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სწავლის სტრატეგიები-

მ.ქარჩავა -ოთახი-415

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

301

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

201

სწავლის სტრატეგიები-

მ.ქარჩავა -ოთახი-415

აკად.წერა–ე.ქო

რიძე– 203

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვილ

ი-201

აკად.წერა–მ.მი

რაშვილი–420

აკად.წერა–მ. 

მირაშვილი– 

206

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანიი-

201

აკად.წერა–ნ.ბაგ

რატიონი– 204

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

აკად. 

წერა–ე.ქორიძე

– 203

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

202

აკად.წერა–ე.ქ

ორიძე– 203
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აკად. 

წერა–ნ.ბაგრატ

იონი–  204

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

202

ინგლისური ენა -  დონე:    

A–1,A–2 – მ.უჩანეიშვილი–103,                                                    

B-1-მ.მითაიშვილი - 408  

აკად.წერა–ნ.ბა

გრატიონი– 

204 
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ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვილ

ი-201

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

201

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

სწავლის სტრატეგიები-

მ.ქარჩავა -ოთახი-406

სწავლის სტრატეგიები-

მ.ქარჩავა -ოთახი-406

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301
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შეხვედრა სკოლის დეკანებთან :  ბიზ.სკოლა-გ.ბედინეიშვილი- კულტურის ცენტრი, საერთაშორისო ურთიერთობები-თ.ქაროსანიძე-ოთახი-415, სამართლის სკოლა-რ.ხოფერია -ოთახი-113,  კომპ.მეცნ./ ინჟინერია -ა.ამბროლაძე, 

შ.ღვინეფაძე, ვ.ჯანდიერი -ოთახი-321, მართვის სკოლა-ნ.ალექსიძე-ოთახი-204, ფიზიკის სკოლა-ვ.ბერეჟიანი-ოთახი-214,   ვიზუალური ხელოვნება/ არქიტექტურა -ი.პოპიაშვილი, ჯ.ვოგლერი – კორპუსი B

სამართლის სკოლა - სამართლის მონაცემთა ბაზების გამოყენება  - რ.ხოფერია   - საგამოცდო ცენტრი

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვილ

ი-301

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

202

ინგლისური ენა -  დონე:    A–1, 

A–2– მ.უჩანეიშვილი–103,                                                 

B-1- მ.მითაიშვილი- 205

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

ინგლისური ენა -  დონე:    

A–1,A–2 – მ.უჩანეიშვილი–211,                                                      

B-1-მ.მითაიშვილი - 205  

სწავლის სტრატეგიები-

მ.ქარჩავა -ოთახი-415

სწავლის სტრატეგიები-

მ.ქარჩავა -ოთახი-415

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

202

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვილ

ი-301

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

აკად.წერა–მ.მი

რაშვილი–206
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აკად.წერა 

–ნ.ბაგრატიონი

–402-2

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

201

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვი

ლი-301
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აკად.წერა 

–ნ.ბაგრატიონი

–402-2

აკად.წერა 

–ნ.ბაგრატიონი

–402-2

სწავლის სტრატეგიები-

მ.ქარჩავა -406

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

201
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სწავლის სტრატეგიები-

მ.ქარჩავა -406

აკად.წერა–ე.ქო

რიძე– 203

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

აკად.წერა–მ.მი

რაშვილი–420
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ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

ინგლისური ენა -  დონე:    A–1, 

A–2 – მ.უჩანეიშვილი–401,                                                      

B-1-მ.მითაიშვილი - 216

აკად.წერა–ე.ქო

რიძე– 203

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

202

ინგლისური ენა -  დონე:    

A–1,A–2  – მ.უჩანეიშვილი–211,                                                     

B-1 -მ.მითაიშვილი- 406

ინგლისური ენა -  დონე:    A–1, 

A–2  – მ.უჩანეიშვილი–211,                                                       

B-1 -მ.მითაიშვილი -218 

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვი

ლი-201

ინფორმატიკა-

ნ.ბოჭორიშვი

ლი-301

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი -

202

საერთაშორისო ურთიერთობები  -ჯგ.1  არაბული ენა -გ. ნარიმანიშვილი, ი.გრძელიძე- ოთახი-423,ჯგ.2  სპარსული ენა - ნ.ჩუბინიძე, მ.ჩიქობავა- ოთახი-422 

საერთაშორისო ურთიერთობები  -ჯგ.1 სპარსული ენა - ნ.ჩუბინიძე, მ.ჩიქობავა- ოთახი-422,   ჯგ.2 არაბული ენა -გ. ნარიმანიშვილი, ი.გრძელიძე- ოთახი-423    

ინფორმატიკა-

ვ.ქელბაქიანი-

202

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

აკად.წერა–ე.ქო

რიძე– 415

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ნ.ბოჭორიშვილ

ი-301

ინფორმატიკა- 

ა.მარკოზაშვილ

ი-201

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202

ინფორმატიკა-

ც.მიგრიაული-

202


