
გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი

13-24/01 ჯგუფი#18.01.07 45-46-ე  კვირა

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

1 14.35-15.25
ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და 

მოდელირება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და 

მოდელირება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და 

მოდელირება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

2 15.30-16.20 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

3 16.25-17.15 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

4 17.20-18.10 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

5 18.15-19.05
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
სხვადასხვა დანიშნულების სამკერვალო ნაწარმის 

მოდელირება და კერვა 
101 ი.ყაველაშვილი
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კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი
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სამკერვალო წარმოება  



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

10/02-
20/03

ჯგუფი#18.01.07 49-54-კვირა

1
14.35-15.25

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

2
15.30-16.20

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

3
16.25-17.15

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
1 14.35-15.25

ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და 
მოდელირება 

101 ი.ყაველაშვილი
2 15.30-16.20

ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და 
მოდელირება 

101 ი.ყაველაშვილი
3 16.25-17.15

ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და 
მოდელირება 

101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1
14.35-15.25

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

2
15.30-16.20

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

3
16.25-17.15

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  
კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი
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სამკერვალო წარმოება  



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

6-10/04 ჯგუფი#18.01.07 57-ე კვირა

1 14.35-15.25  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
2 15.30-16.20  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1
14.35-15.25

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

2
15.30-16.20

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

3
16.25-17.15

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

4
17.20-18.10

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

5
18.15-19.05

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

6
19.10-20.00

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05

6
19.10-20.00

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                                            
კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:

კვ
ირ

ი
ს #

გა
ნრ

ი
გი

სამკერვალო წარმოება  



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

20-24/04 ჯგუფი#18.01.07 59-ე კვირა

1 14.35-15.25  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

2 15.30-16.20  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25

2 15.30-16.20

3 16.25-17.15

4 17.20-18.10

5 18.15-19.05

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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სამკერვალო წარმოება  

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  
კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

4-8/05 ჯგუფი#18.01.07 61-ე  კვირა

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
6 19.10-20.00

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე

5
18.15-19.05

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

6
19.10-20.00

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

1
14.35-15.25

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

2
15.30-16.20

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

3
16.25-17.15

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

4
17.20-18.10

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

5
18.15-19.05

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

6
19.10-20.00

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
2 15.30-16.20  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
5 18.15-19.05
6 19.10-20.00

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6
19.10-20.00

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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სამკერვალო წარმოება  

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                                        
კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

25-29/05 ჯგუფი#18.01.07 64-ე  კვირა

1
14.35-15.25

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

2
15.30-16.20

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

3
16.25-17.15

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

4
17.20-18.10

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

5 18.15-19.05

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე

5
18.15-19.05

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

6
19.10-20.00

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

1
14.35-15.25

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

2
15.30-16.20

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

3
16.25-17.15

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

4
17.20-18.10

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

5
18.15-19.05

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

6 19.10-20.00
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველიშვილი

1 14.35-15.25
2 15.30-16.20
3 16.25-17.15
4 17.20-18.10
5 18.15-19.05
6 19.10-20.00

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველიშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველიშვილი

3
16.25-17.15

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

4
17.20-18.10

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველიშვილი

5 18.15-19.05

6 19.10-20.00

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                                    
კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

6-10/07 ჯგუფი#18.01.07 70-ე  კვირა

1 14.35-15.25 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
2 15.30-16.20 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
3 16.25-17.15 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
4 17.20-18.10 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
5 18.15-19.05 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
6 19.10-20.00 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
1 14.35-15.25 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
2 15.30-16.20 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
3 16.25-17.15 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
4 17.20-18.10 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
5 18.15-19.05 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
6 19.10-20.00 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
1 14.35-15.25 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
2 15.30-16.20 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
3 16.25-17.15 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
4 17.20-18.10 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
5 18.15-19.05 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
6 19.10-20.00 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
1 14.35-15.25 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
2 15.30-16.20 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
3 16.25-17.15 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
4 17.20-18.10 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
5 18.15-19.05

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25

2 15.30-16.20

3 16.25-17.15

4 17.20-18.10

5 18.15-19.05

6 19.10-20.00
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  
კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:
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ი
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სამკერვალო წარმოება  



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

27/01-7/02 ჯგუფი#18.01.07 47-48-ე  კვირა

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15 ქალის ტანსაცმლის კონსტრუირება და მოდელირება 101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

2 15.30-16.20 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

3 16.25-17.15 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

4 17.20-18.10 ტანსაცმლის  კომპოზიციის შექმნა   202 თ.ყიფიანი

5 18.15-19.05

6 19.10-20.00
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კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

23/03-3/04 ჯგუფი#18.01.07 55-56-კვირა

1
14.35-15.25  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

2
15.30-16.20  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

3
16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
1 14.35-15.25

ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 
შესრულება 

101 ი.ყაველაშვილი
2 15.30-16.20

ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 
შესრულება 

101 ი.ყაველაშვილი
3 16.25-17.15

ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 
შესრულება 

101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

1
14.35-15.25

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

2
15.30-16.20

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

3
16.25-17.15

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 

გაფორმება  
202 თ.ყიფიანი

1 14.35-15.25
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ქართული ეროვნული სამოსის   მასალაში 

შესრულება 
101 ი.ყაველაშვილი
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სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი

ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                                                      
კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:
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ი
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სამკერვალო წარმოება  



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

13-17/04 ჯგუფი#18.01.07 58-ე კვირა

1 14.35-15.25  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
2 15.30-16.20  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე

2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე

3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე

4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

1
14.35-15.25

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

2
15.30-16.20

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

3
16.25-17.15

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

4
17.20-18.10

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

5
18.15-19.05

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

6
19.10-20.00

ქართული ეროვნული სამოსის დეკორატიული 
გაფორმება  

202 თ.ყიფიანი

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6
19.10-20.00

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

27/04-1/05 ჯგუფი#18.01.07 მე- 60 კვირა

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
2 15.30-16.20  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური
6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 202 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6 19.10-20.00
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                  კოლეჯი 
"მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

11-22/05 ჯგუფი#18.01.07 62-63-ე  კვირა

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
6 19.10-20.00

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე
4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 202 ნ.შევარდენიძე

5
18.15-19.05

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

6
19.10-20.00

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

1
14.35-15.25

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

2
15.30-16.20

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

3
16.25-17.15

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

4
17.20-18.10

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

5
18.15-19.05

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

6
19.10-20.00

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

1 14.35-15.25

2 15.30-16.20

3 16.25-17.15

4 17.20-18.10
5 18.15-19.05
6 19.10-20.00

1 14.35-15.25
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

2 15.30-16.20
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

3 16.25-17.15
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

4 17.20-18.10
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

5 18.15-19.05
ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 

ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 
101 ი.ყაველაშვილი

6
19.10-20.00

ბავშვის ტანსაცმლის კონსტრუქტორული და 
ტექნოლოგიური  დაგეგმარება 

101 ი.ყაველაშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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"მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020 სასწავლო წელი

8/06-3/07 ჯგუფი#18.01.07 66-69-ე  კვირა

1
14.35-15.25 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

2
15.30-16.20 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

3
16.25-17.15 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

4
17.20-18.10 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

5 18.15-19.05 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
6 19.10-20.00 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
1 14.35-15.25 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
2 15.30-16.20 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
3 16.25-17.15 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
4 17.20-18.10 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

5
18.15-19.05 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

6
19.10-20.00 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

1
14.35-15.25 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

2
15.30-16.20 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

3
16.25-17.15 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

4
17.20-18.10 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

5
18.15-19.05 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

6 19.10-20.00 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

1 14.35-15.25 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
2 15.30-16.20 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
3 16.25-17.15 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
4 17.20-18.10 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
5 18.15-19.05 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
6 19.10-20.00 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

1 14.35-15.25 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

2 15.30-16.20 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

3
16.25-17.15 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

4
17.20-18.10 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

5 18.15-19.05 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი
6 19.10-20.00 პრაქტიკული პროექტი 101 ი.ყაველიშვილი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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ვ ა მ ტ კ ი ც ე ბ:                                                                                                                                                                             
კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:


