოგადი მიკრობიოლოგია
ამირანაშვილი 

ლია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 314

ეკოლოგიის საფუძვლები
კუხალეიშვილი 

მაია
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 414

აგრარული ქიმია 2. ნიადაგის ქიმია
დოლიძე 

ვლადიმერი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 500

აგროკლიმატოლოგია მელაძე მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 416

უცხოური ენა 3   პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და 

ფიზიოლოგია
ბადრიძე გულნარა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 214

მიკრობიოლოგია 1: ზოგადი მიკრობიოლოგია
ამირანაშვილი 

ლია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 314

ეკოლოგიის საფუძვლები
კუხალეიშვილი 

მაია
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 414

აგრარული ქიმია 2. ნიადაგის ქიმია
დოლიძე 

ვლადიმერი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 500
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აგროკლიმატოლოგია მელაძე მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 416

უცხოური ენა 3   პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და 

ფიზიოლოგია
ბადრიძე გულნარა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 214

მიკრობიოლოგია 1: ზოგადი მიკრობიოლოგია
ამირანაშვილი 

ლია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 314

ეკოლოგიის საფუძვლები
კუხალეიშვილი 

მაია
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 414

აგრარული ქიმია 2. ნიადაგის ქიმია
დოლიძე 

ვლადიმერი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 500

აგროკლიმატოლოგია მელაძე მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 416

უცხოური ენა 3   პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და 

ფიზიოლოგია
ბადრიძე გულნარა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 214

მიკრობიოლოგია 1: ზოგადი მიკრობიოლოგია ამირანაშვილი ლია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 314

ეკოლოგიის საფუძვლები კუხალეიშვილი მაია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 414

აგრარული ქიმია 2. ნიადაგის ქიმია
დოლიძე 

ვლადიმერი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 500

აგროკლიმატოლოგია მელაძე მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 416

უცხოური ენა 3   პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი  სართ.)

აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა ბიოქიმია და 

ფიზიოლოგია
ბადრიძე გულნარა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 214

მიკრობიოლოგია 1: ზოგადი მიკრობიოლოგია ამირანაშვილი ლია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 314

ეკოლოგიის საფუძვლები კუხალეიშვილი მაია სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 414

აგრარული ქიმია 2. ნიადაგის ქიმია
დოლიძე 

ვლადიმერი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 500

აგროკლიმატოლოგია მელაძე მაია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 416
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შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების 

მართვა
ხოკერაშვილი ზაზა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 310

მევენახეობის და მეღვინეობის ისტორია ჩხარტიშვილი ნინო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 412

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი ბენია მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 410

professional English in viticulture and enology საგინაშვილი ლელა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 510

ორგანული სოფლის მეურნეობა როყვა ქეთევანი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 503

ენოლოგია 1. მოწყობილობათა ოპერაციები ბერეჟიანი მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 305

შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების 

მართვა
ხოკერაშვილი ზაზა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 310

მევენახეობის და მეღვინეობის ისტორია ჩხარტიშვილი ნინო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ. 412

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი ბენია მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 410

professional English in viticulture and enology ლოლაძე ციალა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 509

ორგანული სოფლის მეურნეობა როყვა ქეთევანი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 503

ენოლოგია 1. მოწყობილობათა ოპერაციები ბერეჟიანი მალხაზ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ. 305

შრომის უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების 

მართვა
ხოკერაშვილი ზაზა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 310

მევენახეობის და მეღვინეობის ისტორია ჩხარტიშვილი ნინო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 412

ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი ბენია მაია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ. 410

professional English in viticulture and enology ლოლაძე ციალა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 509

ორგანული სოფლის მეურნეობა როყვა ქეთევანი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 503

ენოლოგია 1. მოწყობილობათა ოპერაციები ბერეჟიანი მალხაზ ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 305

მევენახეობის ინჟინერინგი 1: საწარმოს 

კონსტრუირება
გუგულაშვილი გივი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 418
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110036

110037



მევენახეობა-მეღვინეობის ეკონომიკა და 

კანონმდებლობა
ბენია მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 416

ქართული ყურძნის ჯიშები ტექნოლოგა და 

პრაქტიკა ტრადიციული ღვინის საწარმოში
ჩხარტიშვილი ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ.505

მიკრობიოლოგია 2: ღვინის მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ.310

ენოლოგია 3. სენსორული ანალიზი ჩხარტიშვილი ნინო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ.410

მევენახეობის ინჟინერინგი 1: საწარმოს 

კონსტრუირება
გუგულაშვილი გივი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 418

მევენახეობა-მეღვინეობის ეკონომიკა და 

კანონმდებლობა
ბენია მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 416

ქართული ყურძნის ჯიშები ტექნოლოგა და 

პრაქტიკა ტრადიციული ღვინის საწარმოში
ჩხარტიშვილი ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ.505

მიკრობიოლოგია 2: ღვინის მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ.310

ენოლოგია 3. სენსორული ანალიზი ჩხარტიშვილი ნინო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ.410

მევენახეობის ინჟინერინგი 1: საწარმოს 

კონსტრუირება
გუგულაშვილი გივი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 418

მევენახეობა-მეღვინეობის ეკონომიკა და 

კანონმდებლობა
ბენია მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ. 416

ქართული ყურძნის ჯიშები ტექნოლოგა და 

პრაქტიკა ტრადიციული ღვინის საწარმოში
ჩხარტიშვილი ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ.505

მიკრობიოლოგია 2: ღვინის მიკრობიოლოგია საჩანელი თამარი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ.310

ენოლოგია 3. სენსორული ანალიზი ჩხარტიშვილი ნინო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ.410

მაგისტრატურა

ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური),       

ბიზნესკომუნიკაცია  (რუსული).
ლომსაძე ნინო                    

ტაბატაძე ხათუნა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი

18.00   

21.00
 მე11კორპ. 503.                         504 

მცენარეთა ბიოქიმიის გავრცობილი

კურსი 
ერიქაშვილი 

აკაკი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15.00 მე-11კორ  314

მცენარეთა ეკოლოგია 
ბადრიძე 

გულნარა
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10.00  მე-11კორ  214
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სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

წყალმოთხოვ-ნილების პროგნოზირების 

მეთოდები 

ოდილავაძე 

თამაზი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე11 კორ. 101

მცენარეთა ციტოლოგიისა და 

ფიზიოლოგიის გავრცობილი კურსი 
ბადრიძე 

გულნარა
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი       13:00 მე-11 კორ.214

ინტენსიური მიწათმოქმედება;   სარჯველაძე 

იოსები
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18.00 მე-11 კორ.314

 მინდვრის კულტურების ეკოლოგიური 

და ჯიშური აგროტექნოლოგიები
დარსაველიძე 

თინათინი 
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ. 316

აგროექსპერტიზა 
სარჯველაძე 

იოსები
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 18;00 მე-11 კორპ. 308

მარცვლოვანი კულტურების 

ჯიშთმცოდნეობა

დარსაველიძე თინათინორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 312

მცენარეთა ნიადაგური და ფესვგარეშე 

კვება

დოლიძე 

ვლადიმერი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 418

სასუქების და პესტიციდების

გამოყენების საფუძვლები
დოლიძე 

ვლადიმერი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ. 418

აგროექსპერტიზა
სარჯველაძე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 21.00 მე-11 კორპ. 310

საველე პრაქტიკა აგროქიმია-

ნიადაგმცოდნეობაში
დოლიძე 

ვლადიმერი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10.00 მე-11 კორპ. 418

მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა ბურჯანაძე მედეა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ. 510

მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა                   ალექსიძე გურამ ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ. 310

აგროექსპერტიზა
სარჯველაძე 

იოსები
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 21.00 მე-11 კორპ.310

საველე პრაქტიკა მცენარეთა დაცვაში 
გოგიშვილი 

თინათინი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10.00 მე-11 კორპ. 

ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური), ლომსაძე ნინო                    ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19.00 მე-11 კორპ. 510

სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა მენეჯმენტი 
გოცირიძე მარინა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ. 502

სურსათის მიკრობიოლოგიური 

საფრთხეები

საჩანელი 

თამარი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ. 311

ტექნოლოგიური პროცესების 

ავტომატური მართვის სისტემები

ბერეჟიანი 

მალხაზ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ. 312
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თანამედროვე ტექნოლოგიური 

დანამატები 

დოლიძე მალხაზ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 19;00 მე-11 კორპ. 307

სასურსათო წარმოების ბიოქიმია 

(ძეკონსკაია)

ტყემალაძე 

გურამ
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 305

ხილ-კენკროვანი ღვინოების წარმოება ხომასურიძე 

მარიამ
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი

22:00 მე-11 კორპ. 509

ეთილის სპირტის წარმოება
რუხაძე 

თეიმურაზ
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ. 316

ლუდის წარმოების ტექნოლოგია მამარდაშვილი 

ნაირა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ. 311

უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია მამარდაშვილი 

ნაირა
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 311

საკონდიტრო პროდუქტების 

ტექნოლოგია

დოლიძე მალხაზ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ. 310

სახამებლის, გლუკოზისა და 

ფრუქტოზის ტექნოლოგია
რუხაძე 

თეიმურაზ
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 მე-11 კორპ. 312

პურ-პროდუქტების ტექნოლოგია
დოლიძე მალხაზ შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10.00 მე-11 კორპ. 103

საქაროზის წარმოება რუხაძე 

თეიმურაზ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18.00 მე-11 კორპ. 307

დაკონსერვების ტექნო-ლოგია სადაღაშვილი 

ეთერი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ. 312

რძისა და რძის პროდუქტების 

ტექნოლოგია
ბოკერია აკაკი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 311

ხორცისა და ხორცის პროდუქტების 

ტექნოლოგია ბოკერია აკაკი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 316

ჩაისა და სუპტროპიკული კულტურების 

ტექნოლოგია კაჭარავა თამარი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ. 310

ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური),   

ბიზნესკომუნიკაცია (რუსული).

ლომსაძე ნინო                 

ტაბატაძე ხათუნა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი

18:00.   

21:00
მე-11 კორპ. 503.                      504    
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სატყეო ეკოლოგია და კლიმატის 

ცვლილებები
ცქიტიშვილი ეკა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ. 509

სატყეო ბოტანიკა და ეკოფიზიოლოგია
დანელია ირინა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ. 211

ტყის ფონდის აღრიცხვა-შეფასება 

ტაქსაციის თანამედროვე მეთოდებით
ტიგინაშვილი 

ზვიად
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 402

 საქართ. ტყეები და სატყეო პოლიტიკა; ლომიძე ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 408

ტყითსარგებლობის ორგანიზაცია სუჯაშვილი 

მარინე
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 511

ტყის კულტივირება და სატყეო 

სანერგეები
მაჭავარიანი 

მერაბ
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ  305

ტყის დაცვა
ლომიძე ნინო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ  408

ბიომრავალფეროვნება 
კაჭარავა თამარი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ.310

მცენარეთა ბიოლოგია და ფიზიოლო-გია  
კაჭარავა თამარი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ.310

მცენარეთა ბიოქიმია 
ტყემალაძე 

გურამ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ.305

სამკურნალო  მცენარეების 

კულტივირების ტექნოლოგია კაჭარავა თამარი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 310

ნიადაგისა და წყლის რესურსების

გამოყენების აგროტექნოლოგია 
კუპრავიშვილი 

მაია
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 512

ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური), ლომსაძე ნინო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ. 503                      

სახორცე და მერძეული ძროხის 

მოშენება,კვება,ხორცის წარმოება და 

რძის პირველადი გადამუშავება
ცინცაძე მანანა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ.422

აკადემიური წერა სურმავა მარინე შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ.317

მეცხოველეობა და პროდუქციის 

წარმოების ძირითადი  საფუძვლები
ცინცაძე მანანა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 მე-11 კორპ. 417
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ცხვრის მოშენება,  კვება ხორცის, 

მატყლის  და რძის პირველადი  

გადამუშავება

ღლიღვაშვილი 

ვასილ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 მე-11 კორპ. 307

ეგზოტიკური ცხოველების და 

ფრინველების  მოვლა-მოშენება  და 

კვება

ნატროშვილი 

ნათია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ. 420

ცხოველური წარმოშობის საკვებში 

მიკრობიოლოგი-ური პროცესები

ნატროშვილი 

ნათია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 416

ფუტკრის პროდუქტების წარმოება და 

პირველადი გადამუშავება

ორჯანელი 

ნაილე
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ. 417

საწარმოო პრაქტიკა მეცხოველეობაში 2 ცინცაძე მანანა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ. 422

აგროკლიმატური რესურსები
მელაძე მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 415

ნიადაგების კონსერვაციისა და 

ნაყოფიერების აღდგენა-გაუმჯობესების 

ღონისძიებები
კიკაბიძე მაია შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ. 103

სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

წყალმოთხოვნილების პროგნოზირების 

მეთოდები

ოდილავაძე 

თამაზი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ.101

სამეცნიერო კვლევითი მუშაობის 

საფუძვლები

კუპრავიშვილი 

მაია
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 22:00 მე-11კორპ. 103

წყალსამეურნეო ობიექტების 

მდგრადობა და საიმედოობაა

კუპრავიშვილი 

მაია
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11კორპ. 103

ირიგაციული სისტემების პროექტირება მებონია ნინო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ.103

ჭარბტენიანი ნიადაგების დაშრობა 

(პროექტირება)
მებონია ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ.103

ჰიდრომელიორაციული სისტემების 

მენეჯმენტი  (პრაქტიკა)
ოდილავაძე 

თამაზი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ.101

კვლევის მეთოდიკა და ექსპერიმენტი
უჯმაჯურიძე 

ლევანი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 მე-11 კორპ. 505

მსოფლიო ღვინო პროდუქცია და ღვინის 

სენსორული შეფასება
ჩხარტიშვილი 

ნინო
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ. 415
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საწარმოო პრაქტიკა ღვინის საწარმოში ჩხარტიშვილი 

ნინო
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 415

ღვინის ტურიზმი
ჩხარტიშვილი 

ნინო
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 22:00 მე-11 კორპ 414 

საქმიანი კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე 

(ინგლისური),
ლომსაძე ნინო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 504

ამპელოგრაფია
უჯმაჯურიძე 

ლევანი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 505

ვენახის ნიადაგისა და წყლის 

ინტეგრირებული მართვა

დოლიძე 

ვლადიმერი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ  316

ღვინისა და ყურძნისეული წარმოშობის 

პროდუქტების ტექნოლოგია  

შათირიშვილი 

შალვა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 22:00 მე-11 კორპ 308

ღვინის ქიმია ქვარცხავა 

გიორგი 
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 314

ღვინის მიკრობიოლოგიის 

გაძლიერებული კურსი

საჩანელი 

თამარი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 307

ვაზის ბიოლოგია და ფიზიოლოგია
უჯმაჯურიძე 

ლევანი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 505

Viticulture and vineyard management 

systems 
მაღრაძე დავითი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 510

Grapevine physiology
ზაკალაშვილი 

თეკლა
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 503

Grapevine pests, diseases and integrated pest 

management
ალექსიძე გურამი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 310

Integrated soil and water management for 

vineyards

ხოსიტაშვილი 

თათია
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 318

Enochemistry 
ქვარცხავა 

გიორგი 
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 314

Intensive course in wine microbiology 
საჩანელი 

თამარი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 213

Wine grapes and world grape growing 

regions 
მაღრაძე დავითი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 510

Wine tourism 
ჩხარტიშვილი 

ნინო
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 504

Sensory evaluation of wine ხომასურიძე 

მარიამ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 512

Enterprise Practice in Winery ხომასურიძე 

მარიამ
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 415

1101231

1102230

1102231

1101230



Production of distilled spirituous beverages 

of grape origin
ხომასურიძე 

მარიამ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 503

დოქტურანტურა

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა 
გვენეტაძე გურამ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 მე-11 კორპ 410

სწავლების მეთოდები და განთლების 

მენეჯმენტი
ასათიანი 

ავთანდილ
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 415

ან შაქრისა და შაქრისმაგვარი 

ნივთიერებების ტექნოლოგია
რუხაძე 

თიმურაზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 314

ხარისხის მართვა და HACCP-ის 

სისტემები

ლაფერაშვილი 

ქეთევან 
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ  307

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა გვენეტაძე გურამ პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 21:00 მე-11 კორპ 312

სამეცნიერო კვლევის მეთოდები სატყეო 

საქმეში 
ლომიძე ნინო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 403

სწავლების მეთოდები   
გვენეტაძე გურამ შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე- 11კორპ 313

ტყის ეკოსისტემები და მათი დაცვა 
ლომიძე ნინო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 408

ტყეთმცოდნეობის გავრცობილი კურსი 
მაჭავარიანი 

მერაბი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 311

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა გვენეტაძე გურამ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 314
კვლევის მეთოდები სოციალურ 

მეცნიერებებში
ბერიძე თამარ სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 503

სწავლების მეთოდები
ასათიანი 

ავთანდილ
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 412

აგრარული ეკონომიკა--თანამედროვე 

ტენდენციები

კოღუაშვილი 

პაატა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-6 კორპ.115ა

ინსტიტუციური ეკონომიკა
კოპალიანი 

ნატალია
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ  413

სამეცნიერო კომუნიკაციის ტექნიკა 
გვენეტაძე გურამ ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 410

სწავლების მეთოდები და განათლების 

მენეჯმენტი
ასათიანი 

ავთანდილ
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 415

1101231

1102319

1102315

1102312

1102309



D 10აგრონომიის საფუძვლები   7028 ქეთევან როყვა ხუთშაბათი, 29 დეკემბერი, 2022 წელი 20:00 VI კორპ აუდ 401 ბ

D 10საინჟინრო მათემატიკა 2    206 კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D 10 კალკულუსი 1   (192)
გივი 

ბერიკელაშვილი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10;00 მე-11 კორპ 410

D10 ზოგადი ბიოქიმია  8868
აკაკი 

ერიქაშვილი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 311

D10მიკრობიოლოგია   3500 თამარ საჩანელი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 308

D10მცენარეთა გენეტიკა და სელექცია  

5086
ირინა დანელია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი

14:00. 

15:00
მე-11 კორპ 211

D10აგრომეტეოროლოგია და 

კლიმატოლოგია  3502
მაია მელაძე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 414

D10აგრობიოტექნოლოგიის საფუძვლები  

8905

მაია 

კუხალეიშვილი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10;00 მე-11 კორპ 509

D10აგროსატყეო მელიორაცია   3525
მერაბი 

მაჭავარიანი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 509

D 10 ენოლოგია 1. მოწყობილობათა 

ოპერაციები  5203

მალხაზ 

ბერეჟიანი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 305

D 10 აგროკლიმატოლოგია   5184 მაია მელაძე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 416

D 10გამოყენებითი ინფორმატიკა  292 მაია ოხანაშვილი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 414

D 10 მცენარეთა ბიოლოგია 2. მცენარეთა 

ციტოლოგია და ანატომია  5192
ირინა დანელია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 211

D 10ორგანული ქიმია 1  5193 მაია გოგალაძე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 9:00 მე-11 კორპ 305

D 10 მცენარეთა ბიოლოგია 1. მცენარეთა 

მორფოლოგია და სისტემატიკა   5191
ირინა დანელია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 504

D10 მიკრობიოლოგია 1: ზოგადი 

მიკრობიოლოგია  5197

ლია 

ამირანაშვილი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 314

D 10 აგრარული ქიმია 1. მცენარეთა 

ბიოქიმია და ფიზიოლოგია  5196

გულნარა 

ბადრიძე
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 214

დამატებითი სასწავლო კურსები



D 10 უცხოური ენა (ინგლისური) - B1.2  

7072
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55

კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D 10უცხოური ენა (ინგლისური) – B 1.1  

2541
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55

კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D 10 ეკონომიკის პრინციპები  5200 დალი ბაიდაური ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12 ;00 მე-11 კორპ 313

D10 მევენახეობისა და მეღვინეობის 

ისტორია 7690

ჩხარტიშვილი 

ნინო
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 412

D 10 უცხოური ენა (რუსული) – B 1.1  

2539
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55

კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10 ზოგადი და არაორგანული ქიმია  

5190

ბერიაშვილი 

ქეთევანი   
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 416

D10 შაქრის ტექნოლოგია და რაფინადის 

წარმოება  1959
ძნელაძე სოფიო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 316

D10 სამადუღრე წარმოება 7325 ძნელაძე სოფიო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12;00 მე-11 კორპ 316

D10 საკონსერვო წარმოება 7326
სადაღაშვილი 

ეთერი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14;00 მე-11 კორპ 312

D10 ეკოლოგიის საფუძვლები 1850 ცქიტიშვილი ეკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 312

D10 ზოგადი და არაორგანული ქიმია  

5190
  კილაძე მაია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 500

D10 ზოგადი ფიზიკა  კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10 ტექნიკური ხაზვა   1419 ბეგიაშვილი მზია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 10;00 მე-11 კორპ 311

D10 წრფივი ალგებრის მოკლე კურსი  

215
კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00

კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10 ორგანული ქიმია  1789 გოგალაძე მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 09:00 მე-11 კორპ 305

D10 საკონდიტრო, შოკოლადის 

ნაწარმისა და კაკაოს წარმოება
ხუციშვილი როზა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 312

D10 ელექტროტექნიკა და 

ელექტრონიკის  საფუძვლები
სანაია ეკატერინე ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 414

D10 თერმოდინამიკა და თბური 

პროცესები
სანაია ეკატერინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 415



D10 ბიოქიმიის საფუძვლები
ერიქაშვილი 

აკაკი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 18;00 მე-11-კორპ 311

D10 ტექნოლოგიური პროცესების 

ავტომატიზაციის საფუძვლები

ბერეჟიანი 

მალხაზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 312

D10 შრომის უსაფრთხოება
ხოკერაშვილი 

ზაზა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 312

D10 ანალიზის ინსტრუმენტარული 

მეთოდები

გამყრელიძე 

ნინო
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 307

D10 სასურსათო უსაფრთხოება აფციაური ლიკა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 09:00 მე-11 კორპ 311

D10 ბოტანიკა დანელია ირინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 211

D10 სასურსათო წარმოების 

ტექნოლოგიური მოწყობილობები

გუგულაშვილი 

გივი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 416

D10 ანალიზური ქიმია, თვისებითი და 

რაოდენობითი ანალიზი
გოგალაძე მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 305

D10 პურისა და მაკარონის წარმოება
დოლიძე 

მალხაზი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 307

D10 კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა
თანანაშვილი 

მთვარისა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 513

D10 ინგლისური ენა – 1 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10 ინგლისური ენა -2 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10 რძისა და რძის პროდუქტების 

წარმოება
ბოკერია აკაკი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 316

D 10აგრარული ქიმია2: ნიადაგის ქიმია
დოლიძე 

ვლადიმერი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 

D10უცხოური ენა (რუსული) - B1.2 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D 10პროფესიული ინგლისური 

მევენახეობა-მეღვინეობაში
ლოლაძე ციალა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 511

D 10 კვების პროდუქტების კვლევის 

მეთოდები

ნატროშვილი 

ნათია
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 419

D 10 მეფუტკრეობა
ორჯანელი 

ნაილე
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 420



D10 მეფრინველეობა ცინცაძე მანანა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 422

D 10 სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა 

კვება 2

ორჯანელი 

ნაილე
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 417

D 10 შინაურ ცხოველთა ზრდა და 

განვითარება

ღლიღვაშვილი 

ვასილი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 311

D10 კომპანიონი ცხოველები
ნატროშვილი 

ნათია
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 419

D10 ამინდი და კლიმატი აგრონომიაში მელაძე მაია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 416

D10 ს/მ (მინდვრის) კულტურის მოვლა-

მოყვანა, პროდუქტიულობა და მართვა

სარჯველაძე 

იოსებ
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 20:0 მე-11 კორპ 308

D 10 შესავალი სტატისტიკაში
ღურწკაია 

ფიქრია
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 412

D10 ნიადაგები და გარემოს დაცვის 

ხარისხი

მაჭავარიანი 

ნათელა
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 418

D10 ფიტოპათოლოგია
პავლიაშვილი 

ქეთევანი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 403

D10 სტრუქტურები და რეაქციები 

ბიოქიმიურ პროცესებში

ერიქაშვილი 

აკაკი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 311

D10 ზოგადი ბიოლოგია
ზაქარიაშვილი 

ნინო
სამშაბათი 29 ნოემბერი 15:00 მე-11 კორპ 308

D 10 საბუღალტრო აღრიცხვის 

საფუძვლები
ბაიდაური დალი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 503

D10 ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლები
მაჭავარიანი 

ნათელა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 418

D 10 ბიოფიზიკა ჩიხლაძე მანანა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 317

D 10 რუსული ენა  - 1 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D 10 ორგანული სოფლის მეურნეობის 

თეორია და პრაქტიკა
ბაიდაური ლალი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 504

D 10 ეკონომიკის პრინციპები ბაიდაური დალი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 410

D 10 ბიზნესკომუნიკაცია ბაიდაური დალი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 415



D 10 ფინანსური ანგარიშგება ბაიდაური დალი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 412

D10 მცენარეთა ფიზიოლოგია
ბადრიძე 

გულნარა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 214

D 10 კარიერის დაგეგმვა აგრონომიაში მებონია ნინო შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 500 საკონფე

D10 კოლოიდური ქიმია
გამყრელიძე 

ნინო
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 305

D10 საწარმოო პრაქტიკა სასურსათო 

ტექნოლოგიაში
სორდია ელენე ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 503

D10 წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები
გვენეტაძე 

გურამი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 307

D10 სასურსათო ტექნოლოგიის 

პროცესები და აპარატები

ბერეჟიანი 

მალხაზი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 310

D10 სასმელების ორგანოლეპტიკური 

შეფასება

ხომასურიძე 

მარიამი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 503

D10სასურსათო პროდუქტების 

წარმოების პროექტირება
ბოკერია აკაკი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 311

D10სასურსათო პროდუქტების 

ტექნოლოგიური პროცესების 

ბერეჟიანი 

მალხაზი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 310

D10მათემატიკური ანალიზის 

ელემენტები
გაბელაია აკაკი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 06.კორპ 311ბ

D10 ზოგადი ფიზიკა 1 კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10მელიორაციული ნიადაგმცოდნეობა
დოლიძე 

ვლადიმერი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 410

D10 მეცხოველეობის წინაშე მდგარი 

პრობლემები

ღლიღვაშვილი 

ვასილი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 311

D10სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ 

ინოვაციათა მენეჯმენტი
გოცირიძე მარინა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 

D10ტექნოლოგიური პროცესების 

ავტომატური მართვის სისტემები

ბერეჟიანი 

მალხაზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 204

D10 სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა 

კვება 1

ორჯანელი 

ნაილე
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 417

D10თანამედროვე ტექნოლოგიური 

დანამატები

დოლიძე 

მალხაზი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 307



D10სასურსათო წარმოების ბიოქიმია
ტყემალაძე 

გურამი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 305

D10 საკვებწარმოება
ორჯანელი 

ნაილე
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 420

D10ბიზნესკომუნიკაცია (ინგლისური 

ენა)
ლომსაძე მანანა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 503

D 10 ცხოველთა მოშენება და გენეტიკა 

(M)

ორჯანელი 

ნაილე
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 417

D10ღვინის ქიმია
ქვარცხავა 

გიორგი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 314

D10ზოგადი და ანალიზური ქიმიის 

საფუძვლები

ბერიაშვილი 

ქეთევანი,   
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 311

D10 ცხოველური წარმოშობის კვების 

პროდუქტები

ნატროშვილი 

ნათია
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 420

D10ამპელოგრაფია
უჯმაჯურიძე 

ლევანი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 505

D10 სამთო მიწათმოქმედების 

მექანიზაცია

ნატროშვილი 

დიმიტრი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 417

D10სასოფლო-სამეურნეო მანქანები 2
თედორაძე 

ომარი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 107

D10პრაქტიკა აგროინჟინერიაში
ნატროშვილი 

დიმიტრი 
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 418

D10სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორებისა 

და მანქანების ტექნიკური სერვისი

თედორაძე 

ომარი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 107

D10სასოფლო-სამეურნეო მანქანები 1
ნატროშვილი 

დიმიტრი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 418

D10სამელიორაციო ჰიდროტექნიკური 

ნაგებობები

კუპრავიშვილი 

მაია
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 103

D10სასოფლო–სამეურნეო ტრაქტორები
ნატროშვილი 

დიმიტრი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 417

D10გამოყენებითი ინფორმატიკა
თანანაშვილი 

მთვარისა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 513

D 10ორგანული სოფლის მეურნეობა როყვა ქეთევანი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 503

D 10ენოლოგია 2: ენოლოგიის 

პრინციპები და ელემენტები

ხომასურიძე 

მარიამი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ  503



D10ჰიდრავლიკა
ოდილავაძე 

თამაზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11კორპ 101

D10ზოგადი ფიზიკა-2 კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10გრუნტების მექანიკა, ფუძე 

საძირკვლები
ლომიშვილი მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 410

D10გამოყენებითი მექანიკა 1
ციციქიშვილი 

ზურაბი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 313

D10შრომის უსაფრთხოება 

აგროსაინჟინრო საწარმოებში

ხოკერაშვილი 

ზაზა
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 413

D10ელექტროტექნიკისა და 

ელექტრონიკის საფუძვლები
სანაია ეკატერინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 415

D10ინგლისური ენა-1 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10სამშენებლო და სამელიორაციო 

მანქანები

ნატროშვილი 

დიმიტრი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 420

D10ინგლისური ენა-3 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10საინჟინრო მათემატიკა 1 კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10სამელიორაციო სატუმბი სადგურები
ნატროშვილი 

გიორგი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 413

D10ხმელეთის ჰიდროლოგია და 

ჩამონადენის რეგულირება
კიკაბიძე მაია პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 103

D10აგრობიზნესის ეკონომიკის 

საფუძვლები

ლაჭყეპიანი 

თენგიზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 413

D10 გამოყენებითი ინფორმატიკა
თანანაშვილი 

მთვარისა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 513

D10საინჟინრო თერმოდინამიკა 

აგროინჟინრებისთვის
სანაია ეკატერინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 415

D10შესავალი კლასიკურ ფიზიკაში I კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10ბიოლოგია ინჟინრებისათვის 

(დამხმარე სავალდებულო)

ზაქარიაშვილი 

ნინო
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 308



D10ელემენტარული დიფერენციალური 

განტოლებები

გაჩეჩილაძე 

ავთანდილი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 414

D10ფიზიკა ჩიხლაძე მანანა სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 317

D10აგრარული და ბიოსისტემების 

ინჟინერიის საფუძვლები

ოდილავაძე 

თამაზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე 11 კორ 103

D10ზოგადი ქიმია კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 14:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10პროგრამული უზრუნველყოფის 

“AutoCad”-ის გამოყენება საინჟინრო 

თანანაშვილი 

მთვარისა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 513

D10 ბოტანიკა დანელია ირინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 211

D10საინჟინრო გრაფიკა და 

დაპროექტების საფუძვლები
ბერიძე თამარი ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 502

D10საინჟინრო ჰიდროლოგია და 

ჰიდრავლიკა

ოდილავაძე 

თამაზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 101

D10წყლის რესურსების მენეჯმენტი 

სოფლის მეურნეობაში

ხარაიშვილი 

ოლღა
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 102

D10შესავალი კლასიკურ ფიზიკაში II კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10ორგანული ქიმია გოგალაძე მაია ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 305

D 10 ნიადაგმცოდნეობა
დოლიძე 

ვლადიმერი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ . 312

D10მემცენარეობა
დარსაველიძე 

თინათინ
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 314

D10 შინაურ ცხოველთა ანატომია
ორჯანელი 

ნაილე
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 417

D 10 შინაურ ცხოველთა რეპროდუქცია
ხარაზიშვილი 

ავთანდილ
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 314

D10 შესავალი მიკრობიოლოგიაში
ამირანაშვილი 

ლია
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 301

D10 ეგზოტიკური ცხოველები და 

ფრინველები

ნატროშვილი 

ნათია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 420

D10კონსერვაციული ბიოლოგია ცქიტიშვილი ეკა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 307



D10ინფორმაციული ტექნოლოგიები 

ბიზნესში
ოხანაშვილი მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 413

D10მებოსტნეობა კაკაბაძე ნატო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 512

D10ხილ–ბოსტნეულის პირველადი 

დამუშავება და შენახვა
კაკაბაძე ნატო ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 311

D10ეგზოტიკური ფრინველები და 

ცხოველები

ნატროშვილი 

ნათია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 416

D10მდელოსნობა ბაიდაური ლალი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 510

D10ზოგადი მიწათმოქმედება ბაიდაური ლალი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 505

D10მცენარეთა დაცვის საფუძვლები ლომიძე ნინო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16;00 მე-11 კორპ 408

D 10 უცხოური ენა (ინგლისური) – B 2.1 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D 10 ენოლოგიისა და ფერმენტაციის 

ქიმია

ქვარცხავა 

გიორგი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 314

D 10 ეკოლოგიის საფუძვლები
კუხალეიშვილი 

მაია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 415

D 10 მათემატიკა და სტატისტიკა 1: 

მათემატიკა
სიგუა ირინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 416

D 10 შრომის უსაფრთხოება და 

საგანგებო სიტუაციების მართვა

ხოკერაშვილი 

ზაზა
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 310

D10დამამთავრებელი ნაშრომი
გამყრელიძე 

ნინო, 
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 310

D 10 ენოლოგიისა და მევენახეობის 

ინჟინერინგი 2. მევენახეობის 

ნატროშვილი 

დიმიტრი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 417

D10 დედამიწა
პაატაშვილი 

რამაზი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 413

D10 კრიტიკული აზროვნების 

ელემენტები
სურმავა მარინე შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 311

D10 მეხილეობა
რობაქიძე 

ქეთევანი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 416

D10 წყლის რესურსების მენეჯმენტი 

სოფლის მეურნეობაში

ხარაიშვილი 

ოლღა
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 102



D10აგროქიმია
დოლიძე 

ვლადიმერი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 418

D10მეფუტკრეობა
ორჯანელი 

ნაილე
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 420

D10აგროდაზღვევის საფუძვლები ცერცვაძე არჩილ ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 511

D10დენდროლოგია 1- 

შიშველთესლოვანები

მაჭავარიანი 

მერაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 503

D10სატყეო მეურნეობის ეკონომიკა
ლაჭყეპიანი 

თენგიზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 413

D10ტყის კულტურები
სუჯაშვილი 

მარინე
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 413

D10ტყის დაცვის საფუძვლები
გოგიშვილი 

თინათინ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 410

D10მცენარეთა მორფოლოგია და 

ანატომია
დანელია ირინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 211

D10ჯიშთმცოდნეობა
დარსაველიძე 

თინათინ
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 11;00 მე-11 კორპ 413

D10ტექნიკური კულტურები
დარსაველიძე 

თინათინ
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 312

D10ეკოლოგიის საფუძვლები ცქიტიშვილი ეკა ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 312

D10მიკრობიოლოგია
საჩანელი 

თამარი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 308

D10სატყეო ტაქსაცია
ტიგინაშვილი 

ზვიადი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 402

D10მცენარეთა ფიზიოლოგია
ბადრიძე 

გულნარა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 214

D10 კვების მრეწველობის წარმოების 

ნარჩენების გადამუშავება

დოლიძე 

მალხაზი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 1:00 მე-11 კორპ 103

D10ტყეთმცოდნეობა
მაჭავარიანი 

მერაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 505

D10 შამპანურის ტექნოლოგია
მახვილაძე 

თამარი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 310

D10 სატყეო მელიორაცია
სუჯაშვილი 

მარინე
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 504



D10 მინერალური წყლების ტექნოლოგია
მამარდაშვილი 

ნაირა
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 312

D10 მელიორაციული ნიადაგმცოდნეობა
დოლიძე 

ვლადიმერი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 410

D10 კანფეტის, კარამელისა და ხილ-

კენკროვანი საკონდიტრო პროდუქტების 
ხუციშვილი როზა პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 20;00 მე-11 კორპ 312

D10 საბეწვე ნადირის ბიოლოგია და 

მოვლა შენახვა

ნატროშვილი 

ნათია
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12;00 მე-11 კორპ 420

D10 კრიტიკული აზროვნება და კომუნიკაციასურმავა მარინე შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 418

D10 საინჟინრო მათემატიკა 1 კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 09:00
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10 ფიზიკური ქიმია
გამყრელიძე 

ნინო
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 305

D10სატყეო მეტეოროლოგია და 

კლიმატოლოგია
მელაძე მაია ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 414

D10 ჰიდრავლიკა მებონია ნინო შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 500

D10 ღვინის ტექნოლოგია
შათირიშვილი 

შალვა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 413

D10 ბრენდის ტექნოლოგია
შათირიშვილი 

შალვა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 413

D10 სურსათის ქიმია
ქვარცხავა 

გიორგი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 307

D10ბოტანიკა დანელია ირინე ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 16:00 მე -11 კორპ 211

D10ტყის ზოოლოგია ცქიტიშვილი ეკა ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 305

D10 ხარისხის კონტროლი, 

სერთიფიკაცია და ეტიკეტირება
აფციაური ლიკა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 314

D10ზოგადი და ორგანული ქიმიის შესავალი
ბერიაშვილი 

ქეთევანი,   
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 412

D10სატყეო ნიადაგმცოდნეობა 

გეოლოგიის საფუძვლებით

მაჭავარიანი 

ნათელა
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 511

D10 რუსული ენა-2 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)



D10სატყეო გეოდეზია
ლაოშვილი 

ზურაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 502

D10დენდროლოგია 2 – ფარულთესლოვანები
მაჭავარიანი 

მერაბი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 503

D10სატყეო ენტომოლოგია ლომიძე ნინო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 408

D10ეკოლოგიის საფუძვლები ცქიტიშვილი ეკა ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 509

D10სატყეო მექანიზაცია და ტყის 

ტრანსპორტი

ნატროშვილი 

დიმიტრი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 418

D10დენრომეტრია
ტიგინაშვილი 

ზვიადი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 402

D10შრომის უსაფრთხოება 

აგროსაინჟინრო საწარმოებში

ხოკერაშვილი 

ზაზა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 312

D10 სურსათის წარმოების მიკრობიოლოგია
საჩანელი 

თამარი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 305

D10წყლის რესურსების მენეჯმენტი
ხარაიშვილი 

ოლღა
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 102

D10ნადირობის საფუძვლები და 

სანადირო მეურნეობა

გიორგაძე 

ანატოლი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 316

D10ტყიდან დამხმარე სარგებლობა და 

სამკურნალო მცენარეები
კაჭარავა თამარი პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 512

D10სატყეო ფიტოპათოლოგია ლომიძე ნინო სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 408

D10 ფილოსოფიის შესავალი მიქავა ირაკლი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 311

D 10 ვაზის ბიოლოგია და გენეტიკა 1: 

ფიზიოლოგია

უჯმაჯურიძე 

ლევანი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 505

D10 ვაზის დაცვა 1: ენტომოლოგია ლომიძე ნინო ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 408

D10 ვაზის დაცვა 2. მცენარეთა პათოლოგია
პავლიაშვილი 

ქეთევანი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 403

D 10 ფიტოპათოლოგია
პავლიაშვილი 

ქეთევანი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 403

D 10ვაზის ბიოლოგია და გენეტიკა 2. 

ამპელოგრაფია და გენეტიკური 

უჯმაჯურიძე 

ლევანი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 505



D 10მევენახეობის ინჟინერინგი 1: 

საწარმოს კონსტრუირება

გუგულაშვილი 

გივი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 418

D 10ქართული ყურძნის ჯიშები, 

ტექნოლოგიები და პრაქტიკა 

ჩხარტიშვილი 

ნინო
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 412

D10გამოყენებითი მექანიკა 2
ციციქიშვილი 

ზურაბი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 313

D10ჰიდრომელიორაციული სისტემების 

ექსპლუატაცია

კუპრავიშვილი 

მაია
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 103

D10ჰიდრომელიორაციული 

სამუშაოების ორგანიზაცია და 

ოდილავაძე 

თამაზი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 17:00 მე-11 კორპ 101

D 10საცდელი საქმის მეთოდიკა
სარჯველაძე 

იოსებ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 314

D 10აგრონომიის ინტეგრირებული კურსი
სარჯველაძე 

იოსებ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 308

D 10მარცვლოვანი კულტურების 

ჯიშთმცოდნეობა

დარსაველიძე 

თინათინ
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 314

D 10 სარეველა მცენარეების 

იდენტიფიკაცია და მათი კლასიფიკაცია
ბაიდაური ლალი ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 505

D 10 სასოფლო-სამეურნეო კულტურათა 

მეთესლეობა

დარსაველიძე 

თინათინ
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ  310

D10ყურძნისეული წარმოშობის 

ალკოჰოლური სასმელების ტექნოლოგია

შათირიშვილი 

შალვა
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 21:00 მე-11 კორპ 413

D10ვაზის ფიზიოლოგია
ზაკალაშვილი 

თეკლა
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ503

D10ვენახის ნიადაგისა და წყლის 

ინტეგრირებული მენეჯმენტი

ხოსიტაშვილი 

თათია
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 318

D 10 სასოფლო-სამეურნეო 

მიკრობიოლოგია სანიტარიის და 

ამირანაშვილი 

ლია
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ  213

D10ხორცისა და ხორცის პროდუქტების 

წარმოება
ბოკერია აკაკი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 311

D10მცენარეთა ბიოქიმიის პრინციპები
ერიქაშვილი 

აკაკი
პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 11;00 მე-11 კორპ 311

D 10 ზოოლოგია ცქიტიშვილი ეკა შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 503

D 10 ზოგადი ქიმია კვირა, 4 დეკემბერი, 2022 წელი 14:40
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)



D10კვლევითი კომპონენტი მევენახეობა 

და მეღვინეობისთვის

ჩხარტიშვილი 

ნინო
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 510

D10 ცხოველთა დაავადებების პრევენცია
ნატროშვილი 

ნათია
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 14:00 მე-11 კორპ 419

D10 მცენარეთა ბიოქიმიის საფუძვლები
ერიქაშვილი 

აკაკი
შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 16:00 მე-11 კორპ 314

D 10 ფილოსოფიის საფუძვლები მიქავა ირაკლი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 311

D 10ფერმერული მეურნეობის 

საქმიანობის მართვა
ბაიდაური დალი შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 413

D 10 აგრონომია როყვა ქეთევანი სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 503

D10კვლევითი კომპონენტი სატყეო 

საქმისთვის

ტიგინაშვილი 

ზვიადი
ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 402

D 10 სითხეების მექანიკა
ოდილავაძე 

თამაზი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 101

D 10 მიკროეკონომიკის საფუძვლები
კოპალიანი 

ნატალია
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 15:00 მე-11 კორპ 103

D10 ენტომოლოგია
გოგიშვილი 

თინათინ
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 11:00 მე-11 კორპ 305

D 10 მევენახეობა
რობაქიძე 

ქეთევანი
ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 13:00 მე-11 კორპ 416

D 10 მათემატიკის საფუძვლები ბიწაძე დარეჯან პარასკევი, 2 დეკემბერი, 2022 წელი 12:00 მე-11 კორპ 414

D10მინდვრად საკვებწარმოება ბაიდაური ლალი ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 310

D10რუსული ენა-3 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10გერმანული ენა  -2 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი 2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10გერმანული ენა  –1 შაბათი, 3 დეკემბერი, 2022 წელი 15:55
კომპიუტერული ცენტრი 2 

(კორპ 1, პირველი სართ.)

D10აგროკლიმატური რესურსები მელაძე მაია ხუთშაბათი, 1 დეკემბერი, 2022 წელი 19:00 მე-11 კორპ 415

D10სასოფლო-სამეურნეო კულტურების 

წყალმოთხოვნილების პროგნოზირების 

ოდილავაძე 

თამაზი
ორშაბათი, 28 ნოემბერი, 2022 წელი 18:00 მე-11 კორპ 101



D10საქმიანი კომუნიკაცია უცხოურ 

ენაზე (ინგლისური)
ლომიძე ნინო ოთხშაბათი, 30 ნოემბერი, 2022 წელი 20:00 მე-11 კორპ 504

D 10 საძოვრული და მომთაბარე 

მეცხოველეობა

ღლიღვაშვილი 

ვასილი
სამშაბათი, 29 ნოემბერი, 2022 წელი 10:00 მე-11 კორპ 311
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