
 220 ჯგუფი - სამკერვალო წარმოება
ცვლილება 08.02.2022

N საათი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი

1

930-1020

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

0712014 ტანსაცმლის შეკეთება, 

გადაკეთება და აღდგენა                     

ციალა მარაული

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

2

1030-1120

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

0712014 ტანსაცმლის შეკეთება, 

გადაკეთება და აღდგენა                     

ციალა მარაული

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

3

1130-1220

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

0712014 ტანსაცმლის შეკეთება, 

გადაკეთება და აღდგენა                     

ციალა მარაული

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

4 1230-1320

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

0712014 ტანსაცმლის შეკეთება, 

გადაკეთება და აღდგენა                     

ციალა მარაული

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

6 1430-1520

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                           სოფიო 

ტალახაძე

0712014 ტანსაცმლის შეკეთება, 

გადაკეთება და აღდგენა                     

ციალა მარაული

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

7 1530-1620

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                           სოფიო 

ტალახაძე

0712014 ტანსაცმლის შეკეთება, 

გადაკეთება და აღდგენა                     

ციალა მარაული

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

8 1630-1720

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0030104 ინტერპერსონალური 

კომუნიკაცია                           სოფიო 

ტალახაძე

0712014 ტანსაცმლის შეკეთება, 

გადაკეთება და აღდგენა                     

ციალა მარაული

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712007 ბავშვის ტანსაცმლის 

კონსტრუქტორული და ტექნოლოგიური  

დაგეგმარება                              მაია 

გელდიაშვილი

9 1730-1820

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 

0712014 ტანსაცმლის შეკეთება, 

გადაკეთება და აღდგენა                     

ციალა მარაული

0712010 სხვადასხვა დანიშნულების 

სამკერვალო ნაწარმის მოდელირება და 

კერვა                                                    

გულნარა ელიავა 


