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1

2

კო მ პი უ ტ ერ უ ლ ი ქ ს ელ ი დ ა ს ი ს ტ ემ ებ ი

მოდული

კომპიუტერის და პერიფერიული
მოწყობილობების ა პა რა ტურული
უზრუნველყოფა

კომპიუტერის პროგრა მული
უზრუნველყოფა

ა ვტორი

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

ვ. ოთხოზორია , ზ. ცირა მუა , „ინფორმა ციული ტექნოლოგიების
შ სვა ნიშვილი.
მხა რდა მჭერი სპეცია ლისტი“

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები
http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmdzgvanelo‐IT‐mxardachera.pdf
https://www.netacad.com

ვ. ოთხოზორია , ზ. ცირა მუა , „ინფორმა ციული ტექნოლოგიების
შ სვა ნიშვილი.
მხა რდა მჭერი სპეცია ლისტი“

http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmdzgvanelo‐IT‐mxardachera.pdf
https://www.netacad.com

3

კომპიუტერული ქსელის
ორგა ნიზებისა და გა მოყენების
პრინციპები

ვ. ოთხოზორია , ზ. ცირა მუა , „ინფორმა ციული ტექნოლოგიების
შ სვა ნიშვილი.
მხა რდა მჭერი სპეცია ლისტი“

http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmdzgvanelo‐IT‐mxardachera.pdf

https://www.netacad.com

4

კომპიუტერის და პერიფერიული
მოწყობილობების უსა ფრთხოება
და პრობლემების ა ღმოფხვრა

ვ. ოთხოზორია , ზ. ცირა მუა , „ინფორმა ციული ტექნოლოგიების
შ სვა ნიშვილი.
მხა რდა მჭერი სპეცია ლისტი“

http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmdzgvanelo‐IT‐mxardachera.pdf

https://www.netacad.com

5

მობილური, Linux და OS X
ოპერა ციული სისტემები

ვ. ოთხოზორია , ზ. ცირა მუა , „ინფორმა ციული ტექნოლოგიების
შ სვა ნიშვილი.
მხა რდა მჭერი სპეცია ლისტი“

http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmdzgvanelo‐IT‐mxardachera.pdf
https://www.netacad.com

ვ. ოთხოზორია , ზ. ცირა მუა , „ინფორმა ციული ტექნოლოგიების
შ სვა ნიშვილი.
მხა რდა მჭერი სპეცია ლისტი“

http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmdzgvanelo‐IT‐mxardachera.pdf

http://vet.ge/

6

გა ცნობითი პრა ქტიკა კომპიუტერული ქსელი და
სისტემები

http://www.ryansuryanto.com/20410d
http://www.hr.ge/vacancies/vakansia‐cv‐
dasaqmeba
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მოდული

ა ვტორი

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები

http://myprofession.gov.ge/
www.job.ge.
ვ. ოთხოზორია , დ. გულუა , შ WINDOWS სისტემების
სვა ნიშვილი.
ა დმინისტრირება

7

პრა ქტიკული პროექტი კომპიუტერული ქსელი და
სისტემები

Orin Thomas

Training Guide:
Administering Windows
Server® 2012 R2

Microsoft Press

Introducing Windows Server 2012 –
Microsoft Manual

http://www.ryansuryanto.com/20410d
NGD Linux Essential ‐
https://www.netacad.com/campaign/481768
https://www.netacad.com

8

და რგობრივი ინგლისური ენა ‐
კომპიუტერული ქსელი და
სისტემები

9

ინფორმა ციული წიგნიერება 1

https://www.netacad.com
ვ.ოთხოზორია , ზ. ცირა მუა

„ინფორმა ციული ტექნოლოგიები“

შორენა ხუბუნა ია

სტუდენტის სა ხელმძღვა ნელო
„მეწა რმეობა “

პროფესიულ
კვა ლიფიკა ცია თა
გა ნვითა რების
ხელშეწყობის პროგრა მა

მა სწა ვლებლის სა ხელმძღვა ნელო
„მეწა რმეობა “
სა ქა რთველოს კა ნონი ,,ლიცენზიებისა
და ნება რთვების შესა ხებ“;
სა ქა რთველოს კა ნონი ,,მეწა რმეთა
შესა ხებ“;

10 მეწა რმეობა 2

სა ქა რთველოს
სა გა და სა ხა დო კოდექსი (თა ვი XII);

http://vet.ge/wp‐content/uploads/2015/08/studentis‐
saxelmdzgvanelo‐IT.pdf
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ა ვტორი

10 მეწა რმეობა 2

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები

,,სპეცია ლური და ბეგვრის რეჟიმების
შესა ხებ“ სა ქა რთველოს
ფინა ნსთა მინისტრის №999 ბრძა ნება ;
„გა და სა ხა დების ა დმინისტრირების
შესა ხებ“ ფინა ნსთა
მინისტრის ბრძა ნება №996 ( კა რი VII);
http://www.businessombudsman.ge/cms/site_images/ro
gor%20daviwyo%20biznesi.pdf;
http://startup.ge;
http://www.qartuli.ge/;
http://georgia.smetoolkit.org/georgia/ka;
www.rs.ge.
სა ხელმძღვა ნელო “New English File”
პა კეტი;

https://elt.oup.com/student/englishfile/?cc=global&selLa
nguage=en
www.myenglishpages.com

11 უცხოური ენა (ინგლისური)

www.esolcourses.com,
http://www.englishexercises.org,
http://www.englishvocabularyexercises.com/general‐
vocabulary
თეა ტეტელოშვილი

ა ღმა რთი (ქა რთული ენა უცხოელი
შემსწა ვლელთა თვის)

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

თეა ტეტელოშვილი

ა ღმა რთი (ქა რთული ენა უცხოელი
შემსწა ვლელთა თვის სა ვა რჯიშო
რვეული)

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

ილია ს სა ხელმწიფო
უნივერსისტეტი
თინა თინ კიღურა ძე,
ეკა ტერინე ქუთა თელა ძე,
ივლიტა ლობჟა ნიძე

ვიდეოფილმებზე ა გებული
და მა ტებითი სა სწა ვლო მა სა ლები
ქა რთული ენის შემსწა ვლელთა თვის

ტეტელოშვილი თ

ა ღმა რთი A1/A2/B1 დონე
სა ხელმძღვა ნელო

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

შა ვთვა ლა ძე ნ. შა რა შენიძე ნ.

ა ღმა რთი A1/A2/B1 დონე სა მუშა ო
რვეული,

http://geofl.ge/#!/page_saxelmdzvanelo

12 ქა რთული ენა A2

13 ქა რთული ენა B1
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მოდული

13 ქა რთული ენა B1

14

ა ვტორი
ილია ს სა ხელმწიფო
უნივერსისტეტი
თინა თინ კიღურა ძე,
ეკა ტერინე ქუთა თელა ძე,
ივლიტა ლობჟა ნიძე

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

ვიდეოფილმებზე ა გებული
და მა ტებითი სა სწა ვლო მა სა ლები
ქა რთული ენის შემსწა ვლელთა თვის

Windows სერვერულ ოპერა ციულ
სისტემა სთა ნ მუშა ობა

ვ. ოთხოზორია , დ. გულუა , შ WINDOWS სისტემების
სვა ნიშვილი.
ა დმინისტრირება
Training Guide:
Orin Thomas
Administering Windows
Server® 2012 R2
Introducing Windows Server 2012 –
Microsoft Press
Microsoft Manual

Windows სერვერული ოპერა ციული

ვ. ოთხოზორია , დ. გულუა , შ WINDOWS სისტემების
სვა ნიშვილი.
ა დმინისტრირება
Training Guide:
Orin Thomas
Administering Windows
Server® 2012 R2
Introducing Windows Server 2012 –
Microsoft Press
Microsoft Manual

15 სისტემის და ქსელური სერვისების
ბა ზისური გა მა რთვა

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები

http://www.ryansuryanto.com/20410d
16

Linux ოპერა ციულ სისტემა სთა ნ
მუშა ობა

NGD Linux Essential ‐
https://www.netacad.com/campaign/481768

17

Linux სერვერული ოპერა ციული
სისტემის ბა ზისური გა მა რთვა

https://www.netacad.com

(ვ.ოთხოზორია , ზ.ცირა მუა , მა რშრუტიზა ცია და კომუტა ცია
შ.სვა ნიშვილი)
ქსელებში (ქსელი ა დმინისტრირება 1)
კომპიუტერული ქსელის
18
სტრუქტურა და ა გების პრინციპები

კომპიუტერული ქსელის
19
და მისა მა რთება

ბა ზისური ქსელური სერვისების
20
გა მა რთვა

https://www.netacad.com

(ვ.ოთხოზორია , ზ.ცირა მუა , მა რშრუტიზა ცია და კომუტა ცია
შ.სვა ნიშვილი)
ქსელებში (ქსელი ა დმინისტრირება 1)
https://www.netacad.com
(ვ.ოთხოზორია , ზ.ცირა მუა , მა რშრუტიზა ცია და კომუტა ცია
შ.სვა ნიშვილი)
ქსელებში (ქსელი ა დმინისტრირება 1)
https://www.netacad.com
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მოდული

ბა ზისური კომუტა ცია და
21 მა რშუტიზა ცია კომპიუტერულ
ქსელებში

ა ვტორი

სა ხელმძღვა ნელოს სა თა ური

ელექტრონული რესურსი/ რეკომენდებული ვებ
გვერდის მისა მა რთები

(ვ.ოთხოზორია , ზ.ცირა მუა , მა რშრუტიზა ცია და კომუტა ცია
შ.სვა ნიშვილი)
ქსელებში (ქსელი ა დმინისტრირება 1)
https://www.netacad.com

