
 
 
 

(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2012 წლის "  14. 09     "  

#1480/01-04    ბრძანების დანართი 1 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

№ 
გვარი 

სახელი 

პირადი 

ნომერი 
საფეხური 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა 

აღიარებული 

კრედიტები  
სემესტრი 

1.  
აბდუშელიშვილი ანა 

 
 

ბაკალავრიატი 

გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები 

და 

ბიოტექნოლოგია 

55 III 

2.  
ადეიშვილი გიორგი 

 

ბაკალავრიატი კომპიუტერული 

მეცნიერება 
50 III 

3.  ადუაშვილი გიორგი 
 

ბაკალავრიატი 
ბიოლოგია 0 I 

4.  ავალიანი სოფიკო 
 

ბაკალავრიატი გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები 

და 

ბიოტექნოლოგია 

31 I I 

5.  არველაძე ანა 
 

ბაკალავრიატი კომპიუტერული 

მეცნიერება 
47 I I 

6.  აფციაური ანა 
 

ბაკალავრიატი 
ბიოლოგია 51 III 

7.  ბასიშვილი ნინიკო 
 

ბაკალავრიატი 
ეკოლოგია 29 I I 

8.  ბიწაძე მამუკა 
 

ბაკალავრიატი 
ეკოლოგია 40 II 

9.  ბრეგვაძე ნინო 
 

ბაკალავრიატი 
ბიოლოგია 51 III 

10.  ბუსკივაძე ხათუნა 
 

ბაკალავრიატი გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები 

და 

ბიოტექნოლოგია 

60 III 

11.  გოდერძაული გიორგი 
 

ბაკალავრიატი ეკოლოგია 
30 II 

12.  დარჩიძე თორნიკე 
 

ბაკალავრიატი მათემატიკა 
51 III 

13.  დაუშვილი ხატია 
 

ბაკალავრიატი 
ელექტრონიკა 70 III 

14.  დგებუაძე თეონა 
 

ბაკალავრიატი 
ბიოლოგია 57 III 

15.  ვარდიაშვილი ბექა  

ბაკალავრიატი გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები 

და 

ბიოტექნოლოგია 

87 IV 

   

 

   



16.  ინარიძე ჯაბა 

 

ბაკალავრიატი 
გეოლოგია 18 I 

17.  
კვარაცხელია 

ნიკოლოზ  

ბაკალავრიატი 
კომპიუტერული 

მეცნიერება 
115 V 

18.  
კვერნაძე მარიამი 

 

ბაკალავრიატი 
გეოლოგია 0 I 

19.  
კილასონია ლიკა 

 

ბაკალავრიატი 
გეოლოგია 45 I I 

20.  კორძაძე ზურა 

 

ბაკალავრიატი 
მათემატიკა 54 III 

21.  მაკარიძე ვაჟა 

 

ბაკალავრიატი 
ეკოლოგია 25 I I 

22.  
მედოიძე ტარიელ 

 

ბაკალავრიატი 
გეოლოგია 50 III 

23.  
მელქაძე თამარ 

 

ბაკალავრიატი 
გეოლოგია 35 I I 

24.  
მუმლაძე დავით 

 

ბაკალავრიატი კომპიუტერული 

მეცნიერება 
98 IV 

25.  მღებრიშვილი თამუნა 

 

ბაკალავრიატი 
გეოლოგია 50 III 

26.  
ოსეფაშვილი სოფიკო 

 

ბაკალავრიატი 
ბიოლოგია 46 I I 

27.  
ოღიაშვილი დავით 

 

ბაკალავრიატი 
ელექტრონიკა 45 I I 

28.  სამხარაძე მიშიკო 

 

ბაკალავრიატი 
მათემატიკა 55 III 

29.  
სიხარულიძე  ლაშა 

 

ბაკალავრიატი 
ეკოლოგია 0 I 

30.  
სიხარულიძე  ნოდარ 

 

ბაკალავრიატი გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები 

და 

ბიოტექნოლოგია 

40 II 

31.  
ტიკურიშვილი გივი 

 

ბაკალავრიატი 
ელექტრონიკა 51 III   

32.  
უსტიმენკო 

კონსტანტინე 

 

ბაკალავრიატი 

ეკოლოგია 60 III   

33.  ყესაშვილი  ვაჟა 

 

ბაკალავრიატი 
ეკოლოგია 13 I 

34.  
შალამბერიძე ნათია 

 

ბაკალავრიატი 
მათემატიკა 27 II 

35.  
შეთეკაური ტოლხა 

 

ბაკალავრიატი 
ბიოლოგია 37 II 

36.  
შენგელია  ნათია 

 

ბაკალავრიატი გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები 

და 

ბიოტექნოლოგია 

11 I 

37.  
შუბითიძე თამარი 

 

ბაკალავრიატი 
ეკოლოგია 51 III 

38.  ჩალაძე მარიამი 

 

ბაკალავრიატი 
ქიმია 3 I 



39.  წიკლაური  ბელა 

 

ბაკალავრიატი 
ქიმია 3 I 

40.  
ჭკუასელი თორნიკე 

 

ბაკალავრიატი გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები 

და 

ბიოტექნოლოგია 

35 I I 

41.  
ხაბულიანი მაკა 

 

ბაკალავრიატი 
ეკოლოგია 55 I I I 

42.  ხვედელიანი მარიამი 

 

ბაკალავრიატი 
ქიმია 30 I I 

43.  
ჯოჯუა ნათია 

 

ბაკალავრიატი 
ბიოლოგია 0 I 

44.  
ლიპარტელიანი 

ირაკლი 

 

ბაკალავრიატი გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები 

და 

ბიოტექნოლოგია 

50 I I I 

45.  

უთრუთაშვილი 

მაგდა 

 

ბაკალავრიატი 

ბიოლოგია 43 II  

46.  გიბიშვილი დალი 

 

ბაკალავრიატი 
ბიოლოგია 16 I 

47.  ძინძიბაძე ლუკა 

 

ბაკალავრიატი 
ეკოლოგია 35 II  

48.  
ჯაყელი მალხაზ 

 
ბაკალავრიატი კომპიუტერული 

მეცნიერება 
35 II 

49.  
ორჟონია გოგა  ბაკალავრიატი 

ფიზიკა 32 II 

50.  
თოფურია ანა  მაგისტრატურა 

მათემატიკა 0  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


