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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
 

 

# გვარი სახელი სამაგისტრო პროგრამა 

საგანმანათლებლო 

პროგრამული 

მიმართულება 

1.  ავქოფაშვილი სალომე ბიოლოგია საბუნებისმეტყველო 

2.  ბედინეიშვილი ნინო ბიოლოგია საბუნებისმეტყველო 

3.  კარაპეტიანი მარგარიტა ბიოლოგია საბუნებისმეტყველო 

4.  ლიპარტია ნათია ბიოლოგია საბუნებისმეტყველო 

5.  ოქრიაშვილი სალომე ბიოლოგია საბუნებისმეტყველო 

6.  რუბანოვი ქეთევან ბიოლოგია საბუნებისმეტყველო 

7.  ჭანკოტაძე რუსუდან ბიოლოგია საბუნებისმეტყველო 

8.  ჭანუყვაძე სალომე ბიოლოგია საბუნებისმეტყველო 

9.  ირომაშვილი ირმა 
გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები საბუნებისმეტყველო 

10.  კაკაბაძე ელენე 
გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები საბუნებისმეტყველო 

11.  ქრისტესიაშვილი თამუნა 
გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები საბუნებისმეტყველო 

12.  ჩოკოშვილი დავით 
გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები საბუნებისმეტყველო 

13.  ჯალიაშვილი თამარ 
გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები საბუნებისმეტყველო 



14.  ბეგიაშვილი ია 
ბიოფიზიკა 

(ინტერდისციპლინური) საბუნებისმეტყველო 

15.  ლომაძე ელენე 
ბიოფიზიკა 

(ინტერდისციპლინური) საბუნებისმეტყველო 

16.  მუზაშვილი სანდრო 
ბიოფიზიკა 

(ინტერდისციპლინური) საბუნებისმეტყველო 

17.  ოკოევი არტემი 
ბიოფიზიკა 

(ინტერდისციპლინური) საბუნებისმეტყველო 

18.  შუბითიძე მარიამ 
ბიოფიზიკა 

(ინტერდისციპლინური) საბუნებისმეტყველო 

19.  ციცვიძე მარიამ 
ბიოფიზიკა 

(ინტერდისციპლინური) საბუნებისმეტყველო 

20.  წერეთელი ირაკლი 
ბიოფიზიკა 

(ინტერდისციპლინური) საბუნებისმეტყველო 

21.  ავალიანი ელისაბედი 

გეომორფოლოგია,კარტოგრ

აფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება საბუნებისმეტყველო 

22.  ბელქანია ბექა 

გეომორფოლოგია,კარტოგრ

აფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება საბუნებისმეტყველო 

23.  ბერიძე გიგა 

გეომორფოლოგია,კარტოგრ

აფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება საბუნებისმეტყველო 

24.  ერაძე თეა 

გეომორფოლოგია,კარტოგრ

აფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება საბუნებისმეტყველო 

25.  მოსიძე როენა 

გეომორფოლოგია,კარტოგრ
აფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება საბუნებისმეტყველო 

26.  პავლიაშვილი ნიკო 

გეომორფოლოგია,კარტოგრ
აფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება საბუნებისმეტყველო 

27.  სამხარაძე თორნიკე 

გეომორფოლოგია,კარტოგრ
აფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება საბუნებისმეტყველო 

28.  სოფაძე ნიკოლოზ 

გეომორფოლოგია,კარტოგრ
აფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება საბუნებისმეტყველო 

29.  ტაბატაძე სალომე 

გეომორფოლოგია,კარტოგრ

აფია და ლანდშაფტური 

დაგეგმარება საბუნებისმეტყველო 

30.  ურუშაძე შავლეგ 
გეომორფოლოგია,კარტოგრ

აფია და ლანდშაფტური საბუნებისმეტყველო 



დაგეგმარება 

31.  ავქოფაშვილი მარიკა 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

32.  არსენიძე ირაკლი 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

33.  ბერიძე ბერიკა 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

34.  გოგბერაშვილი ბექა 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

35.  გოგიძე ხათუნა 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

36.  ლომიძე სალომე 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

37.  პავლაძე თამაზ 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

38.  რთველაძე სოსო 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

39.  ჩოხელი ხატია 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

40.  ცაბაძე დემური 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

41.  წიგნაძე ბექარი 

ფიზიკური გეოგრაფია და 

გარემოს მდგრადი 

განვითარება საბუნებისმეტყველო 

42.  დოლიაშვილი ლევან გეოლოგია საბუნებისმეტყველო 

43.  ზუბაშვილი დიმიტრი გეოლოგია საბუნებისმეტყველო 

44.  ზურაბაშვილი გიორგი გეოლოგია საბუნებისმეტყველო 

45.  ქელდიშვილი კახი გეოლოგია საბუნებისმეტყველო 



46.  ხმალაძე კობა გეოლოგია საბუნებისმეტყველო 

47.  ჯიქურაძე რამაზ გეოლოგია საბუნებისმეტყველო 

48.  არჩვაძე მარიამ ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

49.  ბიწაძე მერაბ ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

50.  ბუაძე სოფიო ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

51.  გადელია ნათია ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

52.  გოჩიაშვილი ნიკოლოზ ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

53.  გძელიშვილი ნათელა ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

54.  ვარშანიძე არჩილ ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

55.  ვარშანიძე თებრონე ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

56.  ივანაური ნიკოლოზ ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

57.  ლაშხი ალექსანდრე ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

58.  ონიანი ცოტნე ინფორმაციული სისტემები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

59.  აბრამიანი ნანა 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

60.  გოგოლაძე თამარ 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 



61.  დათუაშვილი ნაია 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

62.  დონაძე გურამ 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

63.  ვარდუაშვილი მორისი 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

64.  ვირაბიანი ალექსანდრე 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

65.  კარელიძე ლევანი 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

66.  კაშმაძე გურამ 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

67.  კვესელავა ოთარი 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

68.  მარანელი ლაშა 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

69.  მახარაშვილი მირანდა 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

70.  მესხი ანა 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

71.  მურადოვი კონსტანტინე 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

72.  სიხარულიძე ანა 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

73.  ფანცხავა ზურაბი 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

74.  ფუხაშვილი მარიამი 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 



75.  ქობესაშვილი ირაკლი 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

76.  ღვალაძე ნაირა 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

77.  შენგელია ნინო 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

78.  ჩოქური სოფიო 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

79.  ცომაია ირაკლი 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

80.  წერეთელი მიხეილ 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

81.  ჯანგულაშვილი იმედა 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

82.  ჯიქია დავით 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

83.  აბელაშვილი ზურაბი კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

84.  აბლოთია ლიკა კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

85.  ბოგდანოვი ელდარ კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

86.  გრძელიძე ნიკოლოზ კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

87.  ლაცოშვილი ელენე კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

88.  ლომიძე გელა კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 



89.  მაისურაძე გიორგი კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

90.  მელაძე ალექსანდრე კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

91.  სამხარაძე თეონა კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

92.  სულაძე თორნიკე კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

93.  შავიშვილი თორნიკე კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

94.  შველიძე გიორგი კომპიუტერული მეცნიერება 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

95.  გაბელაია მირანდა გამოყენებითი მათემატიკა 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

96.  მარანელი ნინო გამოყენებითი მათემატიკა 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

97.  მხეიძე თამარი გამოყენებითი მათემატიკა 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

98.  წუწუნავა თამთა გამოყენებითი მათემატიკა 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

99.  არაბიძე გიორგი მათემატიკა 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

100.  კვინიკაძე გიორგი მათემატიკა 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

101.  კობერიძე გურამი მათემატიკა 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

102.  ნანობაშვილი ილია მათემატიკა 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 



103.  ნარიმანიძე გიორგი მათემატიკა 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

104.  ტეფნაძე გიორგი მათემატიკა 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

105.  შელია ნანა მათემატიკა 

მათემატიკა და 

საინფორმაციო 
ტექნოლოგიები 

106.  ცაავა მედეა მათემატიკა 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

107.  ჯულაყიძე გიორგი მათემატიკა 

მათემატიკა და 
საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 

108.  დურგლიშვილი არჩილი ფუნდამენტური ფიზიკა საბუნებისმეტყველო 

109.  კალაძე დავით ფუნდამენტური ფიზიკა საბუნებისმეტყველო 

110.  სხილაძე მანანა ფუნდამენტური ფიზიკა საბუნებისმეტყველო 

111.  ხმალაძე ჯარჯი ფუნდამენტური ფიზიკა საბუნებისმეტყველო 

112.  მილიუკოვი იულია ქიმია საბუნებისმეტყველო 

113.  მიქავა ინგა ქიმია საბუნებისმეტყველო 

114.  გოგატიშვილი თეონა ქიმიური ექსპერტიზა საბუნებისმეტყველო 

115.  მოსიაშვილი ლევან ქიმიური ექსპერტიზა საბუნებისმეტყველო 

 


