
N გვარი საგანი ცალკე თუ 
ჯგუფთან ჯგუფები სტუდენტთა 

რაოდენობა ლექცია (სთ)
პრაქტიკული 

(სთ)
ლაბორატორიულ

ი (სთ)
ზუმის კოდი

1 რუხაძე თეიმურაზი სამადუღრე წარმოება ჯგუფთან სასურსათო 
ტექნოლოგიები 5

სამშაბათი                 
             9-10 

სთ

ხუთშაბათი            
13-14 სთ 

(ყანჩაველი)
9922717281

2 რუხაძე თეიმურაზი
შაქრის ტექნოლოგია 
რაფინადის წარმოება 
(ჯგ)

ჯგუფთან სასურსათო 
ტექნოლოგიები 5

სამშაბათი                    
                11-

12 სთ

პარასკევი               
10-11 სთ 

(ყანჩაველი)
9922717281

3 ესაკია  აბესალომ ბიოფიზიკა ცალკე 3 933-421-6452

4 ჭელიძე ლია ზოგადი ფიზიკა ჯგუფთან სატყეო 8 830-213-7302

5 კეთილაძე ომარი ზოგადი ფიზიკა 1 ცალკე აგრონომია 3
ოთხშაბათი                

              13 
სთ

ხუშაბათი                
 16-17 სთ  315

830-213-7303

6  ღურწკაია ფიქრია ვარიაციული 
სტატისტიკა ჯგუფთან სატყეო 3

ოთხშაბათი              
            15 სთ

ოთხშაბათი                                   
                        9 ან 

12  სთ
630-744-3042 

7 მახარაშვილი ნანა კალკულუსი 1 ცალკე ნიადაგი და წყალი 1 9596453200

8 მახარაშვილი ნანა მათემატიკა და 
სტატისტიკა 1: 

ცალკე მევენახეობა 7 9596453200

9 მახარაშვილი ნანა მათემატიკის 
საფუძვლები 

ცალკე აგრონომია, აგრარ. 
ტექნოლ-იები, სატყეო 26 9596453200

10 მახარაშვილი ნანა მათემატიკის 
საფუძვლები AG

ცალკე მეცხოველეობა 2 9596453200

11 მახარაშვილი ნანა (საათმათემატიკა 1.1 ცალკე 113112 1 9596453200

12 ღურწკაია ფიქრია 
ალბათობის თეორია და 
მათემატიკური 

ჯგუფთან მევენახეობა 9
ოთხშაბათი                

              10 
 სამშაბათი                                          

                             
630-744-3042 

13 მახარაშვილი ნანა საინჟინრო მათემატიკა 1 ცალკე აგროინჟინერია 4
შაბათი 13 

სთ შაბათი 14-15 სთ 9596453200

14 მახარაშვილი ნანა წრფ. ალგებრის მოკლე 
კურისი ცალკე სასურსათო 14

 ოთხშაბათი           
          19 სთ 

ოთხშაბათი 20 
სთ 

9596453200

15 ივანიძე დიანა საინჟინრო მათემატიკა 2 ჯგუფთან აგროინჟინერია 7
სამშაბათს             

        18 სთ
სამშაბათს                                        
                          15-

3580671180

16 ბიწაძე დარეჯან მათემატიკური 
ანალიზის ელემენტები  

ჯგუფთან სასურსათო 9
ოთხშაბათს              
            11  სთ 

ორშაბათს                                          
                            13-

8606007921

17 ღურწკაია ფიქრია შესავალი სტატისტიკაში ორივეში 
მეცხოველეობა (I), 
აგრონომია (II)

2
სამშაბათს  

12 სთ
ოთხშაბათს                                   
                        13-

760-452-8028

დამატებული საგნების ცხრილი

ხუთშაბათი      
    16 სთ

ხუთშაბათი                                        
                             

17-18 სთ



18 გილაური  ნინო რუსული ენა - 1              (5 
კრ)

ცალკე აგრონომია 2
სამშაბათი                    
                16 

სთ

სამშაბათი                                           
                             

17-18  სთ
351-505-2991 

19 გილაური  ნინო რუსული ენა - 2            (5 
კრ)

ჯგუფთან
სატყეო, აგროინჟინერია, 
სასურსათო, აგრარ. 
ტექნოლოგიები

3
ორშაბათს 15-16 
სთ; ოთხშაბათს 

14 სთ
351-505-2991

20 გილაური  ნინო რუსული ენა B2.1         (5 
კრ)

ცალკე მევენახეობა და ენოლოგია 1
ოთხშაბათი       

     16 სთ

ოთხშაბათი                                       
                            17-

18 სთ
351-505-2991

21 გილაური  ნინო რუსული ენა B1.1           (6 
კრ)

ცალკე მევენახეობა და ენოლოგია 1
სამშაბათი-           

        19 სთ

სამშაბათი                                      
                        20-

21 სთ
351-505-2991

22 გილაური  ნინო რუსული ენა - 3 ცალკე 113011; 
შეათანხმოს 
პედაგოგთან 351-505-2991

23 ნარეშელაშვილი  ეკა ფრანგული ენა -  4 ჯგუფთან 113011 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან 460-382-5657



24 სოკოლოვა ევგენია გერმანული ენა –1  (5 კრ) ცალკე
მეცხოველეობა, 
აგრონომია, აგრარ. ტექნ-
ები, სატყეო

3
სამშაბათი                 
             17 სთ  

სამშაბათი                                          
                            18-

19 სთ
2262807975

25 სოკოლოვა ევგენია გერმანული B1.1         (6 
კრ)

ცალკე მევენახეობა და ენოლოგია 2
პარასკევი                
           15-16 

პარასკევი                                           
                             

2262807975

26 სოკოლოვა ევგენია გერმანული B2.1         (5 
კრ)

ცალკე მევენახეობა და ენოლოგია 1
ოთხშაბათი                               
                    16 17-

2262807975

27 სოკოლოვა ევგენია გერმანული 4             (5 კრ) ცალკე აგროინჟინერია 1
ორშაბათი           
      11-12 სთ

ოთხშაბათი                                           
                                

2262807975

28 პეტრიაშვილი თამარიინგლისური ენა 2 ჯგუფთან მეცხოველეობა 32
შაბათი                    
          11 სთ

შაბათი                                                    
                                

4317281015

29 ჭუმბურიძე მარიამი უცხოური ენა 
(ინგლისური) - 2

ჯგუფთან მევენახეოდა და 
ენოლოგია 7

ორშაბათს 11-12  
სთ; ოთხშაბათს 

17-18 სთ
243-587-7415



30 ქარდავა ნელი
უცხოური ენა 
(ინგლისური) – B 1.1     (6 
კრ)

ცალკე მევენახეობა და 
ენოლოგია; მთა 

15
სამშაბათი                 
             18 სთ

სამშაბათი                                        
                          19-

20 სთ
302-520-8497

31 ქარდავა ნელი უცხოური ენა 
(ინგლისური) – B 2.1    (5 

ცალკე მევენახეობა და 
ენოლოგია; მთა 

10
ოთხშაბათი             
           17 სთ 

ოთხშაბათი                                  
                       18-

302-520-8497

32 ქარდავა ნელი ინგლისური 3 (ცალკე) ცალკე მეცხოველეობა, აგრარ. 
ტექნოლოგიები 8

ხუთშაბათი      
    17 სთ

ხუშაბათი                                     
                       18-

302-520-8497

33 ქარდავა ნელი ინგლისური 1 ცალკე
სატყეო, სასურსათო , 
აგრონომია, აგრარ. 
ტექნოლოგიები

49
ოთხშაბათი              
            20 სთ

ხუთშაბათი                                 
                      20-21 

სთ
302-520-8497

34 ხელაშვილი ჟანა ინგლისური ენა-4 ჯგუფთან აგროინჟინერია 3
ოთხშაბათს                

              12 
შაბათი                                                
                            9-

3622965778

35 წვერავა ელზა ტექნიკური ხაზვა ცალკე სასურსათო 11
პარასკევი                   

              18 
პარასკევი                                            
                              

2857815748

36 ბერიაშვილი ქეთევან  ზოგადი ქიმია ცალკე აგრარ. ტექნოლოგ-იები 15
ოთხშაბათი          

        17 სთ 
ოთხშაბათი                                       
                            18-

944-175-3156

37 ბერიაშვილი ქეთევან ზოგადი ქიმია ცალკე მეცხოველეობა 7
ოთხშაბათი              
            17 სთ 

ოთხშაბათი                                       
                            18-

944-175-3156

39 კილაძე მაია ზოგადი და 
არაორგანული ქიმია 

ცალკე მევენახეობა, აგრონომია, 
სასურსათო 33

ორშაბათი               
          10-11 

ორშაბათი                                     
                       12-

594-201-4058

40 სარაჯიშვილი ქეთევანორგანული ქიმია ჯგუფთან სასურსათო, მევენახეობა, 
აგრარ. ტექ-ია, 

12
ორშაბათი                
           11 სთ

ორშაბათი                                    
                      12 სთ

პარასკევი                            
             12-13 სთ 

 685-599-4054

41 სარაჯიშვილი ორგანული ქიმია 1 ჯგუფთან მევენახეობა და ენოლოგია 11
ოთხშბათი             

         12 სთ სამშაბათი 15 სთ  685-599-4054

42 გამყრელიძე ნინო კოლოიდური ქიმია ჯგუფთან სასურსათო 5
ოთხშაბათს  

9 სთ 
ხუთშაბათს            

16-17 სთ 
 950-058-0750

43 გამყრელიძე ნინო ფიზიკური ქიმია ცალკე სასურსათო 2    950-058-0750

44 ერიქაშვილი აკაკი სტრუქტურები და 
რეაქციები ბიოქიმიურ 

ცალკე აგრონომია, 
მეცხოველეობა 3

45 ერიქაშვილი აკაკი მცენარეთა ბიოქიმიის 
პრინციპები ცალკე აგრ. ტექნოლოგიები 7

46 მახაშვილი ქეთევან მცენარეთა ბიოქიმიის 
საფუძვლები ჯგუფთან სატყეო 1

სამშაბათს                      
                 12 

ოთხშაბათს           
13 სთ 

818-172-6993

47 მახაშვილი ქეთევან ზოგადი ქიმია ცალკე ნიადაგი და წყალი 5
სამშაბათი                 
             17 სთ

სამშაბათი                                   
                     18 სთ 818-172-6993

48 დანელია ირინე ბოტანიკა ჯგუფთან   აგრარ. ტექნ-ები, სატყეო, 29
ოთხშაბათი         

       13 სთ
ორშაბათს                                    
                      17-18 

 605-254-7330

49 დანელია ირინე მცენარეთა ფიზიოლოგია ჯგუფთან 110713 8
ორშაბათი               
          13 სთ

სამშაბათი                                      
                        14-

 605-254-7330

50 დანელია ირინე მცენარეთა ბიოლოგია 2. 
მცენარეთა ციტოლოგია 

ჯგუფთან მევენახეობა და ენოლოგია 6
ოთხშაბათი               
             11 სთ 

ხოთშაბათი                                 
                      14-15 

 605-254-7330

51 დანელია ირინე
მცენარეთა 
მორფოლოგია და 
ანატომია 

ჯგუფთან სატყეო 3
ორშაბათი               
          14 სთ

სამშაბათი                                      
                        17-

18 სთ
 605-254-7330

52 დანელაი ირინე მცენარეთა გენეტიკა და 
სელექცია 

ცალკე 110713 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან  605-254-7330

53 ტიგინაშვილი  ზვიადისატყეო ტაქსაცია ჯგუფთან სატყეო 8
ორშაბათი               
          10 სთ

ორშაბათი                                   
                     16-17 

სთ
357-564-2859

54 ტიგინაშვილი  ზვიადიდენდრომეტრია ცალკე სატყეო 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან 357-564-2859

55 მამარდაშვილი ნაირა ლუდისა და 
უალკოჰოლო 

ჯგუფთან სასურსათო 
ტექნოლოგიები 1

ორშაბათს                
           16 სთ სამშაბათს 15 სთ 596-475-8221

56 მამარდაშვილი ნაირა დისტილირებული 
სასმელების 

ცალკე მაგის. სასურსათო 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან 596-475-8221

57 სანაია ეკა თერმოდინამიკა და 
თბური პროცესები 

ცალკე 110715 1
ოთხშაბათს      

    11 სთ 
სამშბათი                                
                 15-16 სთ 774-260-3305

58 სანაია ეკა საინჟინრო 
თერმოდინამიკა 

ჯგუფთან 110606 1
ოთხშაბათს      

    11 სთ 
სამშბათი                                
                 15-16 სთ 774-260-3305

59 სანაია ელექტროტექნიკა და 
ელექტრონიკის 

ჯგუფთან სასურსათო 
ტექნოლოგიები 7

ოთხშაბათს          
        10 სთ

ორშაბათს                                    
                      13 სთ 774-260-3305

60 დარსაველიძე თინათინტექნიკური კულტურები ცალკე 110712 2
სამშაბათი   

16 სთ
სამშაბათი                                           

                             
 291-909-8937

61 დარსაველიძე თინათინმემცენარეობა ცალკე 110713 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან  291-909-8937



62 ბაიდაური ლალი სარეველა, შხამიანი და 
მავნე მცენარეები 

ცალკე 110712 1
ოთხშაბათი                

              17 
ოთხშაბათი                                  

                       18-
680-928-3090

63 ბაიდაური ლალი     მიწათმოქმედება ცალკე აგრონომია 1
სამშაბათი          

      13 სთ
სამშაბათი                                     

                       17-
680-928-3090

64 ბაიდაური ლალი ზოგადი 
მიწათმოქმედება ჯგუფთან აგრარ. ტექნოლოგიები 4

სამშაბათი          
      13 სთ

სამშაბათი                                     
                       17-

680-928-3090

65 ბაიდაური ლალი მინდვრად  
საკვებწარმოება 

ცალკე 110713 1
შაბათი                        

              13 
შაბათი                                                    
                                

680-928-3090

66 ბაიდაური დალი ეკონომიკის პრინციპები ჯგუფთან აგრარ. ტექნოლოგიები, 
აგრონომია 6

შაბათი 12 
სთ შაბათი 14-15 სთ 277-794-2271

67 ნატალია კოპალიანი ეკონომიკის პრინციპები ჯგუფთან მევენახეობა და ენოლოგია 5
ოთხშაბათი            
          17-18 

სამშაბათი                                       
                         17-

549-212-6026

68 ყანჩაველი თამარი საწარმოო პრაქტიკა ცალკე სასურსათო ტექნოლოგიები 8
გასვლითი:   

ორშაბათი 9-10-
11-12-13-14-15-18

6727478712

69 კუპრავიშვილი მაია ნიადაგისა და წყლის 
მონიტორინგის 

ჯგუფთან ნიადაგი და წყალი 1
ორშაბათი                
           17 სთ

ოთხშაბათი                                
                     14 სთ 583-567-3183

70 კუპრავიშვილი მაია სამელიორაციო სატუმბი 
სადგურები ცალკე აგროინჟნერია 1

შეათანხმოს 
პედაგოგთან 583-567-3183

71 ჭიღლაძე ლია წერილობითი, ზეპირი, 
ვიზუალური და 

ჯგუფთან ნიადაგი და წყალი 1
ორშაბათი               
          16 სთ

სამშაბათი                                    
                      13-14 

371-253-4152

72 ამირანაშვილი ლია მიკრობიოლოგია ცალკე აგრარ. ტექნოლო-გიები, 
სატყეო 23

ორშაბათი            
       17 სთ

ხუთშაბათი                       
           13-14 სთ;  

აუდ 214
423-220-2479

73 ამირანაშვილი ლია შესავალი 
მიკრობიოლოგიაში ჯგუფთან მეცხოველეობა 3

ორშაბათი                
           15 სთ

ხუთშაბათი              
  10 სთ; აუდ. 214

423-220-2479

74 ამირანაშვილი ლია

სასოფლო-სამეურნეო 
მიკრობიოლოგია 
სანიტარიის და ჰიგიენის 
საფუძვლებით

ცალკე აგრონომია 3
ორშაბათი            

       17 სთ

ხუთშაბათი                       
           13-14 სთ;                

          აუდ 214
423-220-2479

75 დოლიძე ვლადიმერ აგროქიმია ჯგუფთან აგრარ. ტექნოლოგიები 3
ოთხშაბათი        

      12 ს თ
შაბათი                                            

                        13-
766-538-7992

76 დოლიძე ვლადიმერ ნიადაგმცოდნეობის 
საფუძვლები ჯგუფთან აგრონომია 1

ოთხშაბათი                  
                13 

77 დოლიძე ვლადიმერ აგრარული ქიმია 2. 
ნიადაგის ქიმია ცალკე მევენახეობა და ენოლოგია 4

ოთხშაბათი                
              14 

ოთხშაბათი                                
                     15-16 

 766-538-7992

78 დოლიძე ვლადიმერ სასწავლო პრაქტიკა 
აგრონომიაში ჯგუფთან აგრონომია 2

ორშაბათი               
15-16-17 სთ 766-538-7992

79 ვლადიმერ დოლიძე
ვენახის, ნიადაგისა და 
წყლის ინტეგრირებული 
მართვა

ცალკე მაგ. მევენახეობა და 
მეღვინეობა 1

ოთხშაბათი                                
                     16 სთ  766-538-7992

80 ცქვიტინიძე გალია მეფუტკრეობა ჯგუფთან 110713 4
შაბათი 13 

სთ შაბათი 14-15 სთ  309-044-4390

81 ცქვიტინიძე გალია შინაურ ცხოველთა 
ანატომია ჯგუფთან მეცხოველეობა 3

ოთხშაბათი               
             17 სთ

ხუთშაბათი                      
           14 სთ  309-044-4390

82 ცქვიტინიძე გალია შინაურ ცხოველთა 
ფიზიოლოგია ჯგუფთან მეცხოველეობა 1

ოთხშაბათი               
             16 სთ

ხუთშაბათი                      
           15 სთ  309-044-4390

83 ღლიღვაშვილი ვასილისაქართველოს 
მომთაბარე 

ჯგუფთან 110712 1
ორშაბათი               
          14 სთ

სამშაბათი 14-15 
სთ  935-197-5170

84 სურმავა მარინე კრიტიკული 
აზროვნების ელემენტები ჯგუფთან 110712 1

სამშაბათი               
           13 სთ

სამშაბათი 14-15 
სთ 254-491-0288

87 შათირიშვილი შალვა ღვინისა და 
ყურძნისეული 

ცალკე 1108230 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან 714-899-5102

88 უჯმაჯურიძე ლევან მევენახეობის 
ოპერაციული მართვა ჯგუფთან 1108230 2

ორშაბათი             
        20 სთ

სამშაბათი                                            
                              

860-627-1395

95 თედორაძე ომარი მეცხოველეობის 
ფერმების მექანიზაცია  

ჯგუფთან მეცხოველეობა 2
ორშაბათი              

         13 სთ
ორშაბათი                                    
                      11-12 

691-425-2096

96 თედორაძე ომარი ცხოველთა საკვების 
დასამზადებელი 

ცალკე აგროინჟინერია 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან 691-425-2096

97 თედორაძე ომარი მეცხოველეობის 
ფერმების მექანიზაცია  

ჯგუფთან აგროინჟინერია 2
 ოთხშაბათი              
             16 სთ

სამშაბათი                                     
                       16-

691-425-2096

98 თედორაძე ომარი სასოფლო-სამეურნეო 
მანქანები 2

ჯგუფთან 110423, 110723 2
ოთხშბათი 

18 სთ
ოთხშაბათი                                   

                        12 
691-425-2096

99 რობაქიძე ქეთევან მევენახეობა ჯგუფთან აგრარ. ტექნოლოგ-იები 1
ოთხშაბათი            
          16-17 

შაბათი                                              
                          12-

448-341-0174



103 გოგიშვილი თინათინიენტომოლოგია ჯგუფთან აგრარ. ტექნ-ია; 
აგრონომია 4

ორშაბათი                 
            14 სთ

სამშაბათი                                       
                         13-

822-171-7685

108 ბადრიძე გულნარა ს/მ კულტურის 
სტრუქტურა - 

ჯგუფთან აგრონომია 1
შაბათი 13 

სთ შაბათი 14-15 სთ 947-634-4082

109  ბადრიძე გულნარა
 აგრარული ქიმია 1. 
მცენარეთა ბიოქიმია და 
ფიზიოლოგია

ცალკე მევენახეობა და ენოლოგია 3
შაბათი                          
                16 -

17სთ
947-634-4082

110  ბადრიძე გულნარა  მცენარეთა ბიოლოგია 1. 
მცენარეთა 

ცალკე მევენახეობა და ენოლოგია 30
შაბათი 12 

სთ 947-634-4082

111 ცინცაძე მანანა მეცხოველეობის 
საფუძვლები ჯგუფთან აგრონომია, 

მეცხოველეობა 3
ორშაბათი                  
             15 სთ

ორშაბათი                                  
                    14 სთ 553-966-6740

112 ცინცაძე მანანა ცხოველებთან მუშაობა ცალკე მეცხოველეობა 5
სამშაბათი                
            13-14-

553-966-6740

113 ცინცაძე მანანა სახორცე მეცხოველეობა ჯგუფთან მეცხოველეობა 2
ორშაბათი                   

              16 
შაბათი                                           

                       17-
553-966-6740

114 ცინცაძე მანანა სამრეწველო მეცხოვე-
ლეობის მიმოხილვა ჯგუფთან მეცხოველეობა 3

შაბათი                            
                  13 

სთ

ოთხშაბათი                             
                  13 სთ 553-966-6740

115 ორჯენელი ნაილე სასოფლო სამეურნეო 
ცხოველთა კვება 1

ცალკე მეცხოველეობა 3
ხუთშაბათი                

              15 
ხუთშაბათი                        

             16-17 სთ 879-609-4616

116 ორჯენელი ნაილე ცხოველთა მოშენება და 
გენეტიკა ცალკე მეცხოველეობა 5

ხუთშაბათი               
             18 სთ

ხუთშაბათი                            
                 19-20 სთ 879-609-4616



117 ორჯენელი ნაილე საკვებწარმოება ცალკე მეცხოველეობა 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან 879-609-4616

118 ცქვიტინიძე გალია შინაურ ცხოველთა 
ფიზიოლოგია ცალკე მეცხოველეობა 1

შეათანხმოს 
პედაგოგთან  309-044-4390

119 ნატროშვილი დიმიტრისატყეო მექანიზაცია და 
ტყის ტრანსპორტი 

ცალკე სატყეო 1
ორშაბათი                   

              11 
ორშაბათი                                        
                          12-

948-824-1011

120 ნატროშვილი დიმიტრისოფლის მეურნეობის 
მექანიზაცია ჯგუფთან აგრონომია 4

სამშაბათი            
        14 სთ

სამშაბათი                                  
                    13სთ,  

948-824-1011

121 ნატროშვილი დიმიტრისასოფლო-სამეურნეო 
ტრაქტორები 

ცალკე აგროინჟინერია 1
სამშაბათი            

        14 სთ
სამშაბათი                                  
                    13სთ,  

948-824-1011

122 ნატროშვილი დიმიტრი

სასოფლო-სამეურნეო 
ტრაქტორებისა და 
მანქანების ტექნიკური 
სერვისი 

ჯგუფთან აგროინჟინერია 1
ოთხშაბათი                

              14 
სთ

ორშაბათი                                        
                          9-

10 სთ
948-824-1011

123 ნატროშვილი დიმიტრისამშენებლო და 
სამელიორაციო მანქანები 

ცალკე აგროინჟინერია 1
სამშაბათი            

        14 სთ

სამშაბათი                                  
                    13სთ,  

17 სთ
948-824-1011

124 ნატროშვილი დიმიტრიშესავალი სპეციალობაში ჯგუფთან აგროინჟინერია 2
ოთხშაბათი                

              10 
სთ

სამშაბათი 13-14 
სთ ლომიშვილი 
მაია, - Zoom ID: 

948-824-1011

125 ლომიძე ნინო სატყეო ენტომოლოგია ჯგუფთან სატყეო 2
პარასკევი               
          15 სთ

სამშაბათი                                            
                              

233-768-3135

126 ლომიძე ნინო სატყეო 
ფიტოპათოლოგია 

ჯგუფთან სატყეო 1

პარასკევი                
           16 სთ                           
                         

 233-768-

სამშაბათი 13-14 
სთ 

პავლიაშვილი 
ქეთევანი-                                      

233-768-3135

127 ლომიძე ნინო ტყის მცენარეთა მავნე 
ორგანიზმები (ჯგ)

ჯგუფთან 1101219 1
სამშაბათი                  

              19 
პარასკევი                                          
                            20-

233-768-3135

128 გვენეტაძე გურამი ქართული ენია 
გამოყენების 

ჯგუფთან სასურსათო 1
ოთხშაბათი                   
                 13  

ორშაბათი                                 
                   11-12 

7218588413

129 გვენეტაძე გურამი წერითი და ზეპირი 
კომუნიკაცია ჯგუფთან სასურსათო, , სატყეო, მთა 1

სამშაბათი                   
               15-

16 სთ
7218588413

130 გვენეტაძე გურამი აკადემიური წერის 
ელემენტები 

ჯგუფთან სატყეო 3
ოთხშაბათი               
             11სთ

ოთხშაბათი                                       
                            16 

7218588413

131 გოგოტიშვილი მაია მერქანმცოდნეობა ჯგუფთან სატყეო 3
შაბათი                           
                 12 

ორშაბათი                                          
                            14-

7887793098

132 ცქიტიშვილი ეკა ტყის ზოოლოგია ცალკე სატყეო 4
ორშაბათი           

      16 სთ
ორშაბათი                                      

                        17-
227-850-3542

133 ცქიტიშვილი ეკა ზოოლოგია ცალკე სატყეო 3
ორშაბათი           

      16 სთ
ორშაბათი                                      

                        17-
227-850-3542

134 შევარდნაძე დავითი სატყეო მელიორაცია ჯგუფთან 110619 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან 213-345-3696

135 გაგოშიძე გიორგი   საცდელი საქმის 
მეთოდიკა სატყეო 

ჯგუფთან სატყეო მაგ. 1 შაბთი 15 სთ 763-437-4504

136 ზაქარიაშვილი ნინო ეკოლოგიის საფუძვლები ცალკე

აგრარ. ტექნოლოგიები, 
მევენახეობა და 
ენოლოგია, სასურსათო 
ტექნოლოგიები

17
ორშაბათი                  
             18 სთ

ორშაბათი                                   
                     19-20 

სთ
 944-447-0885

137 ზაქარიაშვილი ნინო ბიოლოგიის საფუძვლები ცალკე მეცხოველეობა 5
ოთხშაბათი               
             16 სთ

ოთხშაბათი                                
                     17-18 

 944-447-0885



138 ზაქარიაშვილი ნინო ზოგადი ბიოლოგია ცალკე აგრონომია 14
ოთხშაბათი               
             16 სთ

ოთხშაბათი                                
                     17-18 

 944-447-0885

140 ზაქარიაშვილი ნინო ბიოგანახლებადი 
ბიოსის-ტემები ჯგუფთან აგრონომია 1

სამშაბათი           
       10 სთ

ორშაბათი                                  
                    16-17 

 944-447-0885

141 როყვა ქეთევან აგრონომიის 
საფუძვლები ჯგუფთან აგრონომია, აგოინჟინერია, 7 შაბთი 13 სთ შაბათი 14 სთ 968-647-0087

142 დოლიძე მალხაზი კვების მრეწველობის 
წარმოების ნარჩენების 

ჯგუფთან 110830 2
ოთხშაბათი             
           18 სთ 807-923-5564

145 ბერეჟიანი მალხაზი ტექნოლოგიური 
პროცესების 

ჯგუფთან 110830 16
შაბათი                          
                12 

შაბათი                                               
                           13-

898-670-4769

149 ხუციშვილი როზა  კანფეტის, კარამელის 
და ხილკენკროვანი 

ჯგუფთან 110831 1
ოთხშაბათი             
           16 სთ

ხუთშაბათი                             
                  13 სთ 6408611735

150 ბოკერია აკაკი რძისა და რძის 
პროდუქტების წარმოება ჯგუფთან სასურსათო 

ტექნოლოგიები 3
ოთხშაბათი                 

               15 
შაბათი                                         
                     16-17 

9970060466

151 ბოკერია აკაკი ხორცისა და ხორცის 
პროდუქტების წარმოება ჯგუფთან სასურსათო 

ტექნოლოგიები 4
ოთხშაბათი               
             14 სთ

შაბათი                                   
               13-14 სთ 9970060466

152 ხომასურიძე მარიამი ღვინის ტექნოლოგია   ჯგუფთან 110831 2
სამშაბათი                
            14 სთ

ხუთშაბათი                             
                  17-18 

635-242-4787

154 ხომასურიძე მარიამი ენოლოგია 2: 
ენოლოგიის პრინციპები 

ჯგუფთან მევენახეობა და ენოლოგია 1
ორშაბათი               
          11 სთ

სამშაბათი                                     
                       17 

635-242-4787

155 ციცქიშვილი ზურაბი გამოყენებითი მექანიკა 1 ცალკე აგროინჟნერია 1
პედაგოგთან 
შეთანხმებით ტ. 593 31 13 90

156 ხარაიშვილი ოლღა წყლის რესურსების 
მენეჯმენტი სოფლის 

ჯგუფთან 110712 3
სამშაბათი                 
             16 სთ

სამშაბათი                                       
                         15 

726-851-5907

157 ტყემალაძე გურამ ბიოქიმიის საფუძვლები ჯგუფთან სასურსათო ტექნოლოგია 5
ოთხშაბათი            
          15 სთ

ორშაბათი                                       
                         16 

4032760255

159  თანანაშვილი მთვარისაკომპიუტერული 
საინჟინრო გრაფიკა ჯგუფთან სასურსათო ტექნოლოგია 13

სამშაბათი                   
               9 -

202-740-6799

160 ბურჯალიანი არსენ 
შესავალი 
ფსიქოლოგიაში ჯგუფთან სასურსათო ტექნოლოგია 3

ოთხშაბათი            
          10 სთ

ოთხშაბათი 15 
სთ 7203426444

161  გუგულაშვილი გივი სასურსათო წარმოების 
ტექნოლოგიური 

ცალკე სასურსათო ტექნოლოგია 5
შეათანხმოს 
პედაგოგთან  680-500-9868

162  ჭელიძე  ლია ფიზიკა ჯგუფთან მევენახეობა და ენოლოგია 8
ოთხშაბათი     

   13-14 სთ

შაბათი                                        
                    9-10 
სთ;   აუდ-  317

308-321-6533

163 ხოკერაშვილი ზაზა
შრომის უსაფრთხოება 
და საგანგებო 
სიტუაციების მართვა

ჯგუფთან აგრარ. ტექნ-ია 32

164  ხოკერაშვილი ზაზა შრომის უსაფრთხოება ცალკე სასურსათო 10

165  ხოკერაშვილი ზაზა
შრომის უსაფრთხოება 
აგროსაინჟინრო 
საწარმოებში

ცალკე სატყეო 10

166  ხოკერაშვილი ზაზა
შრომის უსაფრთხოება 
აგროსაინჟინრო 
საწარმოებში

ჯგუფთან ნიადაგი და წყალი 4

169 თამარი მახვილაძე შამპანურის ტექნოლოგია ჯგუფთან სასურსათო ტექნოლოგია 1
ოთხშაბათი                 

               18 
ორშაბათი                                            
                              

8340585987

170 მაია ოხანაშვილი გამოყენებითი ინფორმა-
ტი-კის საფუძვლები 1

ცალკე მთა 1
შეათანხმოს 
პედაგოგთან 374-856-3968

ოთხშაბათი                 
               11 

სთ

ორშაბათი                                               
                                 

15 სთ
7214977653

ორშაბათი                 
            13 სთ

პარასკევი 16  სთ 
აუდ- 416

7214977653
















































































































































































































































































































































































































	მეორე სემესტრი

