
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - 

                                                                                   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებელი პერსონალი 

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა: ინფორმაციის ტექნოლოგიის მხარდაჭერა საფეხური: მე-3 
 

 

# მოდულის 

კოდი 

მოდული რომელსაც ახორციელებს/განახორციელებს სახელი, გვარი საკონტაქტო ინფორმაცია 

მობილური ელ. ფოსტა 

1 0020103 რაოდენობრივი წიგნიერება ომარ გივრაძე 593 764375 omar.givradze@bsu.edu.ge; 

ნინო ცინარიძე 577 753277 n.tsinaridze@bsu.edu.ge; 

გიული თავდგირიძე 555 117171 g.tavdgiridze@mail.ru; 

2 0030104 ინტერპერსონალური კომუნიკაცია მარინე კვირიკაძე-გურგენიძე 599 324100 ma_ri_io@mail.ru; 

3 0110004 სამოქალაქო განათლება მადონა მიქელაძე 577141011 madonamikeladze@yahoo.com; 

პაატა ბერიძე 577 454006 paataberidze1@mail.ru; 

რევაზ ოკუჯავა 577 145400 rokujava@gmail.com; 

ნიკოლოზ მეგრელიშვილი 593 325089 nika.megrelishvili@bsu.edu.ge; 

4 0230101 უცხოური ენა (ინგლისური ენა) ხათუნა ხაბაძე 577 179701 khatuna_80@hotmail.com 

ირმა აბაშიძე 593 751222 irma.abashidze@yahoo.com; 

ნაირა სარჯველაძე 591 980402 nai-nai@mail.ru 

ნუნუ ჯაფარიძე 555 766877 nukajaparidze@gmail.com 

ლელა თავართქილაძე 555 902796 leluka1992@gmail.com 

5 0410003 მეწარმეობა 1 მზია ბაკურიძე 568 191929 mziabakuridze@mail.ru; 

ლიუდმილა ბერიძე 577 740413 ludatemo@gmail.com; 

პაატა ბერიძე 577 454006 paataberidze@yahoo.com; 

6 0610003 ინფორმაციული წიგნიერება 1 გიორგი იმნაიშვილი 593 730028 nerevargio@gmail.com 

ნარგიზ მეგენეიშვილი 599 738192 argonavti70@mail.ru; 

დემიდ ფასიეშვილი 577 275562 d.pasiehsvili@bsu.edu.ge 

ბესიკ ბერიძე 577 107474 b.beridze@bsu.edu.ge 



ელზა ჯინჭარაძე 599 136920 elza.jincharadze@gmail.com 

   ლუკა ქათამაძე 577 419225 l.katamadze@bsu.edu.ge 

თორნიკე ლასურიძე 577 479797 t.lasuridze@bsu.edu.ge 

ზურაბ მესხიძე 577 179125 zurab.meskhidze@gmail.com 

7 0611201 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
აპარატული უზრუნველყოფა 

 

მიხეილ დონაძე 577 179713  

mikheil.donadze@bsu.edu.ge; 

ზურაბ მესხიძე 577 179725 zurab.meskhidze@gmail.com; 

ბესიკ ბერიძე 577 107474 b.beridze@bsu.edu.ge; 

დემიდ ფასიეშვილი 577 275562 d.pasiehsvili@bsu.edu.ge; 

თორნიკე ლასურიძე 577 479797 t.lasuridze@bsu.edu.ge; 

8 0611202 კომპიუტერის პროგრამული უზრუნველყოფა მიხეილ დონაძე 577 179713 mikheil.donadze@bsu.edu.ge; 

დემიდ ფასიეშვილი 577 275562 d.pasiehsvili@bsu.edu.ge; 

ზურაბ მესხიძე 577 179725 zurab.meskhidze@gmail.com; 

ბესიკ ბერიძე 577 107474 b.beridze@bsu.edu.ge 

თორნიკე ლასურიძე 577 479797 t.lasuridze@bsu.edu.ge 

ლუკა ქათამაძე 577 419225 l.katamadze@bsu.edu.ge 

9 0611203 კომპიუტერული ქსელის ორგანიზებისა და გამოყენების 
პრინციპები მიხეილ დონაძე 577 179713 mikheil.donadze@bsu.edu.ge; 

ბესიკ ბერიძე 577 107474 b.beridze@bsu.edu.ge 

ნარგიზ მეგენეიშვილი 599 738192 argonavti70@mail.ru; 

დემიდ ფასიეშვილი 577 275562 d.pasiehsvili@bsu.edu.ge 

თორნიკე ლასურიძე 577 479797 t.lasuridze@bsu.edu.ge 

ლუკა ქათამაძე 577 419225 l.katamadze@bsu.edu.ge 

ზურაბ მესხიძე 577 179725 zurab.meskhidze@gmail.com 

10 0611204 გაცნობითი   პრაქტიკა - ინფორმაციის ტექნოლოგიის 
მხარდაჭერაში 

გულადი ფარტენაძე 597 854860 guladi@gmail.com; 

მიხეილ დონაძე 577 179713 mikheil.donadze@bsu.edu.ge; 

ზურაბ მესხიძე 577 179725 zurab.meskhidze@gmail.com; 

11 0611205 პრაქტიკული პროექტი - ინფორმაციის ტექნოლოგიის 
მხარდაჭერაში მიხეილ დონაძე 577 179713 mikheil.donadze@bsu.edu.ge; 



12 0611206 კომპიუტერის და პერიფერიული მოწყობილობების 
უსაფრთხოება და პრობლემების აღმოფხვრა 

მიხეილ დონაძე 577 179713 mikheil.donadze@bsu.edu.ge; 

ზურაბ მესხიძე 577 179725 zurab.meskhidze@gmail.com 

   ბესიკ ბერიძე 577 107474 b.beridze@bsu.edu.ge; 

დემიდ ფასიეშვილი 577 275562 d.pasiehsvili@bsu.edu.ge; 

თორნიკე ლასურიძე 577 479797 t.lasuridze@bsu.edu.ge; 

ლუკა ქათამაძე 577 419225 l.katamadze@bsu.edu.ge; 

ნარგიზ მეგენეიშვილი 599 738192 argonavti70@mail.ru; 

13 0611207 მობილური, Linux და OS X ოპერაციული სისტემები მიხეილ დონაძე 577 179713 mikheil.donadze@bsu.edu.ge; 

თორნიკე ლასურიძე 577 479797 t.lasuridze@bsu.edu.ge; 

14 0611208 დარგობრივი ინგლისური ენა - IT Support ხათუნა ხაბაძე 577 179701 khatuna_80@hotmail.com 

ირმა აბაშიძე 593 751 222 irma.abashidze@yahoo.com 

ნაირა სარჯველაძე 591 980 402 nai-nai@mail.ru 

ნუნუ ჯაფარიძე 555 766 877 nukajaparidze@gmail.com 

ლელა თავართქილაძე 555 902796 leluka1992@gmail.com 

15 0611234 IT-პროექტების მენეჯმენტი ბესიკ ბერიძე 577 107474 b.beridze@bsu.edu.ge; 

16 0110001      ქართული ენა A2 სოფიკო ლორთქიფანიძე  593 260 991 sophiko.lortkipanidze@gmail.com 
 

 


