
# პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა პედაგოგის 
ზუმის ID პაროლი

1 ინგა აბულაძე მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები, 
მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 1

ხუთშაბათი ლექცია  14 სთ.             
ოთხშაბათი პრაქტიკული  15 სთ.     
ოთხშაბათი პრაქტიკული  16 სთ. 

2922921366 gtu2020

2 ინგა აბულაძე დაპროგრამების საფუძვლები

ოთხშაბათი ლექცია 16 სთ.          
ხუთშაბათი პრაქტიკული 11 სთ.  
ხუთშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.   
ხუთშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.

2922921366 gtu2020

3 ბორის მასპინძელაშვილი დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები
შაბათი ლექცია 14 სთ.               
ოთხშაბათი პრაქტიკული  11 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული   12 სთ

575-392-7527 gtu2020

4 ბორის მასპინძელაშვილი საინჟინრო მათემატიკა 2
ოთხშაბათი ლექცია 13 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.   
ოთხშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.

575-392-7527 gtu2020

5 მარინა ზორანიანი Foreign Language (English) – B2 + 2
ოთხშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.   

386-209-6745 gtu2020

6 მარინა ზორანიანი Foreign Language (English) – B2 + 1
ოთხშაბათი პრაქტიკული 11 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.  
პარასკევი პრაქტიკული 12 სთ.   

386-209-6745 gtu2020

7 დალი ზანგურაშვილი Engineering Mathematics 2.1, Engineering Mathematics 2
ორშაბათი ლექცია 16 სთ.  
ორშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.  
ორშაბათი პრაქტიკული 20 სთ. 
ორშაბათი პრაქტიკული 21 სთ.

3811522435 gtu2020

8 მაგდა მეცხვარიშვილი Physics B General,  Physics 2
ხუთშაბათი ლექცია  14 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია 15 სთ. 04-323
ორშაბათი ლაბორატორია  16 სთ.04-323   

2893917929 gtu2020

9 ავთანდილ ბიჩნიგაური Fundamentals of Database Systems
პარასკევი ლექცია 15 სთ.        
პარასკევი პრაქტიკული 16 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული 17 სთ.            

896 362 9224 gtu2020

10 დავით ნატროშვილი Engineering Mathematics 1

პარასკევი პრაქტიკული 09 სთ.         
პარასკევი პრაქტიკული 10 სთ.
პარასკევი ლექცია 12 სთ.   
პარასკევი ლექცია 13 სთ.            

935-633-2635 gtu2020

11 როდონაია ირაკლი Fundamentals of Computer Architecture and Organization
შაბათი ლექცია 14 სთ              
პარასკევი  პრაქტიკული 15 სთ.  
პარასკევი  პრაქტიკული 16 სთ.

460-672-3130 gtu2020

12 დარეჯან ცუცქირიძე Georgian History and Culture
ხუთშაბათი ლექცია 12 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.

812-007-8638 gtu2020

დამატებითი სასწავლო კურსების ცხრილი



# პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა პედაგოგის 
ზუმის ID პაროლი

13 თამარ ხოხობაშვილი История и культура Грузии
პარასკევი პრაქტიკული 10 სთ.
პარასკევი ლექცია 12 სთ.   
პარასკევი ლექცია 13 სთ.            

479-289-4841 gtu2020

14 თებრო ყიფიანი
лементы дискретной математики

ხუთშაბათი ლექცია 17  სთ.
ოთხშაბათი  პრაქტიკული 13 სთ.   
ოთხშაბათი  პრაქტიკული 14 სთ. 

268-184-3142 gtu2020

15 მერაბ ფხოველიშვილი Блокчейн и криптовалюты (INF)  ბლოკჩეინი და კრიპტოვალუტა
პარასკევი  ლექცია 16 სთ. 
პარასკევი  პრაქტიკული 17 სთ. 
პარასკევი  პრაქტიკული 18 სთ.            

450-996-4011 gtu2020

16 ალექსანდრე ბენაშვილი კომპიუტერის არქიტექტურის და ორგანიზაციის 
საფუძვლები (INF), Архитектура компьютера

პარასკევი  ლექცია 14 სთ.                 
ხუთშაბათი  პრაქტიკული 15 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული  16 სთ.

204-482-5174 gtu2020

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

ორშაბათი  პრაქტიკული 10 სთ. 
სამშაბათი  პრაქტიკული 14 სთ.  
სამშაბათი  პრაქტიკული 15 სთ.

509-388-7929 gtu2020

18 ეკატერინე ქოჩლაძე ინგლისური ენა -2
სამშაბათი  პრაქტიკული 16 სთ. 
სამშაბათი  პრაქტიკული 17 სთ. 
სამშაბათი  პრაქტიკული 18 სთ.

509-388-7929 gtu2020

19 ეკატერინე ქოჩლაძე ინგლისური ენა -4
ორშაბათი  პრაქტიკული 13 სთ. 
ორშაბათი  პრაქტიკული 14 სთ.  
ორშაბათი  პრაქტიკული 15 სთ.

509-388-7929 gtu2020

20 ია გიაშვილი ეკონომიკის პრინციპები
ორშაბათი  პრაქტიკული 13 სთ. 
ორშაბათი  პრაქტიკული 14 სთ.  
ორშაბათი  პრაქტიკული 15 სთ.

902-239-6975 gtu2020

21 მარიამ ბერიაშვილი დისკრეტული მათემატიკა 1
პარასკევი  ლექცია 11 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული 12 სთ. 
პარასკევი  პრაქტიკული 13 სთ.            

602-574-6783 gtu2020

22 ვალერი ტაკაშვილი მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და 
MySQL-ის ბაზაზე)

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

960-074-2718 gtu2020

23 რომანი სამხარაძე Object-oriented Programming – 1 (based on C++/C#)
ოთხშაბათი ლექცია 16 სთ. 
ოთხშაბათი  პრაქტიკული 17სთ.   
ოთხშაბათი  პრაქტიკული 18 სთ. 

438 108 5220 gtu2020

24 რომანი სამხარაძე Algorithmization Fundamentals and Programming 
Elements 

შაბათი სემინარი 13 სთ. 
შაბათი სემინარი 15 სთ. 
ხუთშაბათი ლაბორატორია 15 სთ. 
ხუთშაბათი ლაბორატორია16 სთ.

438 108 5220 gtu2020

25 თამაზ კუცია მიკროკონტროლერების არქიტექტურა
ხუთშაბათი ლექცია 15 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.   
ხუთსაბათი პრაქტიკული 17 სთ.

339-744-7217 gtu2020

26 თამარ გიორგაძე ზოგადი ქიმია შაბათი ლექცია 17 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია 11 სთ.

319-233-2307 gtu2020

27 ბეჟან კოტია ვექტორული და ტენზორული აღრიცხვა შაბათი ლექცია 13 სთ. 
შაბათი პრაქტიკული 14 სთ. 577-097-7865 gtu2020



# პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა პედაგოგის 
ზუმის ID პაროლი

28 გურამ სამსონაძე უმაღლესი ალგებრა
ხუთშაბათი ლექცია 14 სთ. 
პარაკევი პრაქტიკული 11 სთ. 
პარაკევი პრაქტიკული 12 სთ.

749-056-3693 gtu2020

29 თეა თოდუა Operating Systems Fundamentals
პარასკევი ლექცია 11 სთ. 
პარასკევი ლაბორატორია 12 სთ. 
პარასკევი ლაბორატორია13 სთ. 

493-692-0380 gtu2020

30 თეა თოდუა Introduction to Information Technologies
პარასკევი ლექცია 14 სთ.  
პარასკევი ლაბორატორია 15 სთ. 
პარასკევი ლაბორატორია 16 სთ.

493-692-0380 gtu2020

31 ომარი ტომარაძე საზომი ტექნიკის ელემენტები და კვანძები ხუთშაბათი ლექცია 17 სთ.
 ხუთშაბათი პრაქტიკული  18 სთ. 218-446-6680 gtu2020

32 ნონა ოთხოზორია შესავალი დაპროგრამების ენა Python
ორშაბათი ლექცია 09 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული  11 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 12 სთ. 

820-816-0880 gtu2020

33 ნუგზარ ამილახვარი მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (SQL-სერვერის და 
No SQL ბაზაზე)

პარასკევი, ლექცია 12 სთ. 
პარასკევი, ლაბორატორიული 13 სთ. 
პარასკევი, ლაბორატორიული 14 სთ.            

4976303399 gtu2020

34 თეიმურაზ სტურუა ვებ-ტექნოლოგიების საფუძვლები (INF) ვებ - საიტების 
ვიზუალური აგება

ოთხშაბათი ლექცია 11 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 12 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.            

837-223-9120 gtu2020

35 ლოლიტა ბეჟანიშვილი Введение в базы данных и приложения  Базы данных 
(INF)

პარასკევი პრაქტიკული 13 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული 14 სთ.            765-818-4539 gtu2020

36 ბეჟან კოტია თეორიული ფიზიკა 2
სამშაბათი ლექცია 16 სთ. 
პრაქტიკული  სამშაბათი 17 სთ. 
პრაქტიკული  სამშაბათი 18 სთ

577-097-7865 gtu2020

37 ლოლიტა ბეჟანიშვილი მონაცემთა ბაზების დაპროექტება (Oracle-ის ბაზაზე)
პარასკევი ლექცია 15 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული 16 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული 17 სთ.            

765-818-4539 gtu2020

38 ნიკოლოზ ბჟალავა კომპიუტერული ქსელების ადმინისტრირება
შაბათი ლექცია 13 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 15 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.

514-344-1851 gtu2020

39 თამაზ კუცია გადამრთველი სქემების საფუძვლები
ხუთშაბათი ლექცია 12 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.
ხუთშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.

339-744-7217 gtu2020

40 ეკატერინე გვარამია ნივთების ინტერნეტი
ოთხშაბათი ლექცია 11 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.  
ოთხშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.   

661-764-6304 gtu2020

41 ჯოჯუა ნინო ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება (C++/C# -ის 
ბაზაზე ) / (Java-ს ბაზაზე)

ხუთშაბათი ლექცია 14 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.   
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.

513-602-8619 gtu2020

42 ქეთევან ჭკუასელი კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა, Компьютерная 
инженерная графика-INF

სამშაბათი პრაქტიკული 15 სთ. 01-538ა  
სამშაბათი პრაქტიკული 16 სთ. 01-538ა



# პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა პედაგოგის 
ზუმის ID პაროლი

43 ომარი ტომარაძე ელექტრული წრედების ანალიზი 1, ელექტრული 
წრედები

ოთხშაბათი ლექცია 11 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 12 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.            

218-446-6680 gtu2020

44 იზოლდა ყურაშვილი ეკონომიკის საფუძვლები
ოთხშაბათი ლექცია 14 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული 15 სთ.   
ოთხშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.

949-171-3766 gtu2020

45 იზოლდა ყურაშვილი ტელეკომუნიკაციის ეკონომიკა
პარასკევიი ლექცია  15 სთ.  
პარასკევი პრაქტიკული  16 სთ.  
პარასკევი პრაქტიკა  17 სთ.

949-171-3766 gtu2020

46 მამუკა ჩხაიძე ინფორმაციისა და კოდირების თეორიის საფუძვლები
ოთხშაბათი ლაბორატორია11 სთ. 
ოთხშაბათი ლაბორატორია 12 სთ.  
ოთხშაბათი საკურსო 13 სთ.

875 424 5824 gtu2020

47 ია ცქვიტინიძე სატელეკომუნიკაციო ქსელების აგების საფუძვლები
სამშაბათი ლექცია 13 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.  
სამშაბათი ლაბორატორია 15 სთ.

786 838 9979 gtu2020

48 ირმა ქევანიშვილი რადიოტალღების გავრცელება და ანტენები სამშაბათი ლექცია 17 სთ. 
სამშაბათი  პრაქტიკული 18 სთ. 559 018 2878 gtu2020

49 ნიკოლოზ აბზიანიძე ტელეკომუნიკაციის თეორია
ხუთშაბათი ლექცია 17 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული  18 სთ. 977-135-8923 gtu2020

50 ირინე სიგუა კერძოწარმოებულიანი დიფერენციალური 
განტოლებები 1

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

865-133-1406 gtu2020

51 მარინა მესხია მიკროპროცესორული სამედიცინო სისტემები
პარასკევი  ლექცია 13 სთ.  
პარასკევი  პრაქტიკული  16 სთ.  
პარასკევი  პრაქტიკული  17 სთ.

916-453-0671 gtu2020

52 მიხეილ ჩიხრაძე MATLAB -ის ზოგადი საფუძვლები
პარასკევი  ლექცია 11  სთ.  
პარასკევი ლაბორატორიული 12 სთ.    
პარასკევი ლაბორატორიული 13 სთ.

719-768-5150 gtu2020

53 მაია ჟღენტი ფიზიკა 4.1
პარასკევი ლექცია 14 სთ.  
ორშაბათი ლაბორატორია 15 სთ. 
ორშაბათი ლაბორატორია 16 სთ.  04-327

485 670 0090 gtu2020

54 დავით მეტრეველი ჩვეულებრივი დიფერენციალური განტოლებები
ოთხშაბათი ლექცია  14 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული  14 სთ.  
პარასკევი პრაქტიკული  15 სთ.

292-163-3693 gtu2020

55 გურამ სამსონაძე ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა შაბათი ლექცია 14 სთ.  
ხუთშაბათი პრაქტიკული 12 სთ. 749-056-3693 gtu2020

56 ტრისტან ბუაძე ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა
ხუთშაბათი ლექცია 16 სთ.   
ხუთშაბათი პრაქტიკული 17 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.

655-587-3147 gtu2020

57 გელა ღვინეფაძე ვებ-აპლიკაციების დაპროგრამების ტექნოლოგიები
ხუთშაბათი ლექცია 16 სთ.   
ხუთშაბათი პრაქტიკული 17 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 18 სთ.

418-413-2620 gtu2020

58 ბადრი მეფარიშვილი მონაცემთა საცავების დაპროექტებისა და მართვის 
ტექნოლოგიები საინფორმაციო სისტემებისათვის

ორშაბათი ლექცია 20 სთ. 
ოთხშაბათი პრაქტიკული  11 სთ. 978-129-2870 gtu2020



# პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა პედაგოგის 
ზუმის ID პაროლი

59 ნანა მამისაშვილი ფიზიკა 1
ოთხშაბათი ლექცია  14 სთ.    
სამშაბათი ლაბორატორია 13 სთ.  04-323 
სამშაბათი ლაბორატორია 14სთ.  04-323

5160712396 gtu2020

60 ნანა მამისაშვილი ფიზიკა 2
ოთხშაბათი ლექცია  15 სთ.  
სამშაბათი ლაბორატორია 15 სთ.  04-201 
სამშაბათი ლაბორატორია 16 სთ.  04-201

5160712396 gtu2020

61 ნანა მამისაშვილი ფიზიკა 3
ოთხშაბათი ლექცია  16 სთ. 
სამშაბათი ლაბორატორია 17 სთ.  04-323 
სამშაბათი ლაბორატორია 18 სთ.  04-323

5160712396 gtu2020

62 ქოჩლაძე ეკა უცხოური ენის ინტენსიური კურსი (ინგლისური)
ორშაბათი  პრაქტიკული 13 სთ. 
ორშაბათი  პრაქტიკული 14 სთ.  
ორშაბათი  პრაქტიკული 15 სთ.

509-388-7929 gtu2020

63 გიგინეიშვილი აკაკი ნახევარგამტარების და დიელექტრიკების ფიზიკა
სამშაბათი ლექცია 11 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.        
სამშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.

233-584-7169 gtu2020

64 ხოჭოლავა დარეჯან მიკროსამყაროს ფიზიკა
სამშაბათი ლექცია 12 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.        
სამშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.

260 760 9454 gtu2020

65 ჩხარტიშვილი ლევან ნანოტექნოლოგიების საფუძვლები
შაბათი ლექცია 11 სთ.  
შაბათი პრაქტიკული 13 სთ.  
შაბათი პრაქტიკული 14 სთ.

356-236-5044 gtu2020

66 ჩიხლაძე მანანა სამედიცინო ფიზიკის საფუძვლები
ორშაბათი  ლექცია 11 სთ.    
ორშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.  
ორშაბათი პრაქტიკული 14 სთ.

796-285-6570 gtu2020

67 მესხია მარინა სამედიცინო-კომპიუტერული დიაგნოსტიკის მეთოდები
სამშაბათი ლექცია 11 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.        
სამშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.

916-453-0671 gtu2020

68 ანა ფიცხელაური სამედიცინო აპარატების ელემენტები და კვანძები
ხუთშაბათი ლექცია 15 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.   
ხუთშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.

442-942-6107 gtu2020

69 ქეთევან კვესელავა კომპოზიციათა და ფერთა თეორია
შაბათი ლექცია 14 სთ. 
შაბათი პრაქტიკული 15 სთ.               
შაბათი პრაქტიკული  16 სთ. 327-312-8376

gtu2020

70 ქეთევან კვესელავა გენერაციული დიზაინი
შაბათი ლექცია 17 სთ.  
შაბათი პრაქტიკული 18 სთ.             
შაბათი პრაქტიკული 19 სთ.

327-312-8376 gtu2020

71 რევაზ ლორთქიფანიძე მენეჯმენტის საფუძვლები
ორშაბათი ლექცია 11 სთ.          ორშაბათი 
პრაქტიკული 12 სთ.           ორშაბათი 
პრაქტიკული 13 სთ.    

885-550-2111 gtu2020

72 ზაური ჯაბუა სამყაროს ფიზიკური სურათი
შაბათი ლექცია 09 სთ.                           
შაბათი ლექცია 10 სთ.                         
შაბათი ლექცია 11 სთ.

945-184-3101 gtu2020



# პედაგოგის სახელი, გვარი სასწავლო კურსები მეცადინეობა პედაგოგის 
ზუმის ID პაროლი

73 ლევან ჯიქიძე კომპიუტერული გრაფიკა და დიზაინი,  
კომპიუტერული გრაფიკა

ხუთშაბათი ლაბორატორია 10 სთ. 
ხუთშაბათი ლაბორატორია 11 სთ.    
ხუთშაბათი პრაქტიკული  12 სთ.   
ხუთშაბათი პრაქტიკული  13 სთ.

428-055-8125 gtu2020

74 შაქრო ტეტუნაშვილი ნამდვილი ცვლადის ფუნქციათა თეორია
პარასკევი ლექცია 17 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული 18 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული 19 სთ.            

759-027-2097 gtu2020

75 მიხეილ ჩიხრაძე აფეთქების ანალიზი და დეტექტირების პრაქტიკა პარასკევი ლაბორატორიული 09 სთ. 
პარასკევი ლაბორატორიული 10 სთ.            

719-768-5150 gtu2020

76 ია ირემაძე ადამიანურ-კომპიუტერული ინტერაქციები
შაბათი ლექცია 13 სთ. 
შაბათი პრაქტიკული 14 სთ.               
შაბათი პრაქტიკული  15 სთ.

675-776-0076 gtu2020

77 ალექსანდრე ლაბაძე მოდელირება Electronic Workbench გარემოში
ხუთშაბათი ლექცია 15 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 16 სთ.   
ხუთშაბათი პრაქტიკული 17 სთ.

669-597-7360 gtu2020

78 ნინო ჟიჟილაშვილი საინჟინრო მენეჯმენტი
სამშაბათი ლექცია 11 სთ. 
სამშაბათი პრაქტიკული 12 სთ.        
სამშაბათი პრაქტიკული 13 სთ.

238-668-5062 gtu2020

79 ოთარ ზუმბურიძე კვლევის მეთოდები ტელეკომუნიკაციაში
პარასკევი ლექცია 17 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული 18 სთ. 
პარასკევი პრაქტიკული 19 სთ.            

427-349-2274 gtu2020

80 ოთარ ზუმბურიძე ტელეკომუნიკაციის პოლიტიკა და ინფორმაციული 
ეთიკა

ხუთშაბათი ლექცია 18 სთ. 
ხუთშაბათი პრაქტიკული 19 სთ.   
ხუთშაბათი პრაქტიკული 20 სთ.

427-349-2274 gtu2020


