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N 

            დღე 
               
     სთ.  
          

ორშაბათი 
 

სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი 

1 900-945 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების უსაფრთხოება 

და პრობლემების აღმოფხვრა  
კარლო ჩახუნაშვილი 

აუდიტორია  N306 

  

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების აპარატურული 

უზრუნველყოფა 
შოთა ბიჭიაშვილი 
აუდიტორია  N306 

მეწარმეობა 1   
ლია ოხანაშვილი 

აუდიტორია  N306 

2 950 - 1035 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების უსაფრთხოება 

და პრობლემების აღმოფხვრა  
კარლო ჩახუნაშვილი 

აუდიტორია  N306 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების აპარატურული 

უზრუნველყოფა 
შოთა ბიჭიაშვილი 
აუდიტორია  N306 

 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების აპარატურული 

უზრუნველყოფა 
შოთა ბიჭიაშვილი 
აუდიტორია  N306 

მეწარმეობა 1   
ლია ოხანაშვილი 

აუდიტორია  N306 

3 1040-1125 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების უსაფრთხოება 

და პრობლემების აღმოფხვრა  
კარლო ჩახუნაშვილი 

აუდიტორია  N306 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების აპარატურული 

უზრუნველყოფა 
შოთა ბიჭიაშვილი 
აუდიტორია  N306 

მობილური, Linux და OS X 
ოპერაციული სისტემები  
გიორგი ძიმისტარიშვილი 

აუდიტორია  N306 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების აპარატურული 

უზრუნველყოფა 
შოთა ბიჭიაშვილი 
აუდიტორია  N306 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების უსაფრთხოება 

და პრობლემების აღმოფხვრა  
კარლო ჩახუნაშვილი 

აუდიტორია  N306 

4 1130-1215 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების უსაფრთხოება 

და პრობლემების აღმოფხვრა  
კარლო ჩახუნაშვილი 

აუდიტორია  N306 

უცხოური ენა (ინგლისური) 
თამარ მენაღარიშვილი 

აუდიტორია  N306 

მობილური, Linux და OS X 
ოპერაციული სისტემები  
გიორგი ძიმისტარიშვილი 

აუდიტორია  N306 

დარგობრივი ინგლისური ენა - IT 
Support 

თამარ მენაღარიშვილი 
აუდიტორია  N306 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების უსაფრთხოება 

და პრობლემების აღმოფხვრა  
კარლო ჩახუნაშვილი 

აუდიტორია  N306 

5 1220-1305 
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 

ნანა ქვრივიშვილი 
აუდიტორია  N306 

უცხოური ენა (ინგლისური) 
თამარ მენაღარიშვილი 

აუდიტორია  N306 

მობილური, Linux და OS X 
ოპერაციული სისტემები  
გიორგი ძიმისტარიშვილი 

აუდიტორია  N306 

დარგობრივი ინგლისური ენა - IT 
Support 

თამარ მენაღარიშვილი 
აუდიტორია  N306 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების უსაფრთხოება 

და პრობლემების აღმოფხვრა  
კარლო ჩახუნაშვილი 

აუდიტორია  N306 

6 1310-1355 
ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 

ნანა ქვრივიშვილი 
აუდიტორია  N306 

უცხოური ენა (ინგლისური) 
თამარ მენაღარიშვილი 

აუდიტორია  N306 

მობილური, Linux და OS X 
ოპერაციული სისტემები  
გიორგი ძიმისტარიშვილი 

აუდიტორია  N306 

დარგობრივი ინგლისური ენა - IT 
Support 

თამარ მენაღარიშვილი 
აუდიტორია  N306 

კომპიუტერის და პერიფერიული 
მოწყობილობების უსაფრთხოება 

და პრობლემების აღმოფხვრა  
კარლო ჩახუნაშვილი 

აუდიტორია  N306 

7 1400-1445   
სამოქალაქო განათლება 

ნანა ოდიკაძე 
აუდიტორია  N306 

  

8 1450-1535   
სამოქალაქო განათლება 

ნანა ოდიკაძე 
აუდიტორია  N306 

  



 
 

 


