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სასწავლო  კურსის მიზნები 

კურსის მიზანია სტუდენტებს შეასწავლოს  
C# და ASP.NET MVC ვებდეველოპმენტი და შეუქმნას 
მყარი საფუძველი მომავალი განვითარებისთვის. 
კურსის წარმატებით დასრულების შემდეგ 
სტუდენტი შეძლებს დასაქმდეს დამწყებ 
პროგრამისტად.   

სასწავლო  კურსის შინაარსი 

ლექცია 1: ვებ პროგრამირების  საფუძვლები 

• ვებ აპლიკაციის სტრუქტურა 
• HTML / CSS / JS ბაზისი 
• DOM/jQuery 

ლექცია 2:  BOOTSTRAP 

• Bootstrap მიმოხილვა 
• Bootstrap - გრიდების სისტემა 
• Bootstrap - ით ფორმების აწყობა 

ლექცია 3: სერვერთან კომუნიკაცია  

• JSON   
• AJAX 
• API სერვისები 
• REST 
• შუალედური დავალება #1 

ლექცია 4: .NET პლატფორმის მიმოხილვა და C# საბაზისო  ელემენტები  

• .NET Framework 
• ცვლადები  
• String ტიპთან მუშაობა 
• კოლექციები  

ლექცია 5: OOP საფუძვლები  

• კლასები და ინტერფეისები 
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• ობიექტები  
• მეთოდები და პარამეტრები 

ლექცია 6: LINQ 

• შუალედური დავალება #2 

ლექცია 7: ASP.NET CORE 

• განვითარების ისტორია  
• MVC Pattern  

ლექცია 8: ASP.NET CORE პირველი პროექტი და მისი სტრუქტურა  

• MVC პროექტის შექმნა 
• ფოლდერების სტრუქტურა  
• Startup.cs 
• Model, View, Controller, Partial View, Areas 

ლექცია 9: RAZOR 

 

ლექცია 10: მონაცემებთან  მუშაობა, ნავიგაცია  

• HTTP Cookies, HTTP Session 
• ViewBag - ViewData, TempData 
• Routing, Attribute Routing 
• HTTP POST, GET მოკლე აღწერა 
• MVC Model Binding 

ლექცია 11: მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა 

• MS SQL მოკლე მიმოხილვა 
• TSQL ენის მოკლე მიმოხილვა 
• Insert, Update, Delete, Select  

ლექცია 12: EF CORE 

• EF Core არსი და ისტორია, მიმოხლივა DB First, Code First 
• EF Core ინსტალაცია 
• EF Core – DB First - ისკენ მიმართულების აღება, Reverse Engeneering, EF Core Power 

Tools 
• Insert, Update, Delete, Select EF Core - ის გამოყენებით 

ლექცია 13: ASP.NET CORE WEB API 
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ლექცია 14: ფინალური პროექტის  შემუშავება (სამართავი  პანელი) 

• ბაზის სტრუქტურის შექმნა  
• სამართავი პანელის შექმნა 
• ფინალური პროექტი დავალება #1 

ლექცია 15: ფინალური პროექტის  შემუშავება (ძირითადი ვებ გვერდი) 

 

ლექცია 16: ფინალური პროექტის  შემუშავება (პროდუქციის  კატალოგი) - ნაწილი 1 

• ფინალური პროექტი დავალება #2 

ლექცია 17: ფინალური პროექტის  შემუშავება (პროდუქციის  კატალოგი) - ნაწილი 2 

• ფინალური პროექტი დავალება #3 

ლექცია 18:  DEPLOYMENT  

• ფინალური პროექტის შეჯამება და გარჩევა 
 

 

სასწავლო  კურსის შედეგები 

კურსის მსმენელებმა იციან:  
 

• პროგრამირების ენა: C#, HTML, CSS, JS (საბაზისო დონეზე) 
• ტექნოლოგიები: ASP.Net Core MVC, Entity Framework Core 

 
კურსის მსმენელებს შეუძლიათ:  
 

• შექმნან მცირე ზომის ვებ აპლიკაციები 
• გაიღრმავონ ცოდნა .NET პროგრამირების მიმართულებით  
• დასაქმდნენ დამწყებ პროგრამისტებად 

 
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი:  
 

• კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა 
მოაგროვოს მინიმუმ 70 ქულა. 

• კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი ლექტორისგან 
მიიღებს რეკომენდაციას. 
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სასწავლო  კურსის მოთხოვნები 

კურსის მსმენელმა უნდა იცოდეს c# (ან რომელიმე სხვა ობიექტზე ორიენტირებული 
პროგრამირების ენა) და html/css/js -ის საფუძვლები 

 

ლექტორის შესახებ 

• არკადი ზურაბიანი არის ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო ანალიტიკური სამსახურის 
მთავარი პროგრამისტი 

• არის  გუნდის ლიდერი და ამიტომაც ხშირად უწევს გუნდის სხვადასხვა წევრებისათვის 
გამოცდილების გაზიარება 

• არკადის აქვს 15+ წლიანი გამოცდილება .NET დეველოპმენტში, ისეთი დიდი 
სისტემების დაგეგმვა, არქიტექტურასა და გაშვებაში, როგორებიცაა მაგალითად:  

o „სახელმწიფო ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა“ 
o  „ელექტრონული აუქციონის სისტემა” (eauction.ge) 
o Adjarabet კაზინოსათვის ნარდის თამაში და სხვა. 

 

 


