
N პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა
პედაგოგის 
ზუმის ID

პაროლი

1 ინგა აბულაძე დაპროგრამების საფუძვლები

სამშაბათი ლექცია 16 სთ.          სამშაბათი 
პრაქტიკული 17 სთ.  სამშაბათი 
პრაქტიკული 18 სთ.   სამშაბათი 
პრაქტიკული 19 სთ.

292-292-1366 gtu2020

2 ინგა აბულაძე ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და 
აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე)

ორშაბათი ლექცია  13 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია 14 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია  15 სთ.  

292-292-1366 gtu2020

3 ბორის მასპინძელაშვილი დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები
ოთხშაბათი ლექცია 11 სთ.               
ოთხშაბათი პრაქტიკული  12 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული   13 სთ

575-392-7527 gtu2020

4 ბორის მასპინძელაშვილი საინჟინრო მათემატიკა 1
ოთხშაბათი ლექცია 14 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.   
ოთხშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.

575-392-7527 gtu2020

5 ბორის მასპინძელაშვილი საინჟინრო მათემატიკა 3
ორშაბათი ლექცია  13 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია 14 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია  15 სთ.  

575-392-7527 gtu2020

6 მარინა ზორანიანი Foreign Language (English) – B2 + 1
ოთხშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.   

386-209-6745 gtu2020

7 ბაღათურია გიორგი Engineering Mathematics 1.1, Engineering Mathematics 1

ოთხშაბათი  ლექცია 14 სთ.          
ოთხშაბათი  ლექცია 15 სთ.      
ხუთშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.

818 011 1956 gtu2020

8 მაგდა მეცხვარიშვილი Physics A General,  Physics 1
ორშაბათი ლექცია  12 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია 13 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია  14 სთ.  

289-391-7929 gtu2020

9 ჯარიაშვილი რიჩარდი Fundamentals of Computer Architecture and Organization
ოთხშაბათი პრაქტიკული 10 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 11 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.   

9031535177 gtu2020

10 ჯარიაშვილი რიჩარდი Introduction to Information Technologies
სამშაბათი ლექცია 10 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 11 სთ.  
სამშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.

903-153-5177 gtu2020

11 რომანი სამხარაძე Algorithmization Fundamentals and Programming Elements
ხუთშაბათი ლექცია 16 სთ. 
ხუთშაბათი ლაბორატორია 17 სთ. 438-108-5220 gtu2020

12 ქავთარაძე მაია წვანე კომპიუტინგი, გარემოს დაცვა და ეკოლოგია
ხუთშაბათი ლექცია 16 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.

786-915-3354 gtu2020

13 კიკნაძე ნატო შრომის უსაფრთხოება
ხუთშაბათი ლექცია 14 სთ.      
ოთხშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.     
ოთხშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.  

432-185-6076 gtu2020

დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი



N პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა
პედაგოგის 
ზუმის ID

პაროლი

14 ეკატერინე ქოჩლაძე ინგლისური ენა -1, иностранный язык (английский ) - B 
1.1

პარასკევი  პრაქტიკული 16 სთ.   
პარასკევი   პრაქტიკული 17 სთ.  
პარასკევი   პრაქტიკული  18 სთ.

509-388-7929 gtu2020

15 ეკატერინე ქოჩლაძე ინგლისური ენა -3
სამშაბათი  პრაქტიკული 14 სთ. 
სამშაბათი  პრაქტიკული 15 სთ. 
სამშაბათი  პრაქტიკული 16 სთ.

509-388-7929 gtu2020

16 ეკატერინე ქოჩლაძე უცხოური ენის ინტენსიური კურსი (ინგლისური) ოთხშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 19 სთ.    509-388-7929 gtu2020

17 ვალერი ტაკაშვილი შესავალი მონაცემთა ბაზებში და მათ გამოყენებაში
პარასკევი ლექცია 13 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 14 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 15 სთ

960-074-2718 gtu2020

18 კიკნაძე მზია ოპერაციული სისტემების საფუძვლები (INF) ორშაბათი ლექცია  11 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია 12 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია  13 სთ.  

661-764-6304 gtu2020

19 კუჭავა გიორგი
ვებ საიტების დაპროექტება

ხუთშაბათი ლექცია 17 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 19 სთ.

686 132 1249 gtu2020

20 ნანა მამისაშვილი ფიზიკა 1, ზოგადი ფიზიკა ა
ოთხშაბათი ლექცია  14 სთ.    
ორშაბათი ლაბორატორია 11 სთ. 04-215 
ორშაბათი ლაბორატორია 12 სთ.  04-215

5160712396 gtu2020

21 ნანა მამისაშვილი ფიზიკა 2,  ზოგადი ფიზიკა ბ
ოთხშაბათი ლექცია  15 სთ.  
ორშაბათი ლაბორატორია 15 სთ.  04-323 
ორშაბათი ლაბორატორია 16 სთ.  04-323

5160712396 gtu2020

22 ნანა მამისაშვილი ფიზიკა 3
ოთხშაბათი ლექცია  16 სთ. 
სამშაბათი ლაბორატორია 11 სთ.  04-323 
სამშაბათი ლაბორატორია 12 სთ.  04-323

5160712396 gtu2020

23 გოჩა ზედგინიძე SCADA სისტემების დაპროექტება
პარასკევი ლექცია 12 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 13 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 14 სთ

504-046-9957 gtu2020

24 მედეა თევდორაძე შესავალი ინფორმატიკაში ხუთშაბათი ლექცია  15 სთ.    
ხუთშაბათი ლექცია 16 სთ. 692-701-4220 gtu2020

25 მაია სალთხუციშვილი შესავალი ინფორმატიკაში სამშაბათი სემინარი 14 სთ. 
სამშაბათი სემინარი  15 სთ.  219-373-2837 gtu2020

26 ეკა გვარამია კომპიუტერის სტრუქტურული ორგანიზება Оргфнизацтя 
компыутера

სამშაბათი ლექცია 15 სთ.            
ხუთშაბათი   პრაქტიკული 10 სთ.  
ხუთშაბათი  პრაქტიკული  11 სთ.

661-764-6304 gtu2020

27 თალიკო ჟვანია მონაცემთა სტრუქტურები და პროგრამირება (CEN)
ოთხშაბათი ლექცია  17 სთ.    
ოთხშაბათი პრაქტიკული 18 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 19 სთ.  

681-740-2391 gtu2020

28 გოჩა ზედგინიძე შესავალი კომპიუტერულ ინჟინერიაში სამშაბათი  ლექცია 12 სთ.         სამშაბათი  
 პრაქტიკული 13 სთ. 504-046-9957 gtu2020



N პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა
პედაგოგის 
ზუმის ID

პაროლი

29 ბჟალავა ნიკოლოზ კომპიუტერული ქსელების საფუძბვლები
ოთხშაბათი ლექცია 16 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.   
ოთხშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.

514-344-1851 gtu2020

30 ლაშა იაშვილი  ვებ დეველოპმენტი   ვებ საიტების დაპროექტება
ხუთშაბათი ლექცია 15 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.

212-174-7688 gtu2020

31 თამაზ კუცია ჩაშენებული სისტემები
პარასკევი ლექცია 10 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 11 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 12 სთ

339-744-7217 gtu2020

32 თამაზ კუცია ციფრული სექმატექნიკა
პარასკევი ლექცია 13 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 14 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 15სთ

339-744-7217 gtu2020

33 თამაზ კუცია სიგნალების ციფრული დამუშავება
ხუთშაბათი ლექცია 10 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 11 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.

339-744-7217 gtu2020

34 მედეა თევდორაძე ინფორმაციული სისტემების არქიტექტურა ხუთშაბათი ლექცია 17 სთ  . 692-701-4220 gtu2020

35 გიაშვილი ია ინფორმაციული სისტემების არქიტექტურა ოთხშაბათი   პრაქტიკული  15 სთ. 
ოთხშაბათი   პრაქტიკული  16 სთ. 902-239-6975 gtu2020

36 ბეჟანიშვილი ლოლიტა Введение в базы данных и приложения на базе MS 
Access (INF)

ორშაბათი   ლექცია 12 სთ.            
ორშაბათი   პრაქტიკული  13 სთ. 
ორშაბათი   პრაქტიკული  14 სთ.

765-818-4539 gtu2020

37 კოტრიკაძე გულნარა ინფორმაციული უსაფრთხოების საფუძვოლები
სამშაბათი ლექცია 13 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.  
სამშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.

780-634-0696 gtu2020

38 ბაღათურია გიორგი Engineering Mathematics 3.1, Engineering Mathematics 3

ხუთშაბათი ლექცია 10 სთ.              
ხუთშაბათი ლექცია  11 სთ.        
პარასკევი პრაქტიკული 09 სთ.    
პარასკევი პრაქტიკული 10 სთ.

818 011 1956 gtu2020

39 ვაჟა ტარიელაძე Fundamentals of probability theory
შაბათი  ლექცია 14 სთ. 
შაბათი  პრაქტიკული 15 სთ.           
შაბათი  პრაქტიკული 16 სთ.

222-785-6234 gtu2020

40 ანა კობიაშვილი Database Management System - Oracle
ხუთშაბათი ლექცია 14 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.

591-170-3036 gtu2020

41 აკაკი გაბელაია Optimization Methods
ოთხშაბათი ლექცია  11 სთ.    
ოთხშაბათი პრაქტიკული 12 სთ. 
ოთხშაბათიპრაქტიკული 13 სთ.  

428-336-5886 gtu2020

42 რიდინაია ირაკლი Introduction to Computer Network
ორშაბათი ლექცია 16 სთ. 
ორშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.  
ორშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.

460-672-3130 gtu2020

43 ჯარიაშვილი რიჩარდი Object-oriented Programming – 2 (based on Java)
სამშაბათი ლექცია 13 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.  
სამშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.

903-153-5177 gtu2020



N პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა
პედაგოგის 
ზუმის ID

პაროლი

44 დალი მაგრაქველიძე
გადაწყვეტილებათა მიღების ამოცანების დაპროგრამება 
Python-ზე

ხუთშაბათი ლექცია 15 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.

586-485-7356 gtu2020

45 მაია ოხანაშვილი გამოყენებითი ინფორმატიკის საფუძვლები პარასკევი  ლექცია 15 სთ.            
პარასკევი   პრაქტიკული 16 სთ.  374-856-3968 gtu2020

46 ბერაძე ნანა ელექტრული წრედების ანალიზი 2 
შაბათი  ლექცია 09 სთ. 
შაბათი  ლექცია 10 სთ.                
ორშაბათი  პრაქტიკული 16 სთ.

751 762 8247 gtu2020

47 მოდებაძე იური ციფრული ტექნიკის საფუძვლები ოთხშაბათი ლექცია 18 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 19 სთ.  788-034-7440 gtu2020

48 მოდებაძე იური ტელეკომუნიკაციის საკაბელო ხაზები ხუთშაბათი ლექცია 19 სთ. 788-034-7440 gtu2020

49 გოგბერაშვილი  მანანა ტელეკომუნიკაციის საკაბელო ხაზები პარასკევი ლაბორატორიული 12 სთ   
პარასკევი ლაბორატორიული 13 სთ 210-7597984 gtu2020

50 მახარაძე სალომე ტელეტრაფიკის თეორიის მათემატიკური მეთოდები   ორშაბათი ლექცია 15 სთ. 301-285-3013 gtu2020

51 ბჟინავა ელვირა ტელეტრაფიკის თეორიის მათემატიკური მეთოდები   სამშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.  
სამშაბათი საკურსო 16 სთ.

547-253-9380 gtu2020

52 აბულაძე ვახტანგ
სატელეკომუნიკაციო სისტემების აგების საფუძვლები

პარასკევი ლექცია 11 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 12 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 13 სთ

340-647-6485 gtu2020

53 ქევანიშვილი ირმა ელექტროდინამიკა
პარასკევი ლექცია 12 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 13 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 14 სთ

559 018 2878 gtu2020

54 ხუციშვილი სულხან საინჟინრო მენეჯმენტი
ოთხშაბათი ლექცია 15 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.   
ოთხშაბათი პრაქტიკული 17 სთ. 

416-885-5445 gtu2020

55 ხახუტაშვილი ელისაბედი კომპანიათა საქმიანობის ეკონომიკური ანალიზი
ოთხშაბათი ლექცია 14 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.    
ოთხშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.

473-298-0530 gtu2020

56 მოდებაძე იური გადაცემის ციფრული ბოჭკოვან–ოპტიკური სისტემები და 
ტექნოლოგიები

სამშაბათი ლექცია 17 სთ.              
ოთხშაბათი  საკურსო14 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ. 788-034-7440 gtu2020

57 კვირკველია შალვა ფიჭური მობილური კავშირის ქსელების აგების 
საფუძვლები

პარასკევი ლექცია 15 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 16 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 17 სთ

 557 388 0070 gtu2020

58 ომარ შამანაძე ინფორმაციის გადაცემის ტექნოლოგიები ინტერნეტ-
პროტოკოლი

სამშაბათი ლექცია 13 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.  
სამშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.

699-725-9613 gtu2020

59 ოთხოზორია ნონა ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება და 
აპლიკაციები (Python-ის ბაზაზე) 

პარასკევი ლექცია 15 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 16 სთ.   820-816-0880 gtu2020



N პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა
პედაგოგის 
ზუმის ID

პაროლი

60 ოთხოზორია ნონა ალგორითმიზაციისა და დაპროგრამების საფუძვლები 
პარასკევი ლექცია 17 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 18 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 19 სთ

820-816-0880 gtu2020

61 ბარდაველიძე ხათუნა კომპიუტერული უნარები ორშაბათი ლექცია 13 სთ  . 363-060-3221 gtu2020

62 ქვლივიძე მაკა კომპიუტერული უნარები 
ორშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.  
ორშაბათი პრაქტიკული 15 სთ. 
ორშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.

345 517 6584 gtu2020

63 ბარდაველიძე ხათუნა Компьютерные навыки (INF) 
ხუთშაბათი ლექცია 17 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 19 სთ.

363-060-3221 gtu2020

64 შავერდაშვილი ლაურა Персональные прикладные системы 
ხუთშაბათი ლექცია 14 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.

983-775-2882 gtu2020

65 მასპინძელაშვილი ბორისი Инженерная математика 1 
ოთხშაბათი ლექცია 14 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.   
ოთხშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.

575-392-7527 gtu2020

66 ქარცივაძე დავით Организация компьютера
პარასკევი ლექცია 12 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 13 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 14 სთ

482-832-8331 gtu2020

67 ცუცქირიძე დარეჯანი История и культура Грузии
ოთხშაბათი ლექცია 16სთ. 
ოთხშაბათი სემინარი 17 სთ.
ოთხშაბათი სემინარი 18 სთ.

812-007-8638 gtu2020

68 ბერაია ნინო Введение в специальность პარასკევი ლექცია 14 სთ.             
პარასკევი სემინარი 15 სთ.   668-826-5039 gtu2020

69 კალანდია ირაკლი გამოყენებითი ფსიქოლოგია
შაბათი  ლექცია 14 სთ. 
შაბათი  პრაქტიკული 15 სთ.                
შაბათი  პრაქტიკული 16 სთ.

486-125-9594 gtu2020

70 მეტრეველი დავითი მათემატიკური ანალიზი 1
შაბათი  ლექცია 11 სთ.                      
შაბათი  პრაქტიკული 12 სთ.                
შაბათი  პრაქტიკული 13 სთ.

292-163-3693 gtu2020

71 ბერიაშვილი მარიამ დისკრეტული მათემატიკა 2

ოთხშაბათი   ლექცია 09 სთ.            
ოთხშაბათი   პრაქტიკული  10 სთ. 
ოთხშაბათი   პრაქტიკული  11 სთ.  
ოთხშაბათი   პრაქტიკული  12 სთ

602-574-6783 gtu2020

72 დოლიძე მაია თამაშთა თეორია გადაწყვეტილებათა მიღებაში პარასკევი პრაქტიკული  16 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 17 სთ.   373-826-0726 gtu2020

73 მახარაძე სალომე ტელეტრაფიკის თეორია ორშაბათი  ლექცია  14 სთ. 301-285-3013 gtu2020

74 ბჟინავა ელვირა ტელეტრაფიკის თეორია ორშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.    
ორშაბათი საკურსო 16 სთ.   547-253-9380 gtu2020

75 ბერიაშვილი დავით ბგერითი და სატელევიზიო მაუწყებლობა
პარასკევი ლექცია 12 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 13 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 14 სთ

514-536-0521 gtu2020

76 ახობაძე მერაბ სისტემური ანალიზი და სინერგეტიკა
სამშაბათი ლექცია 20 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული  21 სთ. 974-640-9127 gtu2020



N პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა
პედაგოგის 
ზუმის ID

პაროლი

77 ახობაძე მერაბ თამაშთა თეორია გადაწყვეტილებათა მიღებაში სამშაბათი ლექცია 17 სთ. 974-640-9127 gtu2020

78 გულუა დავით ოპერაციათა კვლევა
ხუთშაბათი ლექცია 19 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 20 სთ. 302-586-0018 gtu2020

79 ასლანიშვილი მანანა საქმიანი კომუნიკაცია უცხოურ ენაზე (ინგლისური) 
ორშაბათი   პრაქტიკული  19 სთ. 
ორშაბათი   პრაქტიკული  20 სთ.       
შაბათი   პრაქტიკული 11 სთ.

805-561-6322 gtu2020

80 ტარიელაძე ვაჟა გამოყენებითი სტატისტიკა შაბათი  ლექცია 10 სთ. 
შაბათი  პრაქტიკული 11 სთ.                222-785-6234 gtu2020

81 ირემაძე ია კომპიუტერული დიზაინის გრაფიკული ტექნოლოგიები შაბათი  ლექცია 12 სთ. 
შაბათი  პრაქტიკული 13 სთ.                675-776-0076 gtu2020

82 სურგულაძე გია
პროგრამული პროდუქტების დეველოპმენტი

ოთხშაბათი ლექცია 13 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.   
ოთხშაბათი პრაქტიკული 15სთ. 

209-118-0690 gtu2020

83 სურგულაძე გია პროგრამული ინჟინერიის საფუძვლები პარასკევი ლექცია 16 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 19 სთ.   209-118-0690 gtu2020

84 ნინო თოფურია ორგანიზაციული კონტენტ-მენეჯმენტის სისტემის 
დეველოპმენტი

ხუთშაბათი ლექცია 15 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.

 942-478-6556 gtu2020

85 თალებიფარი თოჰიდ Introduction in Biomedical Engineering სამშაბათი ლექცია 16 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.  
სამშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.

514-031-0999 gtu2020

86 თალებიფარი თოჰიდ Biomedical Measurements სამშაბათი ლექცია 19 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 20 სთ.  514-031-0999 gtu2020

87 ზვიად ღურწკაია Programming In Visual Studio პარასკევი ლექცია 11 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 12 სთ.    797-718-7575 gtu2020

88 ზვიად ღურწკაია Electrophysiology პარასკევი ლექცია  09 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 10 სთ.    797-718-7575 gtu2020

89 ტომარაძე ომარი ელექტრული წრედები 1
პარასკევი ლექცია 15 სთ.             
პარასკევი პრაქტიკული 16 სთ.   
პარასკევი პრაქტიკული 17 სთ

218-446-6680 gtu2020

90 ტომარაძე ომარი ელექტრული გაზომვები
სამშაბათი ლექცია 17  სთ.          
სამშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.  
სამშაბათი პრაქტიკული 19 სთ.   .

218-446-6680 gtu2020


