
233  -"ბ"           ჯგუფი - ინფორმაციის ტექნოლოგია (II ცვლა)

ცვლიბება  შევიდა :14.02.2022

N საათი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი

4 1230-1320  0611203 კომპიუტერული ქსელის 

ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები                                             

ზვიად მამნიაშვილი           აუდიტორია 

N15              

 0611203 კომპიუტერული ქსელის 

ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები                                             

ზვიად მამნიაშვილი           აუდიტორია 

N15              

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

5 1330-1420  0611203 კომპიუტერული ქსელის 

ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები                                                   

ზვიად მამნიაშვილი            აუდიტორია 

N15              

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                 

შორენა დემურაშვილი                       

აუდიტორია N7

0020103 რაოდენობრივი წიგნიერება                                           

ირინე გოჩიტაშვილი

 0611203 კომპიუტერული ქსელის 

ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები                                             

ზვიად მამნიაშვილი           აუდიტორია 

N15              

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

6 1430-1520  0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                 

შორენა დემურაშვილი                       

აუდიტორია N7

0020103 რაოდენობრივი წიგნიერება                                           

ირინე გოჩიტაშვილი

 0611203 კომპიუტერული ქსელის 

ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები                                             

ზვიად მამნიაშვილი           აუდიტორია 

N15              

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

7 1530-1620  0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                 

შორენა დემურაშვილი                       

აუდიტორია N7

8 1630-1720 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                 

შორენა დემურაშვილი                       

აუდიტორია N7

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

 0611203 კომპიუტერული ქსელის 

ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები                                             

ზვიად მამნიაშვილი           აუდიტორია 

N15              

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

9 1730-1820  0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ნინო ბააკაშვილი      აუდიტორია N19

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

 0611203 კომპიუტერული ქსელის 

ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები                                             

ზვიად მამნიაშვილი           აუდიტორია 

N15              

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

10 1830-1920 0020103 რაოდენობრივი წიგნიერება                                           

ირინე გოჩიტაშვილი

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

11 1930-2020 0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ნინო ბააკაშვილი      აუდიტორია N19

0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ნინო ბააკაშვილი      აუდიტორია N19

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

 0611202 კომპიუტერის პროგრამული 

უზრუნველყოფა ზვიად მამნიაშვილი                          

აუდიტორია N15

12 2030-2120 0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ნინო ბააკაშვილი      აუდიტორია N19

0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ნინო ბააკაშვილი      აუდიტორია N19


