
qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4601 17
zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli

daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

# sagnis dasaxeleba
gamomcdelis

gvari

gamocdis TariRi
audit
oria

gamomcde
lis

xelmowe
ra

daskvniTi damatebiTi

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
08.07.2019
10სთ

22.07.2019
10სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
18.07.2019
16სთ

26.07.2019
16სთ

II-312

3 ზოგადი მასალათმცოდნეობა ქაშაკაშვილი ირაკლი
11.07.2019
14სთ

23.07.2019
11სთ

X-708

4 ზოგადი ბიოლოგია ბუაჩიძე თეიმურაზ
15.07.2019
13სთ

24.07.2019
14სთ

X-305

5 ტექნოლოგიური პროცესების თეორიის
საფუძვლები

ფალავანდიშვილი
თამარ

09.07.2019
11სთ

22.07.2019
11სთ

II-312

6 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ლობჟანიძე გელა
12.07.2019
11სთ

26.07.2019
11სთ

III-412

7 ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
16.07.2019
11სთ

25.07.2019
09სთ

X-708

8 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
20.07.2019
09სთ

27.07.2019
09სთ

X-310

ჯgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4602 15
zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli

daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

.

# sagnis dasaxeleba
gamomcdelis

gvari

gamocdis TariRi
Audit
oria

gamomcde
lis

xelmowe
ra

daskvniTi damatebiTi

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
08.07.2019
10სთ

22.07.2019
10სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
18.07.2019
16სთ

26.07.2019
16სთ

II-312

3. ზოგადი მასალათმცოდნეობა ქაშაკაშვილი ირაკლი
11.07.2019
14სთ

23.07.2019
11სთ

X-708

4 ზოგადი ბიოლოგია ბუაჩიძე თეიმურაზ
15.07.2019
13სთ

24.07.2019
14სთ

X-305

5
ტექნოლოგიური პროცესების თეორიის
საფუძვლები

ფალავანდიშვილი
თამარ

09.07.2019
11სთ

22.07.2019
11სთ

II-312

6 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ლობჟანიძე გელა
12.07.2019
11სთ

26.07.2019
11სთ

III-412

7 ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
16.07.2019
11სთ

25.07.2019
09სთ

X-708

8 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
20.07.2019
09სთ

27.07.2019
09სთ

X-310

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4640 12
zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli

daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

# sagnis dasaxeleba
gamomcdelis

gvari

gamocdis TariRi
audit
oria

gamomcde
lis

xelmoweradaskvniTi damatebiTi

1.
გარემოს ობიექტების დაცვის ანალიზის
მეთოდები და საშუალებები

გუგეშიძე მაია
09.07.2019
13სთ

22.07.2019
12სთ

II-605

2 ჰიდროსფეროსა და ნიადაგის დაცვის
ფიზიკო-ქიმიური მეთოდები

გვერდწითელი
ლეილა

11.07.2019
13სთ

24.07.2019
11სთ

II-612

3 მასალათმცოდნეობა კენჭიაშვილი ნინო
18.07.2019
14სთ

25.07.2019
14სთ

X-310

4 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

19.07.2019
10სთ

26.07.2019
11სთ

III-318

5 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
20.07.2019
11სთ

27.07.2019
09სთ

X-310

6 ენობრივი კომუნიკაციების
თანამედროვე ტექნოლოგიები

გოცირიძე ზურაბ
13.07.2019
13სთ

27.07.2019
11სთ

II-601

7 გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური
მონიტორინგი - 2

ერისთავი დიმიტრი
10.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

II-605

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4660 7
zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli

daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

.

# sagnis dasaxeleba
gamomcdelis

gvari

gamocdis TariRi audit
oria

gamomcde
lis

xelmoweradaskvniTi damatebiTi

1.
წინაღობით შედუღება საბაშვილი ზურაბ

12.07.2019
10სთ

24.07.2019
10სთ

X-715

2 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
11.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

II-206

3 სამსხმელო შენადნობების რაფინირება,
მოდიფიცირება და ლეგირება

ხიდაშელი ნუგზარ
10.07.2019
10სთ

23.07.2019
10სთ

X-708

4
საგლინავი საამქროების მოწყობილობა მებონია სლავა

18.07.2019
15სთ

26.07.2019
13სთ

X-512

5
საწარმოო პრაქტიკა ოთარაშვილი გელა

14.07.2019
11სთ

22.07.2019
11სთ

X-509

6
დედამიწის ისტორია

კელეპტრიშვილი
შალვა

19.07.2019
10სთ

26.07.2019
11სთ

III-318

7
კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი

20.07.2019
11სთ

27.07.2019
09სთ

X-310

8 ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე
ტექნოლოგიები

გოცირიძე ზურაბ
13.07.2019
14სთ

27.07.2019
14სთ

II-206

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4650 2

zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli
daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

#
sagnis dasaxeleba

gamomcdelis
gvari

gamocdis TariRi audito
ria

gamomcdel
is

xelmoweradaskvniTi damatebiTi

1. ფეროშენადნობების მიღების
ლითონთერმული ტექნოლოგიები

სიმონგულაშვილი
ზურაბ

15.07.2019
12სთ

24.07.2019
11სთ

II-226

2
ოქროსა და ვერცხლის მეტალურგია კახნიაშვილი იზოლდა

09.07.2019
10სთ

22.07.2019
10სთ

X-311

3
მძიმე ლითონები და გარემო სვანიძე ზიზი

16.07.2019
10სთ

25.07.2019
10სთ

X-201

4 მძიმე ფერადი ლითონების
მეტალურგია

კანაშვილი რევაზ
08.07.2019
11სთ

22.07.2019
11სთ

X-311

5 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
11.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

II-206

6 კაზმის მომზადების და რკინის
პირდაპირი მიღების ტექნოლოგიები

მაისურაძე ბადრი
18.07.2019
11სთ

25.07.2019
12სთ

II-226

7
მენეჯმენტი და მარკეტინგი ლობჟანიძე გელა

12.07.2019
11სთ

26.07.2019
12სთ

III-412

8
დედამიწის ისტორია

კელეპტრიშვილი
შალვა

19.07.2019
12სთ

26.07.2019
11სთ

III-318

9
კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი

20.07.2019
11სთ

27.07.2019
09სთ

X-310

10 ენობრივი კომუნიკაციების
თანამედროვე ტექნოლოგიები

გოცირიძე ზურაბ
13.07.2019
14სთ

27.07.2019
14სთ

II-206

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4630 15

zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli
daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

# sagnis dasaxeleba
gamomcdelis

gvari

gamocdis TariRi audit
oria

gamomcdel
is

xelmoweradaskvniTi damatebiTi

1.

ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
16.07.2019
12სთ

25.07.2019
09სთ

X-708

2 კვების მრეწველობის საწარმოო
პროცესების ავტომატიზაცია

ბერუაშვილი გიორგი
09.07.2019
13სთ

26.07.2019
09სთ

II-206

3
რძის პროდუქტების წარმოების ინჟინერია ბოკერია აკაკი

17.07.2019
11სთ

24.07.2019
12სთ

II-417

4
ხორც-პროდუქტების წარმოების ინჟინერია ბოკერია აკაკი

10.07.2019
11სთ

23.07.2019
14სთ

II-417

5 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
11.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

II-206

6 ლუდის წარმოების ინჟინერია და
დაგეგმარების საფუძვლები

ძეკონსკაია მედეა
13.07.2019
12სთ

25.07.2019
12სთ

II-400

7 ენობრივი კომუნიკაციების თანამედროვე
ტექნოლოგიები

გოცირიძე ზურაბ
20.07.2019
14სთ

27.07.2019
14სთ

II-206

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4630a 17

zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli
daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

# sagnis dasaxeleba
gamomcdelis

gvari

gamocdis TariRi audit
oria

gamomcdelis
xelmoweradaskvniTi damatebiTi

1. ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
16.07.2019
13სთ

25.07.2019
09სთ

X-708

2 კვების მრეწველობის საწარმოო
პროცესების ავტომატიზაცია

ბერუაშვილი
გიორგი

09.07.2019
13სთ

26.07.2019
09სთ

II-206

3
რძის პროდუქტების წარმოების
ინჟინერია

ბოკერია აკაკი
17.07.2019
11სთ

24.07.2019
14სთ

II-417

4
ხორც-პროდუქტების წარმოების
ინჟინერია

ბოკერია აკაკი
10.07.2019
11სთ

23.07.2019
14სთ

II-417

5 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
11.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

II-206

6 ლუდის წარმოების ინჟინერია და
დაგეგმარების საფუძვლები

ძეკონსკაია მედეა
13.07.2019
12სთ

25.07.2019
12სთ

II-400

7 ენობრივი კომუნიკაციების
თანამედროვე ტექნოლოგიები

გოცირიძე ზურაბ
20.07.2019
14სთ

27.07.2019
14სთ

II-206

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4690 16

zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli
daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

# sagnis dasaxeleba
gamomcdelis

gvari

gamocdis TariRi audit
oria

gamomcdel
is

xelmoweradaskvniTi damatebiTi

1.
პოლიმერების ქიმია ქაცარავა რამაზ

08.07.2019
12სთ

23.07.2019
10სთ

II-400

2
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია1

გაფრინდაშვილი
როსტომ

11.07.2019
15სთ

25.07.2019
15სთ

II-400

3
საწარმოო პრაქტიკა რაზმაძე მალხაზ

10.07.2019
18სთ

24.07.2019
18სთ

II-520

4 ელექტროკინეტიკური მოვლენები
მაღალდისპერსულ სისტემებში

რაზმაძე მალხაზ
15.07.2019
18სთ

26.07.2019
18სთ

II-520

5
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია მეძმარიაშვილი ნინო

09.07.2019
12სთ

27.07.2019
10სთ

II-522

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4690a 20

zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli
daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

#
sagnis dasaxeleba

gamomcdelis
gvari

gamocdis TariRi
audito

ria

gamomcd
elis

xelmowe
ra

daskvniTi damatebiTi

1.
პოლიმერების ქიმია ქაცარავა რამაზ

08.07.2019
12სთ

23.07.2019
10სთ

II-400

2
ზოგადი ქიმიური ტექნოლოგია1

გაფრინდაშვილი
როსტომ

11.07.2019
15სთ

25.07.2019
15სთ

II-400

3
საწარმოო პრაქტიკა რაზმაძე მალხაზ

10.07.2019
18სთ

24.07.2019
18სთ

II-520

4 ელექტროკინეტიკური მოვლენები
მაღალდისპერსულ სისტემებში

რაზმაძე მალხაზ
15.07.2019
18სთ

26.07.2019
18სთ

II-520

5
ექსპერიმენტული პოლიმერების ქიმია მეძმარიაშვილი ნინო

09.07.2019
12სთ

27.07.2019
10სთ

II-522

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4635 25

zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli
daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

# sagnis dasaxeleba
gamomcdelis

gvari

gamocdis TariRi audit
oria

gamomcdelis
xelmoweradaskvniTi damatebiTi

1
. გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია ცომაია ირმა

13.07.2019
15სთ

27.07.2019
12სთ

II-205

2
ფარმაკოლოგია II ცინცაძე თამარ

14.07.2019
15სთ

22.07.2019
09სთ

II-205

3
სოციალური ფარმაცია

საღარეიშვილი
თამარ

18.07.2019
12სთ

25.07.2019
10სთ

II-206

4 ფარმაცევტული ბიზნესის ორგანიზაცია
და ეკონომიკა

შაშიაშვილი ნანა
20.07.2019
14სთ

27.07.2019
10სთ

II-206

5
ტოქსიკოლოგიური ქიმია გელოვანი ნანა

11.07.2019
10სთ

23.07.2019
09სთ

II-205

6 სამკურნალო, კოსმეტიკური და
პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური
ანალიზი

წიქარიშვილი
ხათუნა

09.07.2019
13სთ

22.07.2019
11სთ

II-205

7
კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი

17.07.2019
11სთ

24.07.2019
09სთ

II-205

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4635a 23

zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli
daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

#
sagnis dasaxeleba

gamomcdelis
gvari

gamocdis TariRi audit
oria

gamomcdel
is

xelmoweradaskvniTi damatebiTi

1.
გალენური პრეპარატების
ტექნოლოგია

ცომაია ირმა
13.07.2019
16სთ

27.07.2019
12სთ

II-205

2 ფარმაკოლოგია II ცინცაძე თამარ
14.07.2019
14სთ

22.07.2019
09სთ

II-205

3. სოციალური ფარმაცია საღარეიშვილი თამარ
18.07.2019
10სთ

25.07.2019
10სთ

II-206

4
ფარმაცევტული ბიზნესის
ორგანიზაცია და ეკონომიკა

შაშიაშვილი ნანა
20.07.2019
15სთ

27.07.2019
10სთ

II-206

5 ტოქსიკოლოგიური ქიმია გელოვანი ნანა
12.07.2019
10სთ

23.07.2019
09სთ

II-205

6
სამკურნალო, კოსმეტიკური და
პარფიუმერული საშუალებების
ქიმიური ანალიზი

წიქარიშვილი ხათუნა
09.07.2019
14სთ

22.07.2019
11სთ

II-205

7 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
17.07.2019
10სთ

24.07.2019
09სთ

II-205

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis III წელი jg 4635b 25

zafxulis sagamocdo sesia  2018-2019 saswavlo  weli
daskvniTi  gamocdebi Catardeba 08 ivlisidan - 20 ivlisamde 2019 weli.
damatebiTi gamocdebi Catardeba 22 ivlisidan - 27 ivlisamde 2019 weli

.

# sagnis dasaxeleba
gamomcdelis

gvari

gamocdis TariRi
audit
oria

gamomcde
lis

xelmowe
ra

daskvniTi damatebiTi

1. გალენური პრეპარატების ტექნოლოგია ცომაია ირმა
13.07.2019
17სთ

27.07.2019
12სთ

II-205

2 ფარმაკოლოგია II ცინცაძე თამარ
14.07.2019
13სთ

22.07.2019
09სთ

II-205

3. სოციალური ფარმაცია
საღარეიშვილი
თამარ

18.07.2019
11სთ

25.07.2019
10სთ

II-206

4
ფარმაცევტული ბიზნესის ორგანიზაცია
და ეკონომიკა

შაშიაშვილი ნანა
20.07.2019
16სთ

27.07.2019
10სთ

II-206

5 ტოქსიკოლოგიური ქიმია გელოვანი ნანა
13.07.2019
10სთ

23.07.2019
09სთ

II-205

6
სამკურნალო, კოსმეტიკური და
პარფიუმერული საშუალებების ქიმიური
ანალიზი

წიქარიშვილი
ხათუნა

09.07.2019
15სთ

22.07.2019
11სთ

II-205

7 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
17.07.2019
10სთ

24.07.2019
09სთ

II-205

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.


