
qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4515a 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

.

#
sagnisdasaxeleba

Ggamomcdelis
gvari

GგamocdisTariRi
audit
oria

gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi damatebiTi

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
15.07.2019
11სთ

25.07.2019
11სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
16.07.2019
11სთ

27.07.2019
11სთ

X-708

3 ზოგადი ბიოლოგია თოფურია ლელა
11.07.2019
11სთ

24.07.2019
11სთ

X-305

4 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბაძოშვილი ვაჟა
10.07.2019
12სთ

23.07.2019
12სთ

X-325

5
კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
14სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

6 ზოგადი მასალათმცოდნეობა
აბდუშელიშვილი
ირაკლი

17.07.2019
09სთ

22.07.2019
09სთ

X-310

7 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
13.07.2019
09სთ

24.07.2019
09სთ

X-310

8 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

12.07.2019
09სთ

26.07.2019
09სთ

III-318

9 ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
09.07.2019
11სთ

25.07.2019
09სთ

X-708

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.

.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4515 5
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
Ggamomcdelis

gvari

Gგamocdis TariRi

audit
oria

gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi damatebiTi

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების
საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
15.07.2019
11სთ

25.07.2019
11სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
16.07.2019
11სთ

27.07.2019
11სთ

X-708

3 ზოგადი ბიოლოგია თოფურია ლელა
11.07.2019
11სთ

23.07.2019
11სთ

X-305

4 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბაძოშვილი ვაჟა
10.07.2019
12სთ

23.07.2019
12სთ

X-325

5 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
14სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

6 ზოგადი მასალათმცოდნეობა
აბდუშელიშვილი
ირაკლი

09.07.2019
09სთ

22.07.2019
09სთ

X-310

7 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
13.07.2019
09სთ

24.07.2019
09სთ

X-310

8 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

12.07.2019
09სთ

26.07.2019
09სთ

III-318

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.

.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4570 3

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
Ggamomcdelis

gvari

Gგamocdis TariRi
audit
oria

gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi damatebiTi

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
15.07.2019
11სთ

25.07.2019
11სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
13.07.2019
11სთ

27.07.2019
11სთ

X-708

3 ზოგადი ბიოლოგია თოფურია ლელა
11.07.2019
11სთ

23.07.2019
11სთ

X-305

4
ტექნოლოგიური პროცესების თეორიის
საფუძვლები

ფალავანდიშვილი
თამარ

16.07.2019
13სთ

26.07.2019
13სთ

II-312

5 ზოგადი მასალათმცოდნეობა
აბდუშელიშვილი
ირაკლი

17.07.2019
09სთ

22.07.2019
09სთ

X-310

6 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბაძოშვილი ვაჟა
10.07.2019
12სთ

23.07.2019
12სთ

X-325

7
კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
14სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

8 ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
09.07.2019
11სთ

25.07.2019
09სთ

X-708

9 სოციოლოგიის შესავალი ბურჯალიანი არსენ
20.07.2019
09სთ

27.07.2019
09სთ

II-205

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4555 5

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
Ggamomcdelis

gvari

Gგamocdis TariRi
audit
oria

gamomcdeli
sxelmowera

daskvniTi
damatebiT
i

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
15.07.2019
12სთ

25.07.2019
12სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
16.07.2019
11სთ

27.07.2019
11სთ

X-708

3. ზოგადი ბიოლოგია თოფურია ლელა
11.07.2019
11სთ

23.07.2019
11სთ

X-305

4 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბაძოშვილი ვაჟა
10.07.2019
12სთ

23.07.2019
12სთ

X-325

5 ზოგადი მასალათმცოდნეობა
აბდუშელიშვილი
ირაკლი

17.07.2019
09სთ

22.07.2019
09სთ

X-310

6 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
14სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

7 ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
09.07.2019
11სთ

25.07.2019
09სთ

X-708

8 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

12.07.2019
09სთ

26.07.2019
09სთ

III-318

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4505 6

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
Ggamomcdelis

gvari

Gგamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdeli
sxelmowera

daskvniTi damatebiTi

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
15.07.2019
12სთ

25.07.2019
12სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
20.07.2019
12სთ

27.07.2019
11სთ

X-708

3
ტექნოლოგიური პროცესების თეორიის
საფუძვლები

ფალავანდიშვილი
თამარ

16.07.2019
13სთ

26.07.2019
13სთ

II-312

4 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბაძოშვილი ვაჟა
10.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

X-325

5 ზოგადი მასალათმცოდნეობა
აბდუშელიშვილი
ირაკლი

09.07.2019
09სთ

22.07.2019
09სთ

X-310

6 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
14სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

7 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

12.07.2019
10სთ

26.07.2019
09სთ

III-318

8 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
13.07.2019
09სთ

24.07.2019
09სთ

X-310

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4575 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
Ggamomcdelis

gvari

Gგamocdis TariRi
audit
oria

Ggamomcdelis
Xelmowera

daskvniTi damatebiTi

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების
საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
15.07.2019
12სთ

25.07.2019
12სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
20.07.2019
12სთ

27.07.2019
11სთ

X-708

3.
ტექნოლოგიური პროცესების
თეორიის საფუძვლები

ფალავანდიშვილი
თამარ

16.07.2019
13სთ

26.07.2019
13სთ

II-312

4 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბაძოშვილი ვაჟა
10.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

X-325

5 ზოგადი მასალათმცოდნეობა
აბდუშელიშვილი
ირაკლი

09.07.2019
09სთ

22.07.2019
09სთ

X-310

6 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
15სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

7 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

12.07.2019
10სთ

26.07.2019
09სთ

III-318

8 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
13.07.2019
09სთ

24.07.2019
09სთ

X-310

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4510 6

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
Ggamomcdelis

gvari

Gგamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdelisx
elmowera

daskvniTi damatebiTi

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
15.07.2019
12სთ

25.07.2019
12სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
20.07.2019
13სთ

27.07.2019
11სთ

X-708

3
ტექნოლოგიური პროცესების თეორიის
საფუძვლები

ფალავანდიშვილი
თამარ

16.07.2019
14სთ

26.07.2019
14სთ

II-312

4 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბაძოშვილი ვაჟა
10.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

X-325

5 ზოგადი მასალათმცოდნეობა
აბდუშელიშვილი
ირაკლი

17.07.2019
09სთ

22.07.2019
09სთ

X-310

6 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
15სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

7 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
13.07.2019
11სთ

24.07.2019
11სთ

X-310

8 ზოგადი ბიოლოგია თოფურია ლელა
11.07.2019
12სთ

23.07.2019
12სთ

X-305

9 საბაკალავრო ნაშრომი კოვზირიძე ზვიად
18.07.2019
12სთ

26.07.2019
12სთ

II-107

10 ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
09.07.2019
11სთ

25.07.2019
09სთ

X-708

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4565 5
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
Ggamomcdelis

gvari

Gგamocdis TariRi
audit
oria

gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi damatebiTi

1 ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
15.07.2019
12სთ

25.07.2019
12სთ

II-524

2 ზოგადი მასალათმცოდნეობა
აბდუშელიშვილი
ირაკლი

18.07.2019
09სთ

23.07.2019
09სთ

X-310

3 ზოგადი ბიოლოგია თოფურია ლელა
11.07.2019
12სთ

23.07.2019
12სთ

X-305

4
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი ნოდარ
17.07.2019
14სთ

27.07.2019
13სთ

X-708

5
კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
15სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

6 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბაძოშვილი ვაჟა
10.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

X-325

ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
16.07.2019
11სთ

26.07.2019
09სთ

X-708

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4505b 6

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
Ggamomcdelis

gvari

Gგamocdis TariRi
audito

ria
gamomcdeli
sxelmowera

daskvniTi damatebiTi

1.
ქიმიური და ბიოტექნოლოგიური
ქარხნების დაპროექტების საფუძვლები

ჯოხაძე გიული
15.07.2019
12სთ

25.07.2019
12სთ

II-524

2
ხარისხის კონტროლისა და
ტექნოლოგიური პროცესების
ავტომატიზაციის საფუძვლები

აბელაშვილი
ნოდარ

11.07.2019
13სთ

27.07.2019
11სთ

X-708

3. ზოგადი მასალათმცოდნეობა
აბდუშელიშვილი
ირაკლი

10.07.2019
09სთ

23.07.2019
09სთ

X-310

4 ტექნოლოგიური პროცესების თეორიის
საფუძვლები

ფალავანდიშვილი
თამარ

17.07.2019
14სთ

26.07.2019
14სთ

II-312

5 კომპიუტერული პროექტირების
საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
15სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

6 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
13.07.2019
11სთ

24.07.2019
11სთ

X-310

7 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

12.07.2019
11სთ

22.07.2019
12სთ

III-318

ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
16.07.2019
11სთ

26.07.2019
09სთ

X-708

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.

.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4540 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

Ggamomcdelis
gvari

Gგamocdis TariRi
audito

ria
gamomcdeli
sxelmowera

daskvniTi damatebiTi

1.
გარემოს ობიექტების ეკოლოგიური
მონიტორინგი - 2

ერისთავი დიმიტრი
11.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

II-605

2 მასალათმცოდნეობა კენჭიაშვილი ნინო
18.07.2019
14სთ

25.07.2019
14სთ

X-310

3 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

19.07.2019
11სთ

26.07.2019
11სთ

III-318

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.

.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4560 8

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
Ggamomcdelis

gvari

Gგamocdis TariRi
audito

ria
gamomcdeli
sxelmowera

daskvniTi damatebiTi

1. წინაღობით შედუღება საბაშვილი ზურაბ
12.07.2019
12სთ

24.07.2019
12სთ

X-715

2
მასალათა ლაზერული დამუშავების
საფუძვლები

ხუციშვილი მალხაზ
11.07.2019
16სთ

23.07.2019
12სთ

X-716

3 საწარმოო პრაქტიკა ხიდაშელი ნუგზარ
10.07.2019
10სთ

23.07.2019
13სთ

X-708

4 მეტალურგიის ისტორია კახნიაშვილი იზოლდა
16.07.2019
14სთ

25.07.2019
14სთ

X-311

5 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

19.07.2019
11სთ

26.07.2019
11სთ

III-318

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.

.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4550 5

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
Ggamomcdelis

gvari

გamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi
damatebiT
i

1.
კომპიუტერული
პროექტირების საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
15სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

2
ოქროსა და ვერცხლის
მეტალურგია

კახნიაშვილი
იზოლდა

09.07.2019
10სთ

24.07.2019
10სთ

X-708

3 მძიმე ლითონები და გარემო სვანიძე ზიზი
16.07.2019
10სთ

25.07.2019
10სთ

X-201

4 მენეჯმენტი და მარკეტინგი ბაძოშვილი ვაჟა
10.07.2019
13სთ

23.07.2019
13სთ

X-325

5 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
20.07.2019
10სთ

27.07.2019
10სთ

X-310

6 დედამიწის ისტორია
კელეპტრიშვილი
შალვა

19.07.2019
11სთ

26.07.2019
11სთ

III-318

7 საწარმოო პრაქტიკა ოთარაშვილი გელა
17.07.2019
10სთ

X-509

jgufisxelmZRvaneli:

jgufxelismierpedagogebTanSeTanxmebuligamocdiscxriliubrundebadekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4535 24

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
Ggamomcdelis

gvari

გamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi damatebiTi

1.
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური
საშუალებების ტექნოლოგია

ჩიქავა მედეა
12.07.2019
13სთ

26.07.2019
13სთ

II-206

2
ფიტოთერაპია (მცენარეული,
არაორგანული და ორგანული
ნედლეული)

გიგოშვილი თამარ
09.07.2019
15სთ

23.07.2019
15სთ

II-206

3
სამკურნალო საშუალებათა
მიმოქცევა

შაშიაშვილი ნანა
13.07.2019
10სთ

27.07.2019
11სთ

II-206

4
ფარმაცევტული წარმოების
პროცესები და აპარატები

გოგიბერიძე
ალექსანდრე

19.07.2019
10სთ

26.07.2019
09სთ

II-400

5
კერძო სამედიცინო
მიკრობიოლოგია

გველესიანი ილია
10.07.2019
11სთ

24.07.2019
09სთ

II-206

6
სამკურნალო, კოსმეტიკური და
პარფიუმერული საშუალებების
ქიმიური ანალიზი

წიქარიშვილი
ხათუნა

08.07.2019
12სთ

22.07.2019
09სთ

II-205

7 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
20.07.2019
10სთ

27.07.2019
10სთ

X-310

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4535a 28

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
Ggamomcdelis

gvari

გamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi
damatebiT
i

1.
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური
საშუალებების ტექნოლოგია

ჩიქავა მედეა
12.07.2019
14სთ

26.07.2019
14სთ

II-206

2
ფიტოთერაპია (მცენარეული,
არაორგანული და ორგანული
ნედლეული)

გიგოშვილი თამარ
09.07.2019
14სთ

23.07.2019
15სთ

II-206

3
სამკურნალო საშუალებათა
მიმოქცევა

შაშიაშვილი ნანა
13.07.2019
11სთ

27.07.2019
10სთ

II-206

4
ფარმაცევტული წარმოების
პროცესები და აპარატები

გოგიბერიძე
ალექსანდრე

19.07.2019
09სთ

26.07.2019
09სთ

II-400

5
კერძო სამედიცინო
მიკრობიოლოგია

გველესიანი ილია
10.07.2019
10სთ

24.07.2019
09სთ

II-206

6
სამკურნალო, კოსმეტიკური და
პარფიუმერული საშუალებების
ქიმიური ანალიზი

წიქარიშვილი
ხათუნა

08.07.2019
13სთ

22.07.2019
09სთ

II-205

7 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
20.07.2019
11სთ

27.07.2019
11სთ

X-310

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4535b 26

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
Ggamomcdelis

gvari

გamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi
damatebiT
i

1.
ჰომეოპათია და ჰომეოპათიური
საშუალებების ტექნოლოგია

ჩიქავა მედეა
12.07.2019
15სთ

26.07.2019
15სთ

II-206

2
ფიტოთერაპია (მცენარეული,
არაორგანული და ორგანული
ნედლეული)

გიგოშვილი თამარ
09.07.2019
15სთ

23.07.2019
15სთ

II-206

3
სამკურნალო საშუალებათა
მიმოქცევა

შაშიაშვილი ნანა
13.07.2019
12სთ

27.07.2019
10სთ

II-206

4
ფარმაცევტული წარმოების
პროცესები და აპარატები

გოგიბერიძე
ალექსანდრე

19.07.2019
11სთ

26.07.2019
09სთ

II-400

5 კერძო სამედიცინო
მიკრობიოლოგია

გველესიანი ილია
10.07.2019
09სთ

24.07.2019
09სთ

II-206

6
სამკურნალო, კოსმეტიკური და
პარფიუმერული საშუალებების
ქიმიური ანალიზი

წიქარიშვილი
ხათუნა

08.07.2019
14სთ

22.07.2019
09სთ

II-205

7 კულტურა და თანამედროვეობა ბლიაძე თამარი
20.07.2019
11სთ

27.07.2019
11სთ

X-310

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4530 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
Ggamomcdelis

gvari

გamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi
damatebiT
i

1.
საკონდიტრო პროდუქტების
წარმოების ინჟინერია და
დაგეგმარების საფუძვლები

ხუციშვილი როზ
15.07.2019
11სთ

25.07.2019
11სთ

II-400

2
კომპიუტერული
პროექტირების საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
15სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

3 ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
16.07.2019
11სთ

26.07.2019
09სთ

X-708

4
ლუდის წარმოების ინჟინერია
და დაგეგმარების საფუძვლები

ძეკონსკაია მედეა
13.07.2019
11სთ

25.07.2019
12სთ

II-400

5
სასურსათო წარმოების
ნარჩენების გადამუშავების
ძირითადი პრინციპები

დოლიძე მალხაზ
18.07.2019
16სთ

26.07.2019
12სთ

II-400

6
კვების პროდუქტების
დაკონსერვების ტექნოლოგიები

სადაღაშვილი
ეთერ

11.07.2019
11სთ

27.07.2019
12სთ

II-605

7
ხორცისა და რძის
პროდუქტების წარმოების
ძირითადი პრინციპები

ბოკერია აკაკი
12.07.2019
11სთ

23.07.2019
12სთ

II-417

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4530a 13

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
Ggamomcdelis

gvari

გamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi
damatebiT
i

1.
საკონდიტრო პროდუქტების
წარმოების ინჟინერია და
დაგეგმარების საფუძვლები

ხუციშვილი როზა
15.07.2019
11სთ

25.07.2019
11სთ

II-400

2
კომპიუტერული
პროექტირების საფუძვლები

ტაბიძე ვასილ
08.07.2019
15სთ

22.07.2019
11სთ

II-206

3 ქიმიის ისტორია კაპანაძე მარინა
16.07.2019
11სთ

26.07.2019
09სთ

X-708

4
ლუდის წარმოების ინჟინერია
და დაგეგმარების საფუძვლები

ძეკონსკაია მედეა
13.07.2019
11სთ

25.07.2019
12სთ

II-400

5
ტექნოლოგიური დანამატები
და მასალები

ოშაყმაშვილი
ცისანა

09.07.2019
11სთ

23.07.2019
10სთ

II-420

6

ყურძნისეული წარმოშობის
ალკოჰოლური სასმელების
წარმოების ძირითადი
პრინციპები

ხომასურიძე მარიამ
11.07.2019
11სთ

24.07.2019
12სთ

II-417

7
ხორცისა და რძის
პროდუქტების წარმოების
ძირითადი პრინციპები

ბოკერია აკაკი
12.07.2019
11სთ

23.07.2019
12სთ

II-417

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili

bakalavriatis swavlebis IV წელი jg 4590 22

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
Ggamomcdelis

gvari

გamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi
damatebiT
i

1.
კომპოზიციური და
ბიონანოსამედიცინო მასალების
ტექნოლოგიის საფუძვლები

ნიჟარაძე ნათელა
10.07.2019
13სთ

25.07.2019
12სთ

II-107

2
ორგანულ ნივთიერებათა
ქიმიური ტექნოლოგია

ქრისტესაშვილი
ლალი

09.07.2019
15სთ

23.07.2019
15სთ

II-420

3
ნავთობის გადამუშავების
ტექნოლოგია

ანდღულაძე მზია
16.07.2019
14სთ

24.07.2019
14სთ

II-524

4 ქიმიური რეაქტორები
გაფრინდაშვილი
როსტომ

12.07.2019
11სთ

27.07.2019
11სთ

II-400

6 გარემოს ობიექტების დაცვის
ანალიზის მეთოდები

გუგეშიძე მაია
11.07.2019
13სთ

22.07.2019
11სთ

II-605

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.



qimiuri teqnologiisa da metalurgiis fakulteti
gamocdebis cxrili
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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
Ggamomcdelis

gvari

გamocdis TariRi
audit
oria

Gamomcdelis
xelmowera

daskvniTi
damatebiT
i

1.
სამედიცინო, სილიკატური და
სპეცდანიშნულების მასალების
ფიზიკური ქიმია

გაბადაძე თამაზ
08.07.2019
12სთ

24.07.2019
12სთ

II-203

2
გარემოს ობიექტების დაცვის
ანალიზის მეთოდები

გუგეშიძე მაია
11.07.2019
13სთ

22.07.2019
11სთ

II-605

3
კომპოზიციური და
ბიონანოსამედიცინო მასალების
ტექნოლოგიის საფუძვლები

ნიჟარაძე ნათელა
10.07.2019
12სთ

25.07.2019
12სთ

II-107

4
ნავთობის გადამუშავების
ტექნოლოგია

ანდღულაძე მზია
09.07.2019
14სთ

23.07.2019
14სთ

II-524

5 ქიმიური რეაქტორები
გაფრინდაშვილი
როსტომ

12.07.2019
10სთ

27.07.2019
10სთ

II-400

jgufis xelmZRvaneli:

jgufxelis mier pedagogebTan SeTanxmebuli gamocdis cxrili ubrundeba dekanats.


