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№ 
პედაგოგის გვარი 

ოთახის № საგანი ჯგუფ(ებ)ი 
№№ 

ყოველი თვის I და III 
სასწავლო კვირის დღეები 

1 
კუპატაძე დავითი 
 
Zoom ID: 933 5888151 

სამთო საქმე 3802, 3801 ოთხშაბათი 13:00÷13:45 სთ. 
წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების საფუძვლები 3036, 3035 პარასკევი  15:00÷15:45 სთ. 

სამთო მასივის მდგომარეობის მართვა 0320.2-1გ ოთხშაბათი 19:00 ÷19:45 სთ. 
კვლევის  მეთოდები სამთო საქმეში 0321.3-05 პარასკევი  17:00÷17:45 სთ. 

2 
გოჩოლეიშვილი აკაკი 
Zoom ID: 807 8822593 

მიწისქვეშანაგებობათა და შახტების მშენებლობის 
საფუძვლები 

3710, 3725 პარასკევი 14:00-14:45 სთ 

მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ტექნოლოგია 3860 ხუთშაბათი 16:00-16:45 სთ 
მიწისქვეშა ნაგებობათა მშენებლობის ტექნოლოგიის 

საფუძვლები 
 

3855 პარასკევი 14:00-14:45 სთ 

ჭაურების მშენებლობის და რეკონსტრუქციის ინოვაციური 
მეთოდები 

0320.2-5ა პარასკევი 16:00-16:45 სთ 

3 
შარაშენიძე თამაზი 
Zoom ID: 710 9499917 

ღია სამთო სამუშაოების ტექნოლოგია  3860 ოთხშაბათი 
14:00-14:45 სთ 

ღია სამთო სამუშაოების დაპროექტება  0320.2-5ა 
 

სამშაბათი 
14:00-14:45 სთ 

ქანების მასივების მდგომარეობის მართვა ღია სამთო 
სამუშაოებზე 

0320.2-5ა 
 

ხუთშაბათი 
14:00-14:45 სთ 

   

4 
ლებანიძე ზურაბი 
 
Zoom 358-323-1693 

ღია სამთო სამუშაოების საფუძვლები 3040, 3041 ოთხშაბათი 14:00÷14:45 სთ. 
სამთო ტექნიკური შენობები და ნაგებობები 3960, 3980, 3965 

3910, 3930, 3925 
ხუთშაბათი 

14:00÷14:45 სთ. 
ქანების ფიზიკის საფუძვლები 3040, 3041 პარასკევი 13:00÷13:45 სთ. 



მიწისქვეშა ნაგებობების სამაგრი კონსტრუქციები და 
გაანგარიშება 

3860 
შაბათი 14:00÷14:45 სთ. 

5 

ზვიდაური ვიქტორი 
Zoom ID: 557 952 9328 

საშახტო ამწევი დანადგარების დინამიკა 0321.2-5გ, 
0321.2-5ბ, 
0321.2-5ა 

სამშაბათი:  19:00÷19:45 

სამთო ელექტრომექანიკური სისტემების დინამიკა 3880 ოთხშაბათი:    12:00÷12:45 
სამთო საელმავლო წევის ელმომარაგება 0320.2-5ბ პარასკევი:  19:00÷19:45 

6 ონიანი მედეა 
Zoom ID: 706 092 6532 

კომპიუტერული ტექნოლოგიები 3101, 3102, 
3135, 3136, 3140 

ხუთშაბათი 13:00÷13:45 სთ 

7 
ბეჟანიშვილი 
ალექსანდრე 
Zoom ID:846 611 0409 

ტექნიკური საფრთხის შემცველი  ობიექტების 
ნორმატიული აქტები 

3835 
შაბათი 13:00÷13:45 სთ. 

ლითონთა კოროზია 3020.2-5ა შაბათი17:00÷17:45 სთ. 

სამრეწველო უსაფრთხოება და საგანგებო სიტუაციების 
მართვა 

 
152146 

ოთხშაბათი 11:00 ÷11:45 სთ. 

8 
ჯავახიშვილი გიორგი 

Zoom ID: 648 117 1115 
წიაღისეულის გამდიდრების პროცესების მართვის 

სისტემების აგება და კვლევა (ICT39003G1-LP) 
0320.2-5ბ შაბათი 13:00÷13:45 სთ. 

  

9 
მაჩაიძე გელა 
ოთახი 409-411 

წიაღისეულის საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების 
საფუძვლები 

3040, 3041 ორშაბათი 12:00 – 14:00 სთ 

საბადოთა მიწისქვეშა დამუშავების ტექნოლოგია 
(MAP54803G1-LP) 

3860 ორშაბათი 12:00 – 14:00 სთ 

დინამიური პროცესები და მათი მართვა (MAP43303G2-
LP) 

3020.2-5ა სამშაბათი 12:00 – 14:00 სთ 

სასარგებლო წიაღისეულის დამუშავება რთულ სამთო-
გეოლოგიური პირობებში (MAP55203G1-LP) 

3020.2-5ა სამშაბათი 12:00 – 14:00 სთ 

წიაღისეულის საბადოთა დამუშავების სპეციალური 
მეთოდები (MAP54103G1-LP) 

0321.3-05 სამშაბათი 12:00 – 14:00 სთ 

10 
ტალახაძე დემური 
Zoom  ID: 226-955-5805 

მინერალური პროცესები (MAP42403G1-LS)  0321.3-05 ოთხშაბათი 18:00÷18:45 სთ. 
მადნეული წიაღისეულის მამდიდრებელი ფაბრიკების 

ტექნოლოგიური დაპროექტება (MAP42303G1-LP) 
0320.2-5ბ 

პარასკევი 16:00÷16:45 სთ. 

ნახშირმამდიდრებელი ფაბრიკების ტექნოლოგიური 0320.2-5ბ პარასკევი 19:00 ÷19:45 სთ. 

https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=2269
https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=2269
https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=446
https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=446
https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=573
https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=573
https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=566
https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=566
https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=2827
https://elearning.gtu.ge/course/view.php?id=2827
https://elearning.gtu.ge/user/index.php?id=2827&group=8535
http://leqtori.gtu.ge:9000/public/teachers_ONLINE_22.11.html#table_1148


დაპროექტება (MAP41903G1-LP) 
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიები 

(MAP43303G1-LB) 
3865 

ოთხშაბათი  17:00÷17:45 სთ. 

11 

დარეჯან თევზაძე 
ოთახი #217 
 
კონსულტაციებს 
ვატარებ ყოველი 
კვირის მინიშნებულ 
დღეს 

წიაღისეულის გამდიდრება 3801, 3802 ორშაბათი 16:00÷16:45 სთ. 
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები 3765, 3635, 3036 ორშაბათი 16:00÷16:45 სთ. 

წიაღისეულის გამდიდრების ფლოტაციური მეთოდები 3865, 3565 სამშაბათი 12:00÷12:45 სთ. 
 

წიაღისეულთა გამდიდრებადობის კვლევის მეთოდები 
0321.2-5ა, 
0321.2-5ბ, 
0321.2-5გ 

 

ორშაბათი 16:15÷17:00სთ. 

12 

ავთანდილ 
გიგინეიშვილი  
ოთახი#215 
 
კონსულტაციებს 
ვატარებ ყოველი 
კვირის მინიშნებულ 
დღეს 

 
წიაღისეულის გამდიდრების საფუძვლები 

4950, 4750 ორშაბათი 12:00÷13:00 სთ. 

 
წიაღისეულის გამდიდრების ტექნოლოგიური პროცესების 

დასინჯვა-კონტროლი 

 
 

3865 

 
 

ორშაბათი 12:00÷13:00 სთ. 

13 
ენაგელი როინ 
 
Zoom ID: 485 095 3697 

წიაღისეულის გამდიდრების სეპარაციული პროცესების 
ავტომატიზაცია 

3865 
ოთშაბათი 13:00 ÷13:45 სთ. 

მამდიდრებელი ფაბრიკების ელექტროუსაფრთხოება 3865 ორშაბათი  15:00÷15:45 სთ. 
წიაღისეულის გამდიდრების პროცესების მათემატიკური 

მოდელირება 
0320.2-5ბ 

ოთხშაბათი 17:00 ÷17:45 სთ. 

სამთო პროცესების კონტროლისა და მართვის 
საშუალებები 

3910, 3925, 
3930, 3960, 
3965, 3980 

ორშაბათი 17:00÷17:45 სთ. 

წიაღისეულის მოპოვების პროცესების ავტომატიზაცია 0321.2-5ა,ბ,გ ორშაბათი 
18:00÷18:45 

სამთო მექატრონიკის საფუძვლები 3880 პარასკევი 
15:00÷15:45 

წიაღისეულის მოპოვების პროცესების ავტომატიზაცია 
3101, 3102, 

3135, 3136, 3140 
ხუთშაბათი 13:00 ÷13:45 სთ 

   3910, 3925, ოთხშაბათი  15-17 სთ 



 
14 

 

მოლოდინი ნორინგი 

 ოთახის № 225 

 
სამთო საწარმოების სატრანსპორტო მანქანები 

3930, 3960, 
3965, 3980 
ჯგუფებზე  

მიმაგრებული  
3865, 3860 

ხუთშაბათი 9-17 სთ 
პარასკევი  11-17სთ. 
შაბათი 10 – 17 სთ 

 

 
 
 

15 

 
გუდავაძე ზურაბი 
 
Zoom ID: 8676552690 

მიწისქვეშა ნაგებობების მექანიკა 3860 ორშაბათი 10:00 ÷10:45 სთ. 
მიწისქვეშა ნაგებობების სამაგრი კონსტრუქციები და 

გაანგარიშება 
3860 

ორშაბათი  11:00÷11:45 სთ. 

სამთო ტექნიკური შენობები და ნაგებობები 3965, 3980 ოთხშაბათი 10:00 - 10:45 
Проектирование нефтегазопроводов и нефтегазохранилищ 3816 Понеделник    09 : 00 - 09:45 

Конструкции и методы расчета магистральных 
трубопроводов 

3814, 3816 Среда    09: 00 - 09: 45 

 
 

16 გუჯაბიძე ირაკლი 
 
Zoom ID: 577 288 3274 

ГГГГГГГГГГГ (MAP48403R1-LP) 3814, 
3816 

ორშაბათი 12:00 – 13:00 

ГГГГГГГГГГ ГГГГГГГГГГГГГГГГГ Г ГГГГГГГГГГГГГГГГГ 
(MAP48303R1-LP) 

3814, 
3816 

სამშაბათი 12:00 – 13:00 

ГГГГГГГГГГГГГГ ГГГГГГГГГГГГГГГГГ Г 
ГГГГГГГГГГГГГГГГГ (MAP48203R1-LP) 

3814, 
3816 

ხუთშაბათი 12:00 – 13:00 
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