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სასწავლო კურსი/საგანი პედაგოგი დღე დრო
აუდიტორია/

zoom ID

205 საინჟინრო მათემატიკა 1 მასპინძელაშვილი ბორის ორშაბათი 11:00 01-565

219 ზოგადი ფიზიკა A ხოჭოლავა დარეჯანი სამშაბათ (ლაბ) 13:00 04-321

ხუთშაბათი  (ლექ) 10:00

7433 ზოგადი ქიმია A კილასონია ნინო ხუთშაბათი 13:00 748-104-4962

1503 დაპროგრამების საფუძვლები მშენებლობაში კვაჭაძე თამარ პარასკევს 12:00 330-288-5192

1414 მხაზველობითი გეომეტრია ნოზაძე მანანა პარასკევი (ლექ) 14:00 382 296 4461

ოთხშაბათი (პრაქ) 15:00 01-408

3648 გეოდეზია 1 ინაძე რამაზ ხუთშაბათი 12:00 03-131

6693 უცხოური ენა  1 (ინგლისური) რეხვიშვილი ციცინო ხუთშაბათი 10:00 234-728-2666

216 ალბათობის თეორია და გამოყენებითი სტატისტიკა კვალიაშვილი ავთანდილი ხუთშაბათი 11:00 419-9790829

2808 საშენი მასალები 1 გოცძე დალი სამშაბათი 13:00 01-516

1512 საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა კვაჭაძე თამარ პარასკევს 10:00 330-288-5192

ოთხშაბათი 12:00 01-501

1460 მასალათა გამძლეობა 1 გიორგობიანი რუსუდან ხუთშაბათი (ლექ) 13:00 929-229-0288

ორშაბათი (ლაბ) 12:00 01-506

7230 საინჟინრო გეოლოგია და გრუნტების მექანიკა მშვიდობაზე ია სამშაბათი (ლაბ) 15:00 01-301

პარასკევი (ლექ) 17:00 552-040-5359

3065 სამშენებლო საქმის შესავალი ბერიძე ლია ოთხშაბათი 18:00 213-698-0483

7373 უცხოური ენა  3 (ინგლისური) რეხვიშვილი ციცინო პარასკევს 11:00 234-728-2666

6786 სამშენებლო მანქანები და მოწყობილობები ნადირაშვილი გოგი ოთხშაბათი 12:00 643-321-3392

6804 სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მშენებლობის საფუძვლები რურა ნუგზარ ხუთშაბათი 13:00 01-681

6789 ხის, პლასტმასის და მსუბუქი კონსტრუქციები ვერულაშვილი ფატიმა სამშაბათი 13:00 01-521

1462 სამშენებლო პროცესები მსხილაძე ნინო სამშაბათი 12:00 01-516

6787 სამშენებლო მექანიკა 2 ტაბატძე დემური პარასკევი 16:00 707-472-0384

3600 მშენებლობის ორგანიზაცია და მართვა ვარდიაშვილი მარიამ ხუთშაბათი 15:00 402-664-4148

2781 მშენებლობის ეკონომიკა ქრისტესიაშვილი ელინა ოთხშაბათი 11:00 453-087-2832

6781 ლითონის შენობა-ნაგებობები  ესაძე სერგო ხუთშაბათი 18:00 476-459-2285

6796 რკინაბეტონის შენობა-ნაგებობები ბალანჩივაძე ლია ორშაბათი 13:00 01-529

3054
საავტომობილო გზებისა და აეროდრომების მშენებლობის 

ტექნოლოგია
ჩუბინიძე გიორგი  ორშაბათი 10;00  294-565-7243

3047 სახიდე გადასასვლელები და მცირე საგზაო ნაგებობები კობახიძე კახა  ოთხშაბათი 17;30  820-476-3266
6800 ხიდების გაანგარიშების საფუძვლები მაისურაძე ბორის  ხუთშაბათი 18;00  678-219-9264

3046 ხიდების მშენებლობის ტექნოლოგია დათუკიშვილი გივი  ოთხშაბათი 17;00  452-973-7986
207 საინჟინრო მათემატიკა 3 მასპინძელაშვილი ბორის ორშაბათი 13:00 01-565

2718 მანქანათა დინამიკა ყიფიანი გელა ოთხშაბათი 13:00 281-089-6470

6805 წინასაბაკალავრო პრაქტიკა ვერულაშვილი ფატიმა ორშაბათი 13:00 01-521
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3047 სამშენებლო წარმოების თანამედროვე მეთოდები ქვარაია ირაკლი ოთხშაბათი 13:00 01-516

3079 საზღვაო პორტები და ნაგებობები კოდუა მანონი ხუთშაბათი 15:00 778-492-9569

2767 ჰიდროელექტროსადგურები ახვლედიანი ალექსანდრე პარასკევი 14:00 843-008-8704

8285 სამშენებლო პროცესები მსხილაძე ნინო სამშაბათი 12:00 01-516

1487 შენობა-ნაგებობების აღდგენა-გაძლიერება სურგულაძე ბექა პარასკევი 15:00 679-436-7086

449 მენეჯმენტის საფუძვლები ყურაშვილი გუგული ორშაბათი 14:00 828-977-0781

8279 მასალათა გამძლეობა გიორგობიანი რუსუდანი ხუთშაბათი (ლექ) 12:00 929-229-0288

ორშაბათი (ლაბ) 13:00 01-506

3848 Теоретическая механика- динамика ჯიქიძე ლევან სამშენებლო 16:00 597-197-3923

7631 Сопротивление материалов -1 ბაციკაძე თამაზ ორშაბათი 14:00 01-546


