
212 ჯგუფი - ინფორმაციის ტექნოლოგია (I ცვლა)

ცვლიბება :08.11.2021

N
საათი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი შაბათი

1 930-1020

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                      

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                           

ზვიად მამნიაშვილი         

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                      

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                  

ზვიად მამნიაშვილი                                

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                      

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული 

პროექტი - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                  

ზვიად მამნიაშვილი                                

(პრაქტიკის ობიექტი)

2 1030-1120

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                         

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                      

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                   

ზვიად მამნიაშვილი                               

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                      

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული 

პროექტი - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                   

ზვიად მამნიაშვილი                               

(პრაქტიკის ობიექტი)

3 1130-1220
0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                        

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                            

ზვიად მამნიაშვილი         

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                      

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                   

ზვიად მამნიაშვილი                                

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                      

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული 

პროექტი - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                   

ზვიად მამნიაშვილი                                

(პრაქტიკის ობიექტი)

4 1230-1320
0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                         

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                            

ზვიად მამნიაშვილი         

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                      

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                    

ზვიად მამნიაშვილი                                      

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                      

ზვიად მამნიაშვილი              

აუდიტორია N15

0611205 პრაქტიკული 

პროექტი - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                    

ზვიად მამნიაშვილი                                      

(პრაქტიკის ობიექტი)

6 1430-1520
0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                         

ზვიად მამნიაშვილი                                          

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული 

პროექტი - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                  

ზვიად მამნიაშვილი                                

(პრაქტიკის ობიექტი)

7 1530-1620
0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                         

ზვიად მამნიაშვილი                                         

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული 

პროექტი - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                   

ზვიად მამნიაშვილი                               

(პრაქტიკის ობიექტი)

8 1630-1720
0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                         

ზვიად მამნიაშვილი                                         

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული 

პროექტი - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                   

ზვიად მამნიაშვილი                                

(პრაქტიკის ობიექტი)

9 1730-1820
0611205 პრაქტიკული პროექტი - 

ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                         

ზვიად მამნიაშვილი                                     

(პრაქტიკის ობიექტი)

0611205 პრაქტიკული 

პროექტი - ინფორმაციის 

ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში                                                    

ზვიად მამნიაშვილი                                      

(პრაქტიკის ობიექტი)


