
დანართი N1 
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
 

 

N 

 

 

გვარი 

 

 

სახელი 

 

პირადი 

ნომერი 

 

 

პროგრამა 

 

 

სემესტრები 

1. ყოლბაია გოგა   2 

2. აბუაშვილი ნინო  ბიოლოგია 8 

3. ალბუ მარიამი  ბიოლოგია 6 

4. ბერიაშვილი ქეთი  ბიოლოგია 4 

5. ბოლქვაძე გურამი  ბიოლოგია 10 

6. გოგიჩაიშვილი თინა  ბიოლოგია 6 

7. დევნოზაშვილი ლევანი  ბიოლოგია 2 

8. დუშუაშვილი ნიკა  ბიოლოგია 2 

9. კალაიჯიშვილი ლიზი  ბიოლოგია 2 

10. კეთილაძე სოფიო  ბიოლოგია 7 

11. კორძაძე მამუკა  ბიოლოგია 6 

12. ლომთათიძე გიორგი  ბიოლოგია 2 

13. მირიანაშვილი ვლადიმერ  ბიოლოგია 2 

14. როსტიაშვილი მარიამ  ბიოლოგია 4 

15. სილაქაძე თამუნა  ბიოლოგია 2 

16. სურმანიძე სოსო  ბიოლოგია 7 

17. ქარაია მარიამ  ბიოლოგია 7 

18. ქოიავა ნინო  ბიოლოგია 11 

19. ჩიტიშვილი თეონა  ბიოლოგია 14 

20. ცერცვაძე ლუკა  ბიოლოგია 1 

21. ჭოხონელიძე მარიამ  ბიოლოგია 6 

22. ჰაინე-შველიძე ეკატერინე  ბიოლოგია 2 
 

23. 
 

აქიმიძე 
 

კახაბერ 
 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია 

 

2 

 

24. 
 

დემურიშვილი 
 

ანგელინა 
 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია 

 

6 

 

25. 
 

ელბაქიძე 
 

ნინო 
 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია 

 

2 

 

26. 
 

ივანიაძე 
 

ანა 
 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია 

 

6 

 

27. 
 

მაკანტალაშვილი 
 

ქეთევან 
 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია 

 

6 

 

28. 
 

პეტრიაშვილი 
 

ნინო 
 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია 

 

4 

 

29. 
 

ჩხიკვიშვილი 
 

ილონა 
 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია 

 

3 

 

30. 
 

ხვიჩია 
 

ლაშა 
 გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია 

 

9 

31. ბერიძე ბექა  გეოგრაფია 5 

32. გელაშვილი გიორგი  გეოგრაფია 10 

33. გვეტაძე ლუკა  გეოგრაფია 1 

34. გიორგაძე გიორგი  გეოგრაფია 2 



 

35. გოგოხია დავითი  გეოგრაფია 4 

36. გოდერძიშვილი სოფიკო  გეოგრაფია 12 

37. დოლიძე ნიკო  გეოგრაფია 5 

38. იუსუბოვი ატეშ  გეოგრაფია 6 

39. კაკალაშვილი ეკა  გეოგრაფია 1 

40. კალანდაძე იური  გეოგრაფია 12 

41. კუპატაძე სალომე  გეოგრაფია 7 

42. კუჭაშვილი მათე  გეოგრაფია 4 

43. ლაფაჩი მალხაზ  გეოგრაფია 12 

44. ლომიძე ჯაბა  გეოგრაფია 2 

45. მაისურაძე ჯილდა  გეოგრაფია 2 

46. მემანიშვილი მარიამ  გეოგრაფია 4 

47. მძევაშვილი ომარ  გეოგრაფია 2 

48. მჭედლიშვილი გიორგი  გეოგრაფია 4 

49. ნადიბაიძე პაატა  გეოგრაფია 7 

50. ოქრუაძე გიორგი  გეოგრაფია 10 

51. ოჩხიკიძე ალეკო  გეოგრაფია 5 

52. როსტომაშვილი გიორგი  გეოგრაფია 12 

53. სუხაშვილი ნინო  გეოგრაფია 4 

54. ტერტერაშვილი ბაჩუკი  გეოგრაფია 13 

55. ფოფხაძე ვანო  გეოგრაფია 2 

56. შათირიშვილი ავთანდილ  გეოგრაფია 6 

57. შელია ვასო  გეოგრაფია 9 

58. შეყელაშვილი ნათია  გეოგრაფია 9 

59. ჩუთლაშვილი ლაშა  გეოგრაფია 6 

60. ძიგრაშვილი რეზო  გეოგრაფია 3 

61. წიკლაური დავითი  გეოგრაფია 2 

62. ჭამპურიძე ლუკა  გეოგრაფია 3 

63. ჭითანავა ირაკლი  გეოგრაფია 12 

64. ხარაზიშვილი სოფო  გეოგრაფია 2 

65. ხუციშვილი ალექსანდრე  გეოგრაფია 2 

66. ჯაში ნიკოლოზ  გეოგრაფია 3 

67. ჯიმშიტაშვილი ლევანი  გეოგრაფია 10 

68. ჯინორიძე ლაშა  გეოგრაფია 3 

69. ჯიშკარიანი ლიკა  გეოგრაფია 9 

70. ბელქანია გრისანტი  გეოლოგია 4 

71. გველესიანი თათია  გეოლოგია 3 

72. გიორგაძე გიორგი  გეოლოგია 10 

73. ზუმბაძე ალინა  გეოლოგია 2 

74. კუცია ირაკლი  გეოლოგია 14 

75. ლომთაძე გვანცა  გეოლოგია 9 

76. რეხვიაშვილი ზურაბი  გეოლოგია 3 

77. სადიკოვი ხაზრი  გეოლოგია 3 

78. ტორაძე შოთა  გეოლოგია 11 

79. ჯანიაშვილი ნათია  გეოლოგია 2 

80. ავანაშვილი გიორგი   2 



 

81. არუსტამიანი არტაკ   5 

82. გვრიტიშვილი საბა   4 

83. გოგინოვი ბექა   2 

84. გუგუციძე თენგიზ   2 

85. გურჩიანი მარიამ   4 

86. თევზაძე ქეთევან   3 

87. კეკელიძე გიორგი   4 

88. კვაშილავა ანანო   4 

89. კობიაშვილი ლელა   2 

90. ლოლაძე საბა   4 

91. მაკალათია ანზორ   2 

92. სანებლიძე ალექსანდრე   2 

93. ტვილდიანი ლაშა   2 

94. ფხაკაძე სანდრო   4 

95. ქიმაძე დავით   4 

96. ყოჩიაშვილი ანნა   4 

97. შეყილაძე გოდერძი   4 

98. ჩუბინიძე გიორგი   2 

99. ცაგარეიშვილი ლაშა   4 

100. აბრამიშვილი გიორგი  ეკოლოგია 10 

101. ალავიძე გიორგი  ეკოლოგია 5 

102. გამისონია მილანა  ეკოლოგია 5 

103. გორდეზიანი გრიგოლ  ეკოლოგია 13 

104. ზაქაიძე თამთა  ეკოლოგია 16 

105. მანჯავიძე ანასტასია  ეკოლოგია 6 
 

106. 
 

ბედინაძე 
 

დიმიტრი 
 ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია 

 

8 

 

107. 
 

გუნიავა 
 

ანა 
 ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია 

 

11 

 

108. 
 

დიღმელიშვილი 
 

ცირა 
 ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია 

 

12 

 

109. 
 

ზარნაძე 
 

გიორგი 
 ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია 

 

12 

 

110. 
 

მახარაძე 
 

იმედა 
 ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია 

 

10 

 

111. 
 

ოდილავაძე 
 

მარიამ 
 ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია 

 

8 

 

112. 
 

ურუშაძე 
 

ილია 
 ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია 

 

4 

113. ავალიშვილი ავთანდილ  კომპიუტერული მეცნიერება 8 

114. ათუაშვილი ირაკლი  კომპიუტერული მეცნიერება 10 

115. ახმედოვი აგასიფ  კომპიუტერული მეცნიერება 3 

116. ბედინაშვილი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 5 

117. ბუღაძე ნინო  კომპიუტერული მეცნიერება 2 

118. გაჯიევი ელმარ  კომპიუტერული მეცნიერება 4 

119. გელდიაშვილი ნანა  კომპიუტერული მეცნიერება 1 

120. გეჯაძე გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 4 

121. დალაქიშვილი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 2 



 

122. ზურაბიანი ფრიდონ  კომპიუტერული მეცნიერება 2 

123. კოპაძე გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 4 

124. ლაცაბიძე ნიკოლოზ  კომპიუტერული მეცნიერება 2 

125. ლიპარტელიანი ლევან  კომპიუტერული მეცნიერება 5 

126. მელიქიან რაფაელ  კომპიუტერული მეცნიერება 2 

127. რეხვიაშვილი ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება 12 

128. სიგუნავა ალეკო  კომპიუტერული მეცნიერება 2 

129. ფხაკაძე თამარ  კომპიუტერული მეცნიერება 2 

130. ქრისტინაშვილი არჩილ  კომპიუტერული მეცნიერება 2 

131. ღუღუნიშვილი ელენე  კომპიუტერული მეცნიერება 2 

132. ჯიმშერაშვილი დავით  კომპიუტერული მეცნიერება 3 

133. ზაქარაია გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 2 
 

134. 
 

გვენეტაძე 
 

ვახტანგ 
 კომპიუტერული მეცნიერება 

(ინგლისურენოვანი) 

 

2 

 

135. 
 

ანელი 
 

ნიკოლოზ 
 კომპიუტერული მეცნიერება 

(ქართულ-ფრანგული) 

 

6 

136. ასათიანი ლევან  მათემატიკა 10 

137. ბოგვერაძე თეკლა  მათემატიკა 4 

138. გვალია ნიკოლოზ  მათემატიკა 2 

139. გოგოტიშვილი ლევან  მათემატიკა 14 

140. გომიაშვილი გიორგი  მათემატიკა 5 

141. გურბანოვა ჩიჩაკ  მათემატიკა 11 

142. გუჯაბიძე ლიკა  მათემატიკა 4 

143. ვეკუა გვანცა  მათემატიკა 4 

144. თითბერია ხათუნა  მათემატიკა 11 

145. ლალუაშვილი სოფიკო  მათემატიკა 6 

146. მიდელაშვილი ქეთევან  მათემატიკა 11 

147. პატივაშვილი გიორგი  მათემატიკა 4 

148. რეხვიაშვილი თორნიკე  მათემატიკა 1 

149. სილაგაძე ნიკა  მათემატიკა 14 

150. ქობალია ზურაბი  მათემატიკა 3 

151. შაფაქიძე დავითი  მათემატიკა 2 

152. შერაზადიშვილი ლუკა  მათემატიკა 2 

153. შვანგირაძე გიორგი  მათემატიკა 6 

154. ჩოგოვაძე სანდრო  მათემატიკა 2 

155. ჩხაიძე ბესარიონ  მათემატიკა 4 

156. წერუაშვილი გოგა  მათემატიკა 2 

157. ხოჯამიროვა ელენე  მათემატიკა 7 

158. ჯავახიძე გიორგი  მათემატიკა 2 

159. აფხაზავა ნათია  ფიზიკა 10 

160. ბერიკიშვილი ლევან  ფიზიკა 2 

161. ბუჯიაშვილი ნიკოლოზ  ფიზიკა 2 

162. გვენეტაძე ბესიკი  ფიზიკა 8 

163. დოლიძე ნიკოლოზ  ფიზიკა 4 

164. თუთბერიძე გიორგი  ფიზიკა 10 

165. ინვია სიმონ  ფიზიკა 10 

166. კაჭახიძე გიორგი  ფიზიკა 14 



 

167. კერესელიძე საბა  ფიზიკა 4 

168. კილასონია მიხეილ  ფიზიკა 5 

169. კობახიძე დავითი  ფიზიკა 2 

170. ლობჟანიძე მარიამი  ფიზიკა 4 

171. მაზანიშვილი თამუნა  ფიზიკა 4 

172. მარტინენკო ლევან  ფიზიკა 10 

173. მდივანი გოდერძი  ფიზიკა 13 

174. მდინარაძე ნიკოლოზ  ფიზიკა 7 

175. მუშკუდიანი ბექა  ფიზიკა 8 

176. ნიკოლაშვილი რევაზ  ფიზიკა 11 

177. ონიანი ლილე  ფიზიკა 3 

178. საცერაძე საბა  ფიზიკა 10 

179. ტუღუში ნიკა  ფიზიკა 4 

180. ფანცულაია ამალია  ფიზიკა 3 

181. ქარდავა ირაკლი  ფიზიკა 2 

182. ქორჩილავა ბაქარი  ფიზიკა 2 

183. შპეტიშვილი გიორგი  ფიზიკა 8 

184. ციმინტია ირაკლი  ფიზიკა 10 

185. ჭაუჭიძე ალექსანდრე  ფიზიკა 12 

186. ხუბულაშვილი თორნიკე  ფიზიკა 5 

187. ავქოფაშვილი ანა  ქიმია 8 

188. ბოხუა მარიამი  ქიმია 2 

189. გასანოვი საბინა  ქიმია 2 

190. გაჩეჩილაძე ანი  ქიმია 2 

191. გიორგობიანი გიორგი  ქიმია 4 

192. გოგოლაშვილი ზურაბ  ქიმია 2 

193. გურაშვილი მარიამი  ქიმია 1 

194. დგებუაძე ბესარიონი  ქიმია 5 

195. დულარიძე ნინო  ქიმია 2 

196. ლაბაძე ლელა  ქიმია 6 

197. ლაზარეშვილი ლიზი  ქიმია 2 

198. ლონდარიძე ნია  ქიმია 4 

199. ნადირაშვილი ირაკლი  ქიმია 6 

200. ნაცვლიშვილი თამარ  ქიმია 6 

201. ფაცაცია ნინო  ქიმია 4 

202. ქიმაძე გვანცა  ქიმია 4 

203. შერმადინი ხათუნა  ქიმია 10 

204. ხუციშვილი ნია  ქიმია 2 

205. ჯაყელი სალომე  ქიმია 8 
 

 
 

206. 

 

 
 

გამრეკლიძე 

 

 
 

ანი 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა კომპიუტერული 

ინჟინერია 

 

 
207. 

 
ყაფური ნეჟად 

 
ამირჰოსეინ 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

 



 

    პროგრამა კომპიუტერული 

ინჟინერია 
 

 

 
 

208. 

 

 
 

შარვაძე 

 

 
 

მათე 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა კომპიუტერული 

ინჟინერია 

 

 

 
 

209. 

 

 
 

ჟვანია 

 

 
 

სულხან 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა კომპიუტერული 

ინჟინერია 

 

 

 
 

210. 

 

 
 

საღინაძე 

 

 
 

მარიამი 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა კომპიუტერული 

ინჟინერია 

 

 

 
 

211. 

 

 
 

კაციტაძე 

 

 
 

ანა 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა კომპიუტერული 

ინჟინერია 

 

 

 
 

212. 

 

 
 

მოინი 

 

 
 

ჰანიე 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა კომპიუტერული 

ინჟინერია 

 

 

 
 

213. 

 

 
 

ნიჟარაძე 

 

 
 

ნიკა 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა კომპიუტერული 

ინჟინერია 

 

 

 
 

214. 

 

 
 

დორაყი 

 

 
 

სიამაქ 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა ელექტრული 

ინჟინერია 

 

 

 
 

215. 

 

 
 

თალებნია ჰირ 

 

 
 

არია 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა ელექტრული 

ინჟინერია 

 

 

 
 

216. 

 

 
 

ნემსაძე 

 

 
 

საბა 

 სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა ელექტრული 

ინჟინერია 

 


