
N გვარი სახელი საგანი ჯგუფები
სტუდ. 
რაოდ.

აიდი დღე
ლექცია 

(სთ)
პრაქტიკუ
ლი (სთ)

ლაბორატო
რიული (სთ)

ზუმის კოდი

1 ჯინორია ეთერი სამადუღრე წარმოება 5 7325 ხუთშაბათი 17 სთ 18-19 სთ 9922717281

2 ჯინორია ეთერი
შაქრის ტექნოლოგია 
რაფინადის წარმოება

5 1959 პარასკევი 18 სთ 18-19 -20 სთ 9922717281

3 ფეტელავა სოფიკო ინგლისური 2 პარასკევი 19 სთ 20-21 სთ 9466082182

4 კეთილაძე  ომარი
ზოგადი ფიზიკა 2 (5 კრ) 
(აგროინჟინერია)

4 113 ორშაბათი 18 სთ 19 სთ 830-213-7302

5 კეთილაძე  ომარი
ფიზიკა (6 კრ) (მევენახეობა 
და ენოლოგია)

2 5984 ორშაბათი 20 სთ 21 სთ 830-213-7303

6 მჭედლიშვილი ზურაბი მასალათა მექანიკა 2 (ცალკე) 3 7036 სამშაბათი 16 სთ 17 სთ

7 ბიწაძე დარეჯან
საინჟინრო მათემატიკა 2 
(ცალკე)

1 206 სამშაბათი 20 სთ 21 სთ 8606007921

8 ბიწაძე დარეჯან
წრფ. ალგებრის მოკლე 
კურისი (ჯგუფთან)

5 215 ორშაბათი 12სთ 13 სთ 8606007921

9 ბიწაძე დარეჯან
მათემატიკის საფუძვლები 
(ჯგუფთან)

5 199 შაბათი 13 სთ 14-15 სთ 8606007921

10 ბიწაძე დარეჯან
მათემატიკის საფუძვლები 
AG (ჯგუფთან)

1 1646 სამშაბათი 11- 12 სთ 14-15 სთ 8606007921

11 ესაკია აბესალომ ბიოფიზიკა (ჯგუფთან) 4 7366 ოთხშაბათი 16-17 სთ
ხუთშაბათს 
12-13 სთ

933-421-6452

12 ჩიხლაძე  მანანა ზოგადი ფიზიკა (ჯუფთან) 5 111 ორშაბათი 10 სთ
შაბათი 15-
16 სთ

933-421-6452

13 ჩიხლაძე  მანანა
შესავალი კლასიკურ 
ფიზიკაში 2 (ჯგუფთან)

1 4686 ოთხშაათი 15-16 სთ
ორშაბათი 

12 სთ
933-421-6452

გასაგზავნი დამატებული საგნების ცხრილი



14 გილაური ნინო რუსული ენა - 1 (ჯგუფთან) 4 7355 ოთხშაბათი 9 სთ
პარასკევი 

9-10 სთ
351-505-2991

15 გილაური ნინო რუსული ენა - 3 (ჯგუფთან) 113011; 2 7377 ოთხშაბათი 11 სთ
შაბათი 11-

12 სთ
351-505-2991

16 გილაური ნინო რუსული ენა - 2 (ცალკე) 1 7359 ორშაბათი  18 სთ
პარასკევი 
19-20 სთ

351-505-2992

17 ნარეშელაშვილი ეკა ფრანგული ენა -  3 113011 7375 ორშაბათი 12 სთ
ხუთშაბათ
ი 9-10 სთ

18 ბერიაშვილი ქეთევან  ზოგადი ქიმია (ჯგუფთან) 15 7360 ორშაბათი 13-14 სთ 944-175-3156

19 ბერიაშვილი ქეთევან
ზოგადი და ორგანული 
ქიმიის შესავალი (ჯგუფთან)

6 1664 სამშაბათი 10-11 სთ 944-175-3156

20 ბერიაშვილი ქეთევან ზოგადი ქიმია (ჯგუფთან) 7 2671 ორშაბათი 11 სთ

პარასკევი 
16-17 სთ; ან 
ხუთშაბათს 
9-10 სთ

944-175-3156


