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N საათი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი

1

930-1020

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                    

შორენა დემურაშვილი                    

აუდიტორია N7

2 1030-1120 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                    

შორენა დემურაშვილი                    

აუდიტორია N7

0410003 მეწარმეობა 1                ნანა 

მჭელიშვილი

3 1130-1220 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                    

შორენა დემურაშვილი                    

აუდიტორია N7

0410003 მეწარმეობა 1                ნანა 

მჭელიშვილი

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

4 1230-1320 0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                    

შორენა დემურაშვილი                    

აუდიტორია N7

0410003 მეწარმეობა 1                ნანა 

მჭელიშვილი

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

5 1330-1420 0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0410003 მეწარმეობა 1                ნანა 

მჭელიშვილი

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     
6 1430-1520 0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     
7 1530-1620 0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     
8 1630-1720 0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                                    ანა 

ფხიკიძე                                              

აუდიტორია N9
9 1730-1820 0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                                    ანა 

ფხიკიძე                                                 

აუდიტორია N9
10 1830-1920 0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                                    ანა 

ფხიკიძე                                                     

აუდიტორია N9
11 1930-2020 0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                                    ანა 

ფხიკიძე                                                

აუდიტორია N9

12 2030-2120

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     

0712013 ქართული ეროვნული სამოსის   

მასალაში შესრულება          ხათუნა 

ფარეიშვილი                     


