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მეცადინეობათა განრიგი  
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ჯგ. 18-5

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40 ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-1, გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-227,  ესპანური III-მ.რიკელმე-221,

15:50 16:50 გამეორება ჯგ1 - ფინ.აღრიცხვა- ლექ - ე.ციგრიაშვილი- 217    /იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე –324,  ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-1, გერმანული III-ჯგ.2-
ლ.სოლომონია-227, ესპანური III-მ.რიკელმე-221 ,     ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-315       

17:00 18:00
იდეების ისტორია I  - (სემ)- ნ.ალექსიძე, ლ.მათიაშვილი-AM          /გამეორება-ჯგ1 - ფინ.აღრიცხვა- სემ - ე.ციგრიაშვილი- 217,  ჯგ.2-  ჩინური III –  თ.სიორიძე –227, 

ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-315 ,  იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე –324 ,  ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-401        /   გამეორება- ჯგ.1- ფილოსოფია-(სემ)-  
მ.მირაშვილი-203

18:10 19:10     იდეების ისტორია I  - (სემ)- ნ.ალექსიძე, ლ.მათიაშვილი-AM   /  ჯგ.2-  ჩინური III –  თ.სიორიძე –227, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-401        

19:20 20:20

20:30 21:30

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40      იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422

15:50 16:50 გამეორება-ჯგ.2- ფინ.აღრიცხვა- ლექ- გ. ბისიეშვილი - 313         /.   იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422

17:00 18:00 გამეორება-ფინ.აღრიცხვა-ჯგ.2-1- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313      /გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-412-1    /  გამეორება- ჯგ.2- ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-207

18:10 19:10 ჯგ.1 - საბჭოთა კულტურა და პოლიტიკა (სემ) - ქ.ჩართოლანი -204    /  გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-412-1

19:20 20:20  საბჭოთა კულტურა და პოლიტიკა (ლექ) - ქ.ჩართოლანი -200

20:30 21:30

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40 ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-227 ,  გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-413-2 

15:50 16:50
გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- ლექ-  გ. ბისიეშვილი - 313           /  გამეორება, ჯგ1. - მიკროეკონომიკა  (სემ)  - ბ.გელიტაშვილი -211             /იაპონური III - ჯგ.2-

მ.კოხრეიძე–422,  გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-413-2, ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-227  

17:00 18:00 ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-401, ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი –419, ესპანური III-ქ.გუნიავა-422, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-417        

18:10 19:10
სოციოლოგიური ანალიზი - ლექ- ნ.ჟღენტი - 203    / ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-401, ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი –419, ესპანური III-ქ.გუნიავა-422, ფრანგული-

III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-417   /. გამეორება- ჯგ.2 - მიკროეკონომიკა (სემ)- ბ.გელიტაშვილი - 406   

19:20 20:20 სოციოლოგიური ანალიზი - სემ- ნ.ჟღენტი - 203

20:30 21:30 სოციოლოგიური ანალიზი - სემ- ნ.ჟღენტი - 203 

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20 ფსიქოლოგია- (ლექ) - გ.ნიჟარაძე, დ.ჩუბინიძე, ვ.გამსახურდია-  303
13:30 14:30

14:40 15:40

15:50 16:50 გამეორება- ჯგ.2-1- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313      /ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-309

17:00 18:00
გამეორება- ჯგ.2-1 - ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313       /  ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი–419,  იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2, გერმანული I-ჯგ.3-

ლ.სოლომონია-405, ესპანური III-ქ.გუნიავა-417 , ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-309 

18:10 19:10    ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი–419,  იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2, გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-405, ესპანური III-ქ.გუნიავა-417 

19:20 20:20 ჯგ.2 -პროექტის მართვა-თ.სხირტლაძე - 307-1

20:30 21:30 ჯგ.2 -პროექტის მართვა-თ.სხირტლაძე -307-1

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40  გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-418

15:50 16:50
ფსიქოლოგია- (სემ) - გ.ნიჟარაძე, დ.ჩუბინიძე, ვ.გამსახურდია- 420   / გამეორება- ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,   გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  

გ. ბისიეშვილი - 313  / გამეორება- ჯგ.1 - მიკროეკონომიკა (სემ)- ბ.გელიტაშვილი - 241  / გერმანული III-ჯგ.2-ლ.სოლომონია-418            

წერის ხელოვნება-ლექ -  ლ. ეზუგბაია - 309         /გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,  გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 
313 /   გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-307-2,       ჯგ.2-  ჩინური III –  თ. სიორიძე, ე.ელისაშვილი–227,  ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-421, ფრანგული-III-ჯგ.2-

ფ.ჯუღელი-307-1           

18:10 19:10
წერის ხელოვნება- სემ-  ლ. ეზუგბაია - 309       /  გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-307-2,       ჯგ.2-  ჩინური III –  თ. სიორიძე, ე.ელისაშვილი–227,  ფრანგული I-ჯგ.2-

მ.გომელაური-421, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-307-1       /.  გამეორება- ჯგ.2 - მიკროეკონომიკა (სემ)- ბ.გელიტაშვილი - 410       

19:20 20:20

20:30 21:30

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20

13:30 14:30
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17:00 18:00

 სამართალი და ეკონომიკა (ლექ)-ბ.ნამჩავაძე  -420

შა
ბა

თ
ი

ო
თ

ხშ
აბ

ათ
ი

 ჯგ. 2 - Magni Libri V -  მ.ღაღანიძე-211
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 ჯგ. 1 - Magni Libri V -  მ.ღაღანიძე-211

ჯგ.1 -პროექტის მართვა-თ.ბასილაია - 408


