
გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი

13/01-7/02 ჯგუფი#19.01.02 3-6 კვირა

მოდული

1 14.35-15.25 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 15.30-16.20 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 
აპარატურული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 
აპარატურული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 15.30-16.20 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 
აპარატურული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
გაცნობითი პრაქტიკა  - ინფორმაციის ტექნ.-ების მხარდაჭერაში

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
გაცნობითი პრაქტიკა  - ინფორმაციის ტექნ.-ების მხარდაჭერაში

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
გაცნობითი პრაქტიკა  - ინფორმაციის ტექნ.-ების მხარდაჭერაში

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
გაცნობითი პრაქტიკა  - ინფორმაციის ტექნ.-ების მხარდაჭერაში

302 დ.მარანელი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი

13-17/04 ჯგუფი#19.01.02 მე-16 კვირა

მოდული
1 14.35-15.25 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი
2 15.30-16.20 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი
3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე
4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 15.30-16.20 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302

დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები
302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი
27/04-1/05 ჯგუფი#19.01.02 მე-18 კვირა

მოდული

1 14.35-15.25 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები

302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები 302

დ.მარანელი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები 302

დ.მარანელი

1 14.35-15.25 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

2 15.30-16.20 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები
302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები 302

დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები 302

დ.მარანელი

1 14.35-15.25 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი

25-29/05 ჯგუფი#19.01.02 22-ე  კვირა

მოდული

1 14.35-15.25 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები 302

დ.მარანელი

6/7 19.10-20.00/20:05-20:55 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

2 15.30-16.20 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

3 16.25-17.15 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

4 17.20-18.10 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

5 18.15-19.05

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები 302

დ.მარანელი

6 19.10-20.00

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები 302

დ.მარანელი

1 14.35-15.25 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

2 15.30-16.20 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 
გამოყენების პრინციპები 302

დ.მარანელი

1 14.35-15.25 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

6/7 19.10-20.00/20:05-20:55
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი
20-24/07 ჯგუფი#19.01.02 30-ე  კვირა

მოდული

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
სამოქალაქო განათლება

302 ს.პერანიძე

2 15.30-16.20 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

3 16.25-17.15 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

4 17.20-18.10 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

2 15.30-16.20 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25
რაოდენობრივი წიგნიერება

302 ი.ყანდაშვილი

2 15.30-16.20
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და 

გამოყენების პრინციპები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი

21/09-2/10 ჯგუფი#19.01.02 34-35-ე  კვირა

მოდული

1 14.35-15.25 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

2 15.30-16.20 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

5 18.15-19.05 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

3 16.25-17.15 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05 302

6 19.10-20.00 302

1 14.35-15.25
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

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



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი
12-16/10 ჯგუფი#19.01.02 37-ე  კვირა

ინფორმაციის ტექნოლოგია
მოდული 302

1 14.35-15.25

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302

დ.მარანელი

2 15.30-16.20

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302

დ.მარანელი

3 16.25-17.15

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302

დ.მარანელი

4 17.20-18.10
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

2 15.30-16.20 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

5 18.15-19.05 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

3 16.25-17.15
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302

დ.მარანელი

1 14.35-15.25

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302

დ.მარანელი

2 15.30-16.20

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302

დ.მარანელი

3 16.25-17.15

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302

დ.მარანელი

4 17.20-18.10 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

6 19.10-20.00

კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა დ.მარანელი
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კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი

10/02-10/04 ჯგუფი#19.01.02 მე7-15 კვირა

მოდული

1 14.35-15.25 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 15.30-16.20 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 
აპარატურული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 
აპარატურული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 15.30-16.20 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობ-ების 

აპარატურული უზრუნველყოფა 302 დ.მარანელი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი

20-24/04 ჯგუფი#19.01.02 მე-17 კვირა

მოდული
1 14.35-15.25 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი
2 15.30-16.20 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი
3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე
4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 ინფორმაციული წიგნიერება 1 304 ლ.მაჭარაშვილი

2 15.30-16.20 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები

302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები 302

დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
რაოდენობრივი წიგნიერება

302 ი.ყანდაშვილი

2 15.30-16.20
რაოდენობრივი წიგნიერება

302 ი.ყანდაშვილი

3 16.25-17.15
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები
302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 302
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თარიღი:



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი
4-22/05 ჯგუფი#19.01.02 მე-19-21-ე კვირა

მოდული

1 14.35-15.25 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები

302 დ.მარანელი

6/7 19.10-20.00/20:05-20:55 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

2 15.30-16.20

სამოქალაქო განათლება
302

ს.პერანიძე

3 16.25-17.15 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

4 17.20-18.10 უცხოური ენა /ინგლისური ენა/ 302 ე.შალამბერიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები 302

დ.მარანელი

1 14.35-15.25 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

2 15.30-16.20 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები
302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები 302

დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები 302

დ.მარანელი

1 14.35-15.25 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები
302 დ.მარანელი

6/7 19.10-20.00/20:05-20:55
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი

1/06-17/07 ჯგუფი#19.01.02 23-29-ე  კვირა

მოდული

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები 302

დ.მარანელი

6 19.10-20.00 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

2 15.30-16.20 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

3 16.25-17.15 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

4 17.20-18.10 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

5 18.15-19.05

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები 302

დ.მარანელი

6 19.10-20.00

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები 302

დ.მარანელი

1 14.35-15.25 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

2 15.30-16.20 რაოდენობრივი წიგნიერება 302 ი.ყანდაშვილი

3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები 302

დ.მარანელი

1 14.35-15.25 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 

პრინციპები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი
27-31/07-7-11/09 ჯგუფი#19.01.02 31-32-ე  კვირა

მოდული

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
სამოქალაქო განათლება

302 ს.პერანიძე

2 15.30-16.20 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05

6 19.10-20.00
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი

5-9/10 ჯგუფი#19.01.02 36-ე  კვირა

მოდული

1 14.35-15.25 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

2 15.30-16.20 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

5 18.15-19.05 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

3 16.25-17.15 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები

302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 

უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა
302 დ.მარანელი

სასწავლო პროცესის მენეჯერი: ანა ჯავახიშვილი
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გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი
26/10-20/11 ჯგუფი#19.01.02 39-42-ე  კვირა

მოდული

1 14.35-15.25
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00

1 14.35-15.25
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
პრაქტიკული პროექტი ინფორმაციის ტექნოლოგიის 

მხარდაჭერაში 
302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
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კოლეჯი "მოდუსი"-ს   დირექტორი: კ.კერვალიშვილი

თარიღი:
ინფორმაციის ტექნოლოგია



გაკვეთილების ცხრილი II ცვლა
2020  სასწავლო წელი
14-18/09 ჯგუფი#19.01.02 33-ე  კვირა

მოდული

1 14.35-15.25
კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების უსაფრთხოება და 
პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების უსაფრთხოება და 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების უსაფრთხოება და 
302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული 

სისტემები 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული 

სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული 

სისტემები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
სამოქალაქო განათლება

302 ს.პერანიძე

2 15.30-16.20 სამოქალაქო განათლება 302 ს.პერანიძე

3 16.25-17.15 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

4 17.20-18.10 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული 

სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული 

სისტემები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

2 15.30-16.20 მეწარმეობა 1 302 ნ.შევარდენიძე

3 16.25-17.15  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

4 17.20-18.10  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

5 18.15-19.05  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

6 19.10-20.00  ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 302 ქ.ბაგაური

1 14.35-15.25
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული 

სისტემები 302 დ.მარანელი

2 15.30-16.20
კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების უსაფრთხოება და 302 დ.მარანელი

3 16.25-17.15
კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების უსაფრთხოება და 
პრობლემების აღმოფხვრა

302 დ.მარანელი

4 17.20-18.10
კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების უსაფრთხოება და 302 დ.მარანელი

5 18.15-19.05
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული 

სისტემები 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
მობილური, Linux და OS X ოპერაციული 

სისტემები 302 დ.მარანელი

1 14.35-15.25
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

2 15.30-16.20
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

3 16.25-17.15
დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support

302 ე.გოგოლიძე

4 17.20-18.10 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support 302 ე.გოგოლიძე

5 18.15-19.05
კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების უსაფრთხოება და 302 დ.მარანელი

6 19.10-20.00
კომპიუტერის და პერიფერიული 

მოწყობილობების უსაფრთხოება და 302 დ.მარანელი
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