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ჯგ. 18-8   

10:00 11:00

11:10 12:10
12:20 13:20
13:30 14:30

14:40 15:40

15:50 16:50  გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა- ლექ - ე.ციგრიაშვილი- 217           /     იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე –324

17:00 18:00
 გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა- სემ- ე.ციგრიაშვილი- 217     /   იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე –324   /    გამეორება- ჯგ.1- ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-

203

18:10 19:10

19:20 20:20

20:30 21:30

10:00 11:00 პროგრამირების პარადიგმები-ლექ-გ.ლეკვეიშვილი- 420

11:10 12:10 პროგრამირების პარადიგმები-სემ-გ.ცუცხაშვილი-205     

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40 იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422

15:50 16:50 გამეორება-ჯგ.2- ფინ.აღრიცხვა- ლექ- გ. ბისიეშვილი - 313   / იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422,  

17:00 18:00
რიცხვითი მეთოდები - ლექ - დავ. კაპანაძე -213            /გამეორება-ფინ.აღრიცხვა-ჯგ.2-1- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313  /   გამეორება-ჯგ.2-  

ფილოსოფია-(სემ)-  მ.მირაშვილი-207

18:10 19:10 რიცხვითი მეთოდები - სემ - დავ. კაპანაძე - 213

19:20 20:20

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20

13:30 14:30 ელექტრული წრედები II-(ლექ)- ვ.ჯანდიერი -417

14:40 15:40 იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422,    

15:50 16:50 გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- ლექ-  გ. ბისიეშვილი - 313  /  იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–422 

17:00 18:00

18:10 19:10  მონაცემთა ბაზები-ლექ-  დ.ცხონდია   -  217

19:20 20:20 მონაცემთა ბაზები-სემ   - ჯგ.1- დ.ცხონდია - 217, ჯგ.2-  ნ.კვიციანი  - 103

20:30 21:30 მონაცემთა ბაზები-სემ  - ჯგ.3  -ნ.კვიციანი  - 103 

10:00 11:00  პროგრამირების პარადიგმები-ლექ-გ.ლეკვეიშვილი -420

11:10 12:10 პროგრამირების პარადიგმები-სემ- გ.ცუცხაშვილი-218

12:20 13:20

13:30 14:30

14:40 15:40

15:50 16:50         გამეორება - ჯგ2-1 - ფინ.აღრიცხვა- სემ- გ. ბისიეშვილი - 313

17:00 18:00  გამეორება - ჯგ2-1 - ფინ.აღრიცხვა- სემ- გ. ბისიეშვილი - 313       /            იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2, 

18:10 19:10 იაპონური III - ჯგ.2-მ.კოხრეიძე–407-2, 

19:20 20:20

20:30 21:30

10:00 11:00

11:10 12:10

12:20 13:20

13:30 14:30
14:40 15:40 სიგნალების დამუშავება I (ლექ) - ნ.სულხანიშვილი - 212

15:50 16:50
სიგნალების დამუშავება I (სემ) - ნ.სულხანიშვილი - 212       / გამეორება- ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,   გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  

გ. ბისიეშვილი - 313 

17:00 18:00 გამეორება-ჯგ.1- ფინ.აღრიცხვა-სემ - ე.ციგრიაშვილი- 314 ,  გამეორება- ჯგ.2-2- ფინ.აღრიცხვა- სემ-  გ. ბისიეშვილი - 313   

18:10 19:10  ჯგ.1 - ელექტრული წრედები II-(ლაბ)- ე.მიდელაშვილი -325
19:20 20:20 ჯგ.2- ელექტრული წრედები II-(ლაბ)- ე.მიდელაშვილი -325          
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ჯგ.2-  კომპლექსური ცვლადის თეორია (სემ) - დავ. კაპანაძე  -217

ელექტრული წრედები II-(ლექ,სემ)- ვ.ჯანდიერი -417

ჯგ.1-  კომპლექსური ცვლადის თეორია (სემ) - დავ. კაპანაძე  -222

მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები-სემ-ჯგ.3.- ზ.გამეზარდაშვილი -113

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
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კომპლექსური ცვლადის თეორია (ლექ) - დავ. კაპანაძე -318

სიგნალების დამუშავება I (ლექ,სემ) - ნ.სულხანიშვილი - 211

მონაცემთა სტრუქტურები და ალგორითმები-ლექ-ზ.გამეზარდაშვილი-203


