
233    ჯგუფი - ინფორმაციის ტექნოლოგია (I ცვლა)

ცვლიბება :07.02.2022

N
საათი ორშაბათი სამშაბათი ოთხშაბათი ხუთშაბათი პარასკევი

1 930-1020 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ელიზა დარახველიძე       აუდიტორია 

N23

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                                               

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ელიზა დარახველიძე       აუდიტორია 

N23

2 1030-1120 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ელიზა დარახველიძე       აუდიტორია 

N23

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ელიზა დარახველიძე       აუდიტორია 

N23

3 1130-1220 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ელიზა დარახველიძე       აუდიტორია 

N23

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0230102 უცხოური ენა (ინგლისური)                          

ელიზა დარახველიძე       აუდიტორია 

N23

5 1330-1420 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

6 1430-1520 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

7 1530-1620 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

8 1630-1720 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1                                             

აკაკი ფეიქრიშვილი                   

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18

0611201 კომპიუტერის და 

პერიფერიული მოწყობილობების 

აპარატურული უზრუნველყოფა                      

აკაკი ფეიქრიშვილი                

აუდიტორია N18


