
217 ჯგუფი - კომპიუტერული ქსელი და სისტემები 

ცვლილება14.02.2022

N საათი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი
1 930-1020 611213 Windows სერვერული 

ოპერაციული სისტემის და 

ქსელური სერვისების ბაზისური 

გამართვა                   გია ნაჭყეპია                     

აუდიტორია N13

611213 Windows სერვერული ოპერაციული 

სისტემის და ქსელური სერვისების ბაზისური 

გამართვა                   გია ნაჭყეპია                     

აუდიტორია N13

2 1030-1120 611213 Windows სერვერული 

ოპერაციული სისტემის და 

ქსელური სერვისების ბაზისური 

გამართვა                   გია ნაჭყეპია                     

აუდიტორია N13

611213 Windows სერვერული ოპერაციული 

სისტემის და ქსელური სერვისების ბაზისური 

გამართვა                   გია ნაჭყეპია                     

აუდიტორია N13

611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

3 1130-1220 611213 Windows სერვერული 

ოპერაციული სისტემის და 

ქსელური სერვისების ბაზისური 

გამართვა                   გია ნაჭყეპია                     

აუდიტორია N13

611213 Windows სერვერული ოპერაციული 

სისტემის და ქსელური სერვისების ბაზისური 

გამართვა                   გია ნაჭყეპია                     

აუდიტორია N13

611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

4 1230-1320 611213 Windows სერვერული 

ოპერაციული სისტემის და 

ქსელური სერვისების ბაზისური 

გამართვა                   გია ნაჭყეპია                     

აუდიტორია N13

611213 Windows სერვერული ოპერაციული 

სისტემის და ქსელური სერვისების ბაზისური 

გამართვა                   გია ნაჭყეპია                     

აუდიტორია N13

611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

5 1330-1420 611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13
6 1430-1520 611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

7 1530-1620 611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

611219 ბაზისური კომუტაცია და 

მარშუტიზაცია კომპიუტერულ 

ქსელებში                                               

ტატო კვიჟინაძე                    აუდიტორია 

N13

611219 ბაზისური კომუტაცია და 

მარშუტიზაცია კომპიუტერულ ქსელებში                                               

ტატო კვიჟინაძე                    აუდიტორია N13

8 1630-1720 611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

611219 ბაზისური კომუტაცია და 

მარშუტიზაცია კომპიუტერულ 

ქსელებში                                               

ტატო კვიჟინაძე                    აუდიტორია 

N13

611219 ბაზისური კომუტაცია და 

მარშუტიზაცია კომპიუტერულ ქსელებში                                               

ტატო კვიჟინაძე                    აუდიტორია N13

9 1730-1820 611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

611219 ბაზისური კომუტაცია და 

მარშუტიზაცია კომპიუტერულ 

ქსელებში                                               

ტატო კვიჟინაძე                    აუდიტორია 

N13

611219 ბაზისური კომუტაცია და 

მარშუტიზაცია კომპიუტერულ ქსელებში                                               

ტატო კვიჟინაძე                    აუდიტორია N13

10 1830-1920 611218 ბაზისური ქსელური სერვისების 

გამართვა                                                     

ტატო კვიჟინაძე                                           

აუდიტორია N13

611219 ბაზისური კომუტაცია და 

მარშუტიზაცია კომპიუტერულ 

ქსელებში                                               

ტატო კვიჟინაძე                    აუდიტორია 

N13

611219 ბაზისური კომუტაცია და 

მარშუტიზაცია კომპიუტერულ ქსელებში                                               

ტატო კვიჟინაძე                    აუდიტორია N13


