
გაკვეთილების განრიგი
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1а ქართ. რუსულმათ. რუსულბუნებასახ. ხელოვ. მათ. რუსულქართ. რუსულმუსიკა კომპ.ტმათ. ფიზ.აღქართ. რუსულინგლისური მათ. ინგლიბუნებაქართ. სახ. ხეფიზ.აღზ. მათ. მუსიკაფიზ.აღქართ. ინგლისური
1б კომპ.ტქართ. მათ. რუსულსახ. ხეფიზ.აღზ. ინგლიმათ. რუსულქართ. ბუნებამუსიკა ინგლიქართ. მათ. ფიზ.აღრუსული ინგლიქართ. მათ. რუსულბუნებამუსიკა მათ. ქართ. რუსულსახ. ხეფიზ.აღზ.
2а მათ. ინგლიქართ. რუსულფიზ.აღზ. მათ. ინგლიქართ. რუსულბუნებამუსიკა მათ. ქართ. რუსულმუსიკაფიზ.აღზ. მათ. ქართ. რუსულბუნებასახ. ხელოვ. მათ. ინგლირუსულსახ. ხე ქართ. ფიზ.აღზ.
2б მათ. რუსულბუნებაქართ. ფიზ.აღსახ. ხელოვ. მათ. რუსულმუსიკა ქართ. ინგლისური მათ. რუსულბუნებაქართ. ფიზ.აღზ. მათ. რუსულმუსიკა ქართ. ინგლისახ. ხელოვ. მათ. რუსულსახ. ხე ქართ. ინგლიფიზ.აღზ.
3а ქართ. მათ. რუსულფიზ.აღმუსიკა ქართ. მათ. ინგლირუსულსახ. ხებუნება ქართ. მათ. ინგლირუსულფიზ.აღმე და საზ. ქართ. მათ. ფიზ.აღრუსულმუსიკა ქართ. მათ. ინგლირუსულბუნებასახ. ხელოვ.
3б მათ. ქართ. ფიზ.აღმუსიკარუსული მათ. ქართ. რუსულინგლიბუნებასახ. ხელოვ. მათ. ინგლირუსულქართ. მე და სფიზ.აღზ. მათ. ფიზ.აღრუსულქართ. ბუნებამუსიკა მათ. ქართ. რუსულინგლისახ. ხელოვ.
3ა
4а მათ. რუსულბუნებამუსიკა ქართ. ფიზ.აღზ. კომპ.ტმათ. რუსულმე და სსახ. ხე ქართ. ინგლისური მათ. რუსულბუნებაინგლიფიზ.აღქართ. მეორე. მათ. რუსულმე და სინგლიქართ. მუსიკა ინგლირუსულბუნებასახ. ხემათ. ფიზ.აღქართ. მეორე.
4б ქართ. მათ. კომპ.ტინგლიფიზ.აღრუსულბუნება მათ. რუსულინგლიქართ. მე და სმუსიკა ინგლიფიზ.აღრუსულქართ. ბუნებამათ. სახ. ხელოვ. რუსულმათ. ქართ. ფიზ.აღმუსიკასახ. ხელოვ. რუსულმათ. ქართ. ინგლიბუნებამე და საზ.
4ა ინგლიფიზ.აღმათ. ქართუქართუმუსიკა ინგლიმათ. რუსულსახ. ხე ქართუბუნება რუსულინგლიმათ. ფიზ.აღქართუმე და საზ. კომპ.ტსახ. ხემათ. მუსიკა ქართუბუნება ინგლირუსულმათ. ფიზ.აღქართუმე და საზ.
5а მათ. მათ. ინგლირუსულქართ. ჩვ. საქ კომპ.ტექ. ბუნებამათ. ქართ. ინგლირუსულქართ. მეორე. ჩვ. საქ ბუნებარუსულმათ. ინგლიკომპ.ტექ. მათ. ინგლიგერმანსახ. ხერუსულქართ. მეორე. ქართ. მუსიკა გერმანფიზ.აღრუსული
5б ქართ. ინგლირუსულმათ. მუსიკა კომპ.ტექ. ქართ. მათ. სახ. ხეფიზ.აღკომპ.ტგერმანული ქართ. მათ. ბუნებარუსულმათ. ინგლირუსულინგლიგერმანქართ. რუსულჩვ. საქ. მათ. ინგლიქართ. ბუნებარუსულჩვ. საქ.
6а მათ. ქართ. კომპ.ტრუსულინგლისური ქართ. ბუნებამათ. ინგლირუსულკომპ.ტგერმანული ქართ. ქართ. ჩვ. საქ რუსულინგლიბუნება ქართ. სახ. ხემათ. მათ. რუსულჩვ. საქ. მუსიკაბუნებამათ. გერმანრუსულინგლიფიზ.აღზ.
6б ბუნებამუსიკა ქართ. მათ. რუსულინგლისური მათ. ინგლიქართ. რუსულფიზ.აღგერმანული ბუნებაჩვ. საქ მათ. ქართ. რუსულინგლიკომპ.ტექ. ქართ. მათ. კომპ.ტრუსულმათ. სახ. ხელოვ. ბუნებაქართ. ჩვ. საქ რუსულინგლიგერმანული
6ა ჩვ. საქ ბუნებამათ. მათ. რუსულქართუინგლისური რუსულქართუქართუგერმანინგლიმათ. მათ. ბუნებაქართუინგლიკომპ.ტფიზ.აღზ. მათ. გერმანსახ. ხე კომპ.ტრუსული ჩვ. საქ ქართუბუნებამუსიკაინგლისური
7а რუსულმათ. ბიოლორუსულფიზიკ ქართ. სამოქ. გან. მუსიკა ქართ. რუსულმათ. ისტორგეორგ ინგლისური რუსულქართ. მათ. ფიზ.აღინგლიმათ. ფიზიკა გეორგ ქართ. ინგლიისტორმათ. გერმანსახ. ხელოვ. რუსულბიოლოინგლისამოქ. გერმანქართ. მეორე.
7б ბიოლოისტორრუსულქართ. ქართ. ფიზიკ მათ. მათ. მათ. ინგლიგეორგ ქართ. ბიოლოგერმანული ქართ. რუსულინგლისამოქ.რუსულმათ. მათ. სახ. ხეისტორგეორგ რუსულფიზიკ ინგლისამოქ. გან. ქართ. რუსულფიზ.აღგერმანმუსიკაინგლისური
8а ქართ. რუსულინგლიმუსიკამათ. ქიმია მათ. რუსულგეორგ ქიმია ბიოლოსახ. ხეინგლიმათ. ფიზ.აღრუსულფიზიკ სამოქ. ქართ. ინგლიისტორია ფიზიკ ქართ. რუსულგეორგ ქართ. ისტორგერმანული ბიოლორუსულინგლიქართ. მათ. მათ. გერმანული
8б ქართ. ქიმია მუსიკაინგლირუსულმათ. რუსულქართ. ბიოლოქიმია გერმანსახ. ხე გეორგრ. ინგლიისტორქართ. ინგლისამოქ. გერმანმათ. ფიზიკა მათ. მათ. ქართ. ისტორქართ. გეორგ რუსული რუსულფიზიკ ბიოლოინგლიფიზ.აღრუსულმათ.
8ა მათ. ინგლიისტორსამოქ. ქართურუსული ისტორფიზიკ მათ. ინგლიქართუქართუსახ. ხელოვ. ბიოლომათ. ინგლიქართუქიმია რუსულგეორგრ. გერმანფიზიკ ქიმია რუსულმათ. მათ. ბიოლოგეორგ ქართუფიზ.აღინგლიგერმანმუსიკა
9а ინგლიქიმია ფიზ.აღბიოლომათ. მათ. ისტორფიზიკა ქართ. რუსულსამოქ.რუსულგეორგ მათ. ისტორსახ. ხელოვ. ინგლიქართ. ქართ. გერმანბიოლორუსულსამოქ. გან. ინგლიგეორგ ქართ. მუსიკა გერმანფიზიკა ინგლიქიმია ქართ. რუსულმათ. რუსული
9ა მათ. ისტორქართუბიოლოგეორგ სამოქ. ქიმია ფიზიკ მათ. ისტორქართუგერმანინგლირუსული მათ. ინგლიბიოლოქიმია რუსულინგლიფიზ.აღგეორგრ. ქართუმათ. ფიზიკ ქართუსახ. ხემუსიკა მათ. ისტორრუსულინგლიქართუსამოქ. გერმანული

10а ქიმია ქართ. ბიოლოინგლიისტორინგლისური სამოქ. ქართ. გეორგ ქართ. ისტორრუსულინგლირუსული ფიზიკ ფიზ.აღრუსულბიოლოგერმანსამოქ. მათ. რუსულმათ. ფიზიკ ქართ. გეორგ მათ. მუსიკასახ. ხელოვ. ქიმია ინგლიგერმანმათ. ქართ. მათ. რუსული
10ა ქართუმათ. ბიოლორუსულსამოქ. ქიმია გეორგრ. მათ. ისტორგერმანფიზიკ რუსულინგლისური სამოქ. მათ. ფიზ.აღბიოლოსაქ. ეთქართურუსული მათ. ინგლიქართუფიზიკ ქიმია ქართუინგლისური გეორგ მათ. ისტორბიოლოსაქ. ეთქართუინგლიგერმანული
11а ისტორინგლიქართ. სახელმათ. რუსული ქიმია გერმანმათ. მათ. ქართ. ისტორქართ. გეორგრ. მათ. ინგლიფიზ.აღრუსულქართ. რუსული ქიმია ინგლიმათ. ფიზიკ ისტორრუსულგეორგრ. ფიზიკ ინგლისაგზაორუსულქართ. ხაზვა გერმანული
11б ფიზიკ ქართ. მათ. ხაზვა ინგლირუსულრუსული გეორგ ქიმია ინგლიგერმანმათ. ისტორრუსული სახელმათ. ქართ. ფიზიკ მათ. ისტორია ქართ. ქიმია ქართ. მათ. ისტორინგლირუსულგეორგრ. ფიზ.აღქართ. რუსულსაგზაოგერმანინგლისური
11ა ბიოლოქართუინგლიინგლიქიმია მათ. ისტორია გერმანინგლიფიზიკ რუსულმათ. რუსული ქართუქართუსახელმათ. ისტორგეორგ ქიმია ფიზიკ მათ. რუსულმათ. ქართუქიმია ქართუბიოლოინგლიგეორგ ისტორგერმანსაგზაოფიზ.აღზ.
12а ინგლირუსულმათ. ფიზ.აღქართ. სამოქ. თავდ. მსოფ. რუსულქართ. რუსულმათ. ქიმია ინგლიისტორმათ. ქართ. მეორე. ქართ. რუსულინგლისური ინგლიისტორმსოფ. კულტ.
12б რუსულფიზ.აღისტორქართ. მეორე. ინგლიმსოფ. რუსულსამოქ. ქართ. მეორე. მათ. ქიმია ინგლიქართ. მეორე. მათ. რუსულისტორქართ. ინგლისური რუსულმათ. ინგლიმსოფ. კულტ.
12ა ინგლიმათ. რუსულქართუმათ. ქართურუსულამერიკმათ. ინგლისური ინგლიისტორმათ. სამოქ. ქართული რუსულქართუმათ. ინგლიამერიკისტორქართუფიზ.აღზ.
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