
№ პედაგოგი სასწავლო   კურსი მეცადინეობა ზუმის  ID პაროლი

1 შენგელია მარინა ზოგადი ფიზიკა  B

შაბათი ლექცია 17:00 სთ;                                                
შაბათი ლაბორატორია 18:00სთ; 19:00სთ;  
20:00 სთ 926-562-1058 gtu2020

2 ზაზაშვილი შოთა საინჟინრო მათემატიკა 2
ხუთშაბათი ლექცია  20:00 სთ;                   
პრაქტიკული   18:00სთ;19:00 სთ; 21:00 სთ                          253-533-7527 gtu2020

3 ცეცხლაძე მერაბი
ელექტროტექნიკის 
თეორიული საფუძვლები 2

პარასკევი ლექცია 9:00 სთ;                  
პრაქტიკული  10:00 სთ;                            
ლაბორატორია    11:00 სთ 533-200-6448 gtu2020

4 ჩიხლაძე რამინი
ელექტროტექნიკური 
მასალები

სამშაბათი ლექცია 21:00÷22:00 სთ;                    
სამშაბათი ლაბორატორია 18:00 სთ 552-153-8336 gtu2020

5 გოგინაშვილი ნინელი ლექტროგადაცემის  ქსელები

ხუთშაბათი ლექცია  20:00 სთ;                     
პრაქტიკული   21:00  სთ;                         
საკურსო  22:00 სთ;   323-558-2252 gtu2020

6 გობიანიძე ზურაბი
ელექტრომექანიკის 
საფუძვლები

ორშაბათი ლექცია 20:00 სთ;                    
სამშაბათი ლაბორატორია19:00 სთ 523-011-6415 gtu2020

7 ალმოევა მარიამი ელექტრული განათება

ორშაბათი ლექცია13:00 სთ;                    
ორშაბათი ლაბორატორია14:00 სთ;   
ორშაბათი  საკურსო  17:00სთ;  
პარასკევი საკურსო   17:00სთ;    
ლაბორატორა    18:00 სთ 771-497-6160 gtu2020

8 ტურძელაძე დავით
ელექტრომოხმარების 
ტექნოლოგიები

პარასკევი ლექცია 10:00 სთ;                    
ხუთშაბათი პრაქტიკული  10:00 სთ;      
ლაბორატორია   11:00 სთ;  265-791-6715 gtu2020

10 კიკაჩეიშვილი ნათია

ჰიდროენერგეტიკული 
დანადგარებით ენერგიის 
გარდაქმნის ტექნოლოგიები

სამშაბათს ლექცია 21:00 სთ;                    
საკურსო 22:00 სთ;                                   
ოთხშაბათი პრაქტიკული 21:00 სთ 875-993-1337 gtu2020

11 სამსონაშვილი პავლე

ჰიდროელექტროსადგურების 
ჰიდროენერგეტიკული და  
ჰიდრომექანიკური 
მოწყობილობები

ორშაბათი ლექცია 20:00 სთ;                    
ლაბორატორია 21:00 სთ; 
საკურსო 22:00სთ 875-993-1337 gtu2020

ენერგეტიკის ფაკულტეტი



12 გოგალაძე რომეო

პროგრამული 
უზრუნველყოფის „AutoCad“-
ის გამოყენება საინჟინრო 
პრობლემების გადაწყვეტაში

ოთხშაბათი ლექცია 19:00 სთ;                       
პრაქტიკული  20:00სთ; 21:00 სთ;    685-011-7108 gtu2020

13 სხირტლაძე იუზა ზოგადი ელექტრონიკა
პარასკევი ლექცია 19:00სთ;                        
ლაბორატორია 20:00სთ; 617-798-7547 gtu2020

14 ზარიძე ჟანა ინგლისური ენა -2
სამშაბათი პრაქტიკული  17:00 ÷18:00სთ;                                                          
ხუთშაბათი პრაქტიკული  19:00სთ  928-358-1596 gtu2020

16 პაპავა ლუიზა საინჟინრო თერმოდინამიკა

ოთხშაბათი  ლექცია 11:00სთ;                     
ლაბორატორია 12:00სთ; 13:00 სთ;                         
ორშაბათი პრაქტიკული  11:00სთ; 12:00სთ;     
ლაბორატორია 13:00სთ; 6,339,715,988 gtu2020

17 მაჭავარიანი ევტიხი
თბური ენერგიის გარდაქმნის 
ტექნოლოგიები - 2

ხუთშაბათი ლექცია 19:00სთ;          
პრაქტიკული 20:00სთ;                                    
საკურსო 21:00სთ 406-742-1687 gtu2020

18 ამყოლაძე გურამი Экономика и маркетинг
სამშაბათი ლექცია 15:00სთ;                    
პრაქტიკული   16:00სთ 931-958-5260 gtu2020

19 ლომსაძე-კუჭავა
ეკონომიკისა და მარკეტინგის 
საფუძვლები

სამშაბათი ლექცია 11:00 სთ;                     
პრაქტიკული 12:00 სთ; 8,212,956,070 gtu2020

20 კახიანი მერაბი
ტექნიკური მექანიკის 
საფუძვლები

პარასკევი ლექცია17:00სთ;                                 
საკურსო 18:00 სთ;  895-929-6699 gtu2020


