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ახლო აღმოსავლეთის ლიტერატურა-(ლექ,სემ)- გ.ჩიქოვანი, 
მ.ჩიქობავა, შ.გაბესკირია -423 აშშ-ს პოლიტიკური სისტემა (ლექ,სემ)-დ.ოზბორნი-412-

2

იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422, ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-227

გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- ლექ-  გ. ბისიეშვილი - 313      /გამეორება- მიკროეკონომიკა  (სემ)  - ბ.გელიტაშვილი -211    /იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422  

იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422

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

კორეულიV - ნ.მიქაბერიძე -407-1, ჩინური V- მ.ჩახაია-226, 
იაპონური V-კ.წერეთელი-407-2

შორეული აღმოსავლეთის რელიგიები-(ლექ,სემ)- 
ნ.ქილარჯიანი -227

არაბული V - ი.გრძელიძე -423     

ჯგ.2  - საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები -(სემ)- 
გ.მელაშვილი-203

ჯგ.2  - საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები -(სემ)- 
გ.მელაშვილი-203

არაბული V -გ.ნარიმანიშვილი  -324           

სოციოლოგია -სემ - ლ.მათიაშვილი -406

გამეორება- ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,   
გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313

სოციოლოგია -ლექცია- ლ.მათიაშვილი -206

გამეორება- ჯგ.2-1 - ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313    /ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი–227,       ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-309,     გერმანული-III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411  /  გერმანული I-
ჯგ.3-ლ.სოლომონია-405, იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2, ესპანური III-ქ.გუნიავა-417   

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

შორეული აღმოსავლეთის ლიტერატურა-(სემ)-მ.ჩახაია, 
მ.კოხრეიძე, ნ.მიქაბერიძე -403-1

ფსიქოლოგია- (სემ) -გ.ნიჟარაძე, დ.ჩუბინიძე, ა. გაბესკირია - 420

გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,  გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313   /გამეორება- მიკროეკონომიკა  (სემ)  - ბ.გელიტაშვილი -214      /  ჯგ.2-  
ჩინური III –  თ.სიორიძე, ე.ელისაშვილი–227, გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-307-2, ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-421,  ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-307-1  
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ჯგ.2-  ჩინური III –  თ.სიორიძე –227, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი- 401     

გამეორება-ჯგ.1- 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             

 ახლო აღმოსავლეთი

  გერმანული-III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, ესპანური III-მ.რიკელმე- 221(Z), ფრანგული III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-1,
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კორეულიV - სინგ ინ ლი -407-1, ჩინური V -
ე.ელისაშვილი - 226, იაპონური V-კ.წერეთელი-407-2
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შა
ბა

თ
ი

არაბული V -გ.ნარიმანიშვილი -324       

პა
რ

ას
კე

ვი

ფრანგული-V-ზ.თორია- 412-1, გერმანული  V - 
მ.გოგრიჭიანი -103

17:00

კორეულიV - სინგ ინ ლი -404, ჩინური V-ე.ელისაშვილი-
226, იაპონური V-კ.წერეთელი -  422

 ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი–227,       ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-309,     გერმანული-III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411     /  გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-405, იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2, 
ესპანური III-ქ.გუნიავა-417

ფრანგული-V-ზ.თორია- 227, ესპანური V-მ.რიკელმე- 
221(Z), გერმანული  V - მ.გოგრიჭიანი-404 
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223, იაპონური V- კ.წერეთელი-407-2
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ახლო აღმოსავლეთის ლიტერატურა-(სემ)-გ.ჩიქოვანი, 
მ.ჩიქობავა, შ.გაბესკირია-324

 ჯგ.2-  ჩინური III –  თ.სიორიძე, ე.ელისაშვილი–227, გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-307-2, ფრანგული I-ჯგ.2-მ.გომელაური-421,  ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-307-1   

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლა

მეცადინეობათა განრიგი
V  სემესტრი    III  კურსი    

ახლო აღმოსავლეთის რელიგიები-(სემ)-თ.ქაროსანიძე -324

 გერმანული I-ჯგ.3-ლ.სოლომონია-412-1

2020/21 სასწ.წელი     07.09.2020-26.12.2020

ახლო აღმოსავლეთის რელიგიები-(ლექ.სემ)-თ.ქაროსანიძე  -
324

ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-2, გერმანული-III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი –227, ესპანური III-ქ.გუნიავა-422, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-417      

ფრანგული-III-ჯგ.1-ზ.თორია-402-2, გერმანული-III-ჯგ.1-მ.გორგაძე-411, ჯგ.2-  ჩინური III –  ე.ელისაშვილი –227, ესპანური III-ქ.გუნიავა-422, ფრანგული-III-ჯგ.2-ფ.ჯუღელი-417      

საქმიანი ინგლისური ენა -ზ.ალექსიძე - 211

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

ფსიქოლოგია- (ლექ) -გ.ნიჟარაძე, დ.ჩუბინიძე, ა. გაბესკირია - 113

ჯგ. 1 -საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები -(სემ)- 
გ.მელაშვილი-203

საერთაშორისო ურთიერთობათა თეორიები -(ლექ)- გ.მელაშვილი -203

ესპანური V-ქ.გუნიავა-404


