
 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
დანართი N1

 

 

 
N 

 
გვარი 

 
სახელი 

  
პროგრამა 

 

გრანტი 

% 

1. აბჟანდაძე ირაკლი  მათემატიკა 70 

2. ადამაშვილი გიორგი  მათემატიკა 50 

3. ალავიძე ბაგრატ  მათემატიკა  

4. არევაძე ლელა  მათემატიკა  

5. არჩაია დავით  მათემატიკა 50 

6. არხოშაშვილი ნიკა  მათემატიკა  

7. ბანძელაძე თამარი  მათემატიკა 100 

8. ბარნაველი ზურაბ  მათემატიკა 100 

9. ბერუაშვილი გიგა  მათემატიკა  

10. ბეღელაძე ჯემალი  მათემატიკა 70 

11. გაბუნია ქეთევანი  მათემატიკა 50 

12. გაჯიევა ალისია  მათემატიკა 70 

13. გერგედავა ნიკა  მათემატიკა 50 

14. გიორგაძე ნიკოლოზ  მათემატიკა 70 

15. გიორგობიანი მარიამ  მათემატიკა 70 

16. გოგოლაძე გიორგი  მათემატიკა  

17. გორშკოვ შოთა  მათემატიკა 50 

18. გოჭოშვილი ნანი  მათემატიკა 50 

19. გუგუნავა ია  მათემატიკა 100 

20. დანელიანი ელენე  მათემატიკა 100 

21. დვალიშვილი ბექა  მათემატიკა  

22. დობაძიშვილი გვანცა  მათემატიკა  

23. დუნდუა თათია  მათემატიკა 50 

24. ელბაქიძე გიორგი  მათემატიკა 50 

25. ვაჭრიძე გიორგი  მათემატიკა  

26. ზედელაშვილი მარიამი  მათემატიკა 50 

27. ილურიძე მარი  მათემატიკა 50 

28. იმედაიშვილი ნიკა  მათემატიკა  

29. ინანაშვილი მარიამ  მათემატიკა  



 

30. კაპანაძე ალექსანდრე  მათემატიკა  

31. კარანაძე ნინო  მათემატიკა 50 

32. კაციტაძე ლევან  მათემატიკა  

33. კვიკვინია ირაკლი  მათემატიკა  

34. კიკაჩეიშვილი მარიამ  მათემატიკა 50 

35. კიკნაძე აკაკი  მათემატიკა  

36. კლდიაშვილი კონსტანტინე  მათემატიკა 50 

37. კოკილაშვილი ლალი  მათემატიკა 50 

38. ლომსაძე ნინო  მათემატიკა 70 

39. მაისურაძე გიორგი  მათემატიკა 70 

40. მამალაძე ქრისტინე  მათემატიკა  

41. მანწკავა გიორგი  მათემატიკა 100 

42. მარშანიშვილი ლიზი  მათემატიკა 100 

43. მეარაყიშვილი ლევანი  მათემატიკა 50 

44. მესხი მარიამ  მათემატიკა 50 

45. მიქატაძე ლევან  მათემატიკა  

46. მიქაუტიძე მედეა  მათემატიკა 50 

47. მჭედლიძე სალომე  მათემატიკა  

48. ნინუა ანა  მათემატიკა 50 

49. ნოზაძე მიმი  მათემატიკა 100 

50. ორაგველიძე მარინე  მათემატიკა 70 

51. ორაგველიძე ნინო  მათემატიკა 100 

52. როსტიაშვილი ნატო  მათემატიკა  

53. სებისკვერაძე საბა  მათემატიკა 50 

54. სიმონიშვილი შალვა  მათემატიკა 50 

55. ტოგონიძე მარიამ  მათემატიკა  

56. ტურაბელიძე ირაკლი  მათემატიკა 70 

57. ფარეულიძე ნონა  მათემატიკა  

58. ფარცვანია ლუკა  მათემატიკა 70 

59. ფაცაცია დათა  მათემატიკა 50 

60. ფირცხელიანი ფიქრია  მათემატიკა  

61. ქათამაძე თინათინი  მათემატიკა  

62. ქვარცხავა დავითი  მათემატიკა  

63. ქურდიანი მარიამ  მათემატიკა 50 



 

64. ღუდუშაური ალექსანდრე  მათემატიკა 70 

65. ღურჭუმელია გიორგი  მათემატიკა 50 

66. ყაჭეიშვილი მარიამი  მათემატიკა 50 

67. ყულჯანიშვილი ნინო  მათემატიკა 100 

68. შაიშმელაშვილი ანა  მათემატიკა 50 

69. შპეტიშვილი სოფიკო  მათემატიკა 50 

70. ჩაჩუა ნანა  მათემატიკა  

71. ცირდავა ლევან  მათემატიკა 50 

72. ძაგანია სოფიო  მათემატიკა  

73. ძინძიბაძე ჭაბუკი  მათემატიკა  

74. წიქარიშვილი ნინო  მათემატიკა 50 

75. ჭანტურია ირაკლი  მათემატიკა  

76. ჭურღულაშვილი ცისია  მათემატიკა 70 

77. ხომერიკი ეკა  მათემატიკა 50 

78. ხურციძე გოჩა  მათემატიკა  

79. ჯინჭარაძე მარიამ  მათემატიკა 50 

80. ბარბაქაძე გვანცა  ფიზიკა 70 

81. ბერიძე ვასილი  ფიზიკა  

82. ბერიძე თამარ  ფიზიკა  

83. გობრონიძე ზურა  ფიზიკა  

84. გოგოლაძე მარიამ  ფიზიკა 50 

85. გოშნიაშვილი ირინა  ფიზიკა  

86. გულაღაშვილი ლაშა  ფიზიკა 100 

87. თედოზაშვილი ილია  ფიზიკა  

88. კაკალაშვილი ანი  ფიზიკა 70 

89. კაკულია რუსუდანი  ფიზიკა  

90. კეკელია გელა  ფიზიკა  

91. კვირცხალია თეიმურაზ  ფიზიკა  

92. კობაიძე ნიკოლოზ  ფიზიკა 70 

93. კოპაძე ლუკა  ფიზიკა 100 

94. ლომიძე ნიკოლოზი  ფიზიკა 70 

95. ლომსაძე ლუკა  ფიზიკა 50 

96. მაჩაიძე დავით  ფიზიკა 70 

97. მეგრელიშვილი გიორგი  ფიზიკა 50 



 

98. მელკონიანი ალა  ფიზიკა 50 

99. მუმლაძე ლიკა  ფიზიკა  

100. მუშკუდიანი დავით  ფიზიკა 50 

101. ნიკვაშვილი ნიკოლოზი  ფიზიკა 70 

102. ნოზაძე ანა  ფიზიკა  

103. ოსეფაშვილი თენგიზ  ფიზიკა  

104. ოსმანოვი ლაზარე  ფიზიკა 70 

105. რობაქიძე სალომე  ფიზიკა 50 

106. სიხარულიძე ქეთევან  ფიზიკა 70 

107. სტუპკინი გიორგი  ფიზიკა  

108. ტურძელაძე ეკატერინე  ფიზიკა  

109. ტუღუში ნიკა  ფიზიკა  

110. ფაცინაშვილი ვერიკო  ფიზიკა  

111. ფილაური ლუკა  ფიზიკა  

112. ქირია ალექსანდრე  ფიზიკა 70 

113. ღომიძე ლუკა  ფიზიკა 50 

114. შაინიძე თენგიზ  ფიზიკა 50 

115. შალიბაშვილი ანა  ფიზიკა 50 

116. შონია მარიამ  ფიზიკა 70 

117. შუკაკიძე ალექსანდრე  ფიზიკა 100 

118. ჩინჩალაძე ნიკა  ფიზიკა 100 

119. ცომაია მარიამ  ფიზიკა 50 

120. ცქიტიშვილი თამთა  ფიზიკა  

121. წამალაშვილი გიორგი  ფიზიკა 50 

122. ჭელიძე ანასტასია  ფიზიკა 100 

123. ხარაზიშვილი ნინო  ფიზიკა 50 

124. ხარჩილავა ლუკა  ფიზიკა  

125. ხეჩიკაშვილი ნიკოლოზ  ფიზიკა 70 

126. ჯმუხაძე მარიშა  ფიზიკა 50 

127. აბჟანდაძე მარიამ  ქიმია  

128. აბულაძე გვანცა  ქიმია  

129. ალადაშვილი თამარ  ქიმია  

130. აფრიამაშვილი მარიამი  ქიმია 50 

131. ბესელია გვანცა  ქიმია  



 

132. ბზიშვილი ლანა  ქიმია  

133. ბიჭიკაშვილი იზა  ქიმია  

134. ბჟინავა მარიამ  ქიმია  

135. გავაშელი ზურაბ  ქიმია  

136. გიორგაძე ანუკი  ქიმია  

137. გიქოშვილი დავით  ქიმია 70 

138. გოგოლაური საბა  ქიმია  

139. გოგრიჭიანი მედეა  ქიმია  

140. გურგენიძე სალომე  ქიმია  

141. ვარვარიძე თინათინი  ქიმია 50 

142. თუთაშვილი თაკო  ქიმია  

143. იაკობაშვილი მზია  ქიმია  

144. ირემაშვილი ლუკა  ქიმია 50 

145. კალანდაძე სანდრო  ქიმია 50 

146. კარტოზია თიკო  ქიმია  

147. კერესელიძე ნათია  ქიმია  

148. კვინიკაძე ქეთი  ქიმია  

149. კიკნაველიძე მარიამი  ქიმია  

150. კობახიძე მარიამი  ქიმია 70 

151. კურტანიძე საბა  ქიმია  

152. მაისურაძე გიორგი  ქიმია  

153. მიხაკიშვილი მარიამ  ქიმია  

154. მოლაშვილი ნატალი  ქიმია  

155. პავლიაშვილი ნინო  ქიმია  

156. პაპავა ნანა  ქიმია  

157. პიტიურიშვილი გიორგი  ქიმია 50 

158. რობაქიძე დავით  ქიმია 50 

159. რურუა ანი  ქიმია 50 

160. საითიძე საბა  ქიმია 50 

161. სუხიშვილი ნინო  ქიმია  

162. ტორიაშვილი გიორგი  ქიმია 50 

163. ტურაშვილი დაჩი  ქიმია  

164. ფოლადიშვილი ანი  ქიმია  

165. ფოფხაძე სალომე  ქიმია  



 

166. ქართლელიშვილი დიანა  ქიმია  

167. ქოჩლაძე ფრიდონი  ქიმია  

168. ყაფლანიშვილი მონიკა  ქიმია  

169. ყველაშვილი ბექა  ქიმია 50 

170. შანიძე მარიამ  ქიმია  

171. შეყლაშვილი ფიქრია  ქიმია  

172. შველიძე მარიამი  ქიმია 70 

173. ჩუტკერაშვილი ნანული  ქიმია  

174. ცხადაია ანი  ქიმია  

175. წიკლაური ანა  ქიმია  

176. წიკლაური ეკატერინე  ქიმია  

177. წიკლაური ცოტნე  ქიმია  

178. ჭანკვეტაძე ამირან  ქიმია 70 

179. ჭიჭინაძე ნიკოლოზ  ქიმია 50 

180. ჭოტორლიშვილი მარიამი  ქიმია  

181. ჭრელაშვილი მარიამ  ქიმია  

182. ხვიტია თამარ  ქიმია  

183. ხუციშვილი ქეთევან  ქიმია  

184. ჯაჯანიძე ნინო  ქიმია  

185. ჯიმშელაძე მეგი  ქიმია  

186. ასლანიშვილი სალომე  ბიოლოგია  

187. ბანძავა ანა  ბიოლოგია  

188. ბერიძე დეა  ბიოლოგია  

189. ბრეგვაძე ანი  ბიოლოგია  

190. ბუთხაშვილი ნანა  ბიოლოგია  

191. გაგნიძე ანანო  ბიოლოგია  

192. გამყრელიძე თინათინ  ბიოლოგია  

193. გარდავა გიორგი  ბიოლოგია  

194. გაჩეჩილაძე მარიამი  ბიოლოგია 50 

195. გელაშვილი თათია  ბიოლოგია  

196. გიორგაძე მარიამ  ბიოლოგია  

197. გოგიბერიძე გიორგი  ბიოლოგია  

198. გოგიშვილი ნატალი  ბიოლოგია 100 

199. გოგოლაძე მარიამ  ბიოლოგია  



 

200. გოლავა ნინო  ბიოლოგია  

201. გორგაძე ნიკა  ბიოლოგია  

202. გულაშვილი მარიამ  ბიოლოგია  

203. დადიანი ცოტნე  ბიოლოგია  

204. ედილაშვილი ნატა  ბიოლოგია  

205. ენაგელი ლიზი  ბიოლოგია 100 

206. ვარდიაშვილი მარიამ  ბიოლოგია  

207. თავდიშვილი ხატია  ბიოლოგია  

208. კალანდაძე ანა  ბიოლოგია  

209. კენკიშვილი თამარ  ბიოლოგია 50 

210. კენჭიაშვილი ნანა  ბიოლოგია  

211. კვერნაძე ნუცა  ბიოლოგია  

212. კოდუა ანა  ბიოლოგია 50 

213. ლევერაშვილი თორნიკე  ბიოლოგია  

214. ლეშკაშელი რამაზი  ბიოლოგია  

215. ლომსაძე ანა  ბიოლოგია  

216. ლომსაძე მარიამ  ბიოლოგია  

217. მარქარიან სანდრო  ბიოლოგია  

218. მაჭავარიანი მიხეილ  ბიოლოგია  

219. მგელაძე ნიკოლოზ  ბიოლოგია  

220. მემარნე ნიკოლოზი  ბიოლოგია  

221. მიროტაძე ხათუნი  ბიოლოგია  

222. მიქაშავიძე მარიამ  ბიოლოგია  

223. მუმლაძე მარიამ  ბიოლოგია  

224. ნადირაძე ხატია  ბიოლოგია 70 

225. ნერსეზაშვილი ნინო  ბიოლოგია  

226. ნიაური ნია  ბიოლოგია 50 

227. პაპაშვილი მარიამ  ბიოლოგია  

228. პაპიაშვილი ნიკოლოზ  ბიოლოგია 100 

229. პატარაია დავით  ბიოლოგია  

230. პატარაია ნიკოლოზ  ბიოლოგია 50 

231. რაჭველიშვილი რატი  ბიოლოგია  

232. რობიტაშვილი ბარბარე  ბიოლოგია 70 

233. სადაღაშვილი ნათია  ბიოლოგია  



 

234. სალუქვაძე ია  ბიოლოგია 50 

235. სურმავა ნათია  ბიოლოგია  

236. ტოხიშვილი მარიამი  ბიოლოგია 50 

237. ტყემალაძე ნინო  ბიოლოგია  

238. ფანჩვიძე ლევან  ბიოლოგია  

239. ფეიქრიშვილი თინა  ბიოლოგია  

240. ფერაძე მარი  ბიოლოგია  

241. ფოლადიშვილი ვიკა  ბიოლოგია  

242. ქერაშვილი მარიამ  ბიოლოგია  

243. ღორჯომელაძე ჯილდა  ბიოლოგია  

244. შარაფიანი მარია  ბიოლოგია  

245. შატაკიშვილი ნინო  ბიოლოგია 50 

246. შაქარაშვილი სოლომონი  ბიოლოგია  

247. შიხიაშვილი ანა  ბიოლოგია 100 

248. ჩაბრაძე მარიამ  ბიოლოგია  

249. ჩაგანავა თეკლა  ბიოლოგია  

250. ჩაჩანიძე მირანდა  ბიოლოგია  

251. ჩუბინიძე ქეთი  ბიოლოგია  

252. ცამბაია მარიამ  ბიოლოგია 50 

253. ცარციძე ნინო  ბიოლოგია  

254. ცერცვაძე თამარ  ბიოლოგია  

255. ცუცქირიძე ნინო  ბიოლოგია  

256. წიკლაური სალომე  ბიოლოგია  

257. ჭინჭარაშვილი ელენე  ბიოლოგია  

258. ხარძეიშვილი ფოტინე  ბიოლოგია 50 

259. ხეჩიაშვილი ლუკა  ბიოლოგია 50 

260. ადეიშვილი თემურ  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

261. ანაშვილი ნიკოლოზი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

262. ანდრიაძე კონსტანტინე  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

263. ანდღულაძე ალექსანდრე  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

264. ასატუროვი დავით  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

265. აფხაზავა გურამ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

266. ახალაია ირაკლი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

267. ბაგალიშვილი ნინო  კომპიუტერული მეცნიერება 50 



 

268. ბადალოვა რაისა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

269. ბერია ჯემალ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

270. ბეროშვილი დემეტრე  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

271. გაგუა ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

272. გარაევი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

273. გაფრინდაშვილი თამარი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

274. გიგაური გიგა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

275. გიგიაშვილი მათე  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

276. გიორგობიანი ლაშა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

277. გობიანი საბა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

278. გოგალაძე ნოდარ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

279. გოგიავა დავით  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

280. გოგიაშვილი თამთა  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

281. გორბაჩოვი ანდრო  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

282. გრიგალაშვილი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

283. გრიგორიანი ერიკ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

284. გუნდიშვილი ცირა  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

285. დავითაშვილი ნიკა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

286. დევდარიანი მარიამ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

287. დიასამიძე სალომე  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

288. დიდია მათე  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

289. დოლიძე ლაშა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

290. ესიაშვილი ნიკა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

291. ვართანოვი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

292. ზირაქაძე ჯონდო  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

293. თავაძე დავით  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

294. თოდრია ანა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

295. თუთისანი საბა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

296. იოსებაშვილი გოგა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

297. კაიშაური გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

298. კალანდაძე ელგუჯა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

299. კვიციანი რამინი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

300. კიკნაძე დავით  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

301. კულუხოვი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 



 

302. კურტანიძე საბა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

303. ლარიაშვილი ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

304. ლიპარტელიანი ლევანი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

305. ლიჩელი მარიამი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

306. მაზმიშვილი ბექა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

307. მაკარაძე ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

308. მამადიანი მილენა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

309. მამაცაშვილი ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

310. მამუკაშვილი ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

311. მელიქიძე დავით  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

312. მიხელიძე თორნიკე  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

313. მოდებაძე საბა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

314. მორგოშია დავით  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

315. მუთოშვილი ზელიმხან  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

316. მუკბანიანი დავითი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

317. მწითური ანა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

318. ნაცვლიშვილი მარკოზი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

319. ნაჭყებია ანი  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

320. ოყრეშიძე გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

321. პაიკიძე გივი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

322. პაქსაშვილი ალექსანდრე  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

323. სვანიძე მარიამი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

324. სუარიშვილი ნატალი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

325. სულაშვილი საბა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

326. სხირტლაძე თამაზი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

327. ტალახაძე ნიკოლოზ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

328. ტიგიშვილი გივი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

329. ტორუა ირაკლი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

330. ფაშალიშვილი ბაჩანა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

331. ფირცხალაიშვილი მიხეილ  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

332. ფიცხელაური გახა  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

333. ფორჩხიძე ვასილ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

334. ქავთარაძე ქეთევანი  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

335. ქანთარია გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 



 

336. ქარელი დავით  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

337. ქევხიშვილი ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

338. ქემაშვილი ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

339. ქლიბაძე დავით  კომპიუტერული მეცნიერება  

340. ქურდიანი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

341. ღონღაძე ნინო  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

342. ყიფშიძე ილია  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

343. შარია ელენე  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

344. შეყელაძე გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

345. ჩაჩანიძე ავთანდილ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

346. ჩიქოვანი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

347. ცინცაძე დავით  კომპიუტერული მეცნიერება  

348. ციტოხცევი გრიგოლი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

349. წიკლაური ნიკოლოზ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

350. ჭანკვეტაძე ზურაბი  კომპიუტერული მეცნიერება  

351. ჭაფოძე მარი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

352. ჭელიძე ნიკოლოზი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

353. ჭიაბრიშვილი ნიკოლოზ  კომპიუტერული მეცნიერება  

354. ჭილაშვილი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

355. ჭოხური მარი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

356. ხაჩიძე თამარ  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

357. ხაჩიძე ჯამბულ  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

358. ხუჯაძე ვახტანგ  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

359. ჯიბლაძე ნიკოლოზ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

360. არველაძე ბაჩო  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

361. ბიძიშვილი გიორგი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 50 

362. გაბუნია ნატალია  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

363. გურასპაშვილი გვანცა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

364. ზარდიაშვილი ნატო  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 50 

365. თურმანიძე ლანა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 70 

366. ინწკირველი გიორგი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 50 

367. კალანდარიშვილი ლუკა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 70 

368. კასრაძე ნინო  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

369. კვენიაშვილი მარინა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  



 

370. კუჭაშვილი გიორგი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

371. ლომჯარია გიგი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

372. მაისურაძე ეკატერინე  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 50 

373. მანჯავიძე გურამი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 50 

374. მელაძე ლაშა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 70 

375. მჭედლიშვილი ანა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

376. ნარიმანიძე ლილე  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

377. ნაფეტვარიძე გიორგი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

378. ოსიაშვილი ირაკლი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

379. სანებლიძე ლიზა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 100 

380. სტეფანიშვილი ირაკლი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

381. ტეფნაძე ავთანდილი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 50 

382. ფიფია ეკატერინე  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 70 
 

383. 
 

ქოიავა 
ტატო 

ნიკოლოზი 

 
 

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 
 

50 

384. ყალიჩავა ნინო  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 70 

385. ჭეღელიძე ნინი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

386. ჭუმბურიძე სოფიო  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 70 

387. ხანდამაშვილი ანდრია  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

388. ხელაძე თეონა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 70 

389. ჯავახიშვილი ამირან  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

390. ბეგიაშვილი მედეა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

391. ბოლქვაძე თეკლა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

392. გევორქიანი ლოლიტა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

393. თაბუკაშვილი მარიამ  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 50 

394. იაშვილი ანა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 100 

395. კაჭარავა გიორგი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

396. კობერიძე რატი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

397. ლაფანაშვილი ლუკა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

398. ლომთაძე ანი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

399. მაჩკალოვი ინა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

400. ნადიბაიძე თამარ  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 70 

401. ნადიბაიძე სოფია  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

402. ნაჭყებია მარიამ  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

403. ნიაზაშვილი ლიზი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  



 

404. პეტრიაშვილი მარიამი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

405. რახრახაძე ელენე  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

406. რთველიაშვილი ანი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 50 

407. სამაკაშვილი მარიამი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

408. ტორონჯაძე ანა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

409. უგულავა ანნა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 50 

410. ურგებაძე ანა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

411. ქართველიშვილი სოსო  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

412. შოშიაშვილი ანანო  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 100 

413. შოშიაშვილი მარი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

414. ჩხიტუნიძე საბა  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

415. ცისკარიშვილი ქერიმ  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

416. ჭადაშვილი აკაკი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

417. ჭელიძე ანი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია 70 

418. ხერკელაძე ანი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

419. ჯანაშვილი ირაკლი  გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია  

420. გვასალია ვალერიან  გეოგრაფია  

421. გიორგაძე ანა  გეოგრაფია  

422. გორდეზიანი გრიგოლ  გეოგრაფია  

423. ზაქაიძე თამთა  გეოგრაფია  

424. მესხი ნოდარი  გეოგრაფია  

425. ხინთიბიძე ნიკოლოზი  გეოგრაფია  

426. ხუროშვილი გოგა  გეოგრაფია  

427. ამირანაშვილი კახა  გეოგრაფია  

428. ბარბაქაძე ეკა  გეოგრაფია  

429. ბაღდავაძე ნინო  გეოგრაფია  

430. ბახტაძე ივა  გეოგრაფია  

431. ბერიაშვილი ლელა  გეოგრაფია  

432. ბერიძე ანა  გეოგრაფია  

433. ბერიძე გიორგი  გეოგრაფია  

434. ბერიძე ესმა  გეოგრაფია  

435. ბორაშვილი ლაშა  გეოგრაფია  

436. გამეზარდაშვილი გიორგი  გეოგრაფია  

437. გოგალაძე გიორგი  გეოგრაფია  



 

438. გოგია რევაზი  გეოგრაფია  

439. გუდაშვილი მარიამ  გეოგრაფია  

440. დალალიშვილი მანანა  გეოგრაფია  

441. დიდებაშვილი მარიამი  გეოგრაფია  

442. ელიკაშვილი ნათია  გეოგრაფია  

443. ექონია მარიამ  გეოგრაფია  

444. ვაშაკიძე გრიგორი  გეოგრაფია  

445. ვეკუა გიორგი  გეოგრაფია  

446. თაბუკაშვილი ოთარი  გეოგრაფია  

447. ისმაილოვი ისლამ  გეოგრაფია  

448. კაპანაძე რეზო  გეოგრაფია  

449. კაპანაძე შოთა  გეოგრაფია  

450. კარტოზია რევაზ  გეოგრაფია  

451. ლაბაძე ლუკა  გეოგრაფია  

452. ლამპარაძე თამარ  გეოგრაფია  

453. ლომიძე ლორენა  გეოგრაფია  

454. ლურსმანაშვილი მარიამ  გეოგრაფია  

455. მამალაძე ნიკა  გეოგრაფია  

456. მამნიაშვილი დავით  გეოგრაფია  

457. მახარაძე ნინო  გეოგრაფია  

458. მეტრეველი უშანგი  გეოგრაფია  

459. მექვაბიშვილი მარიამ  გეოგრაფია  

460. მინდიაშვილი გიორგი  გეოგრაფია  

461. მინდიაშვილი მარიამ  გეოგრაფია  

462. მჟავანაძე გიგა  გეოგრაფია  

463. მუმლაძე ჯულიეტა  გეოგრაფია  

464. ნოზაძე მარიამ  გეოგრაფია  

465. ორაგველიძე ლუკა  გეოგრაფია  

466. ჟველია თორნიკე  გეოგრაფია  

467. რევიშვილი რატი  გეოგრაფია  

468. სირბილაძე სალომე  გეოგრაფია  

469. ფანჯაკიძე თამარი  გეოგრაფია  

470. ფერაძე დიმიტრი  გეოგრაფია  

471. ქოქიაშვილი გიორგი  გეოგრაფია  



 

472. ქოჩიაშვილი გიორგი  გეოგრაფია  

473. ყავრელიშვილი რუსუდან  გეოგრაფია  

474. ყეინაშვილი თორნიკე  გეოგრაფია  

475. შამათავა ბექა  გეოგრაფია  

476. ჩიხრაძე ნიკა  გეოგრაფია  

477. ჩხოლარია ანი  გეოგრაფია  

478. ცაბაურაშვილი დავით  გეოგრაფია  

479. ძირკვაძე დავით  გეოგრაფია  

480. ჭაბუკიანი ჭაბუა  გეოგრაფია  

481. ჭანუყვაძე ანა  გეოგრაფია  

482. ჭიღლაძე თამარი  გეოგრაფია  

483. ხარაიშვილი ნათია  გეოგრაფია  

484. ხარშილაძე ნოდარი  გეოგრაფია  

485. ხარჩილავა დათა  გეოგრაფია  

486. ხუციშვილი მიხეილ  გეოგრაფია  

487. გვაზავა ანასტასია  გეოლოგია 70 

488. გუბელიძე სევერიან  გეოლოგია  

489. ალიოღლი ალექსი  გეოლოგია 70 

490. ბაღაშვილი თორნიკე  გეოლოგია  

491. გარსევანიშვილი გიორგი  გეოლოგია  

492. გელაშვილი გიორგი  გეოლოგია  

493. დუმბაძე ლუკა  გეოლოგია  

494. ზაქარიძე აკაკი  გეოლოგია  

495. კალაშიანი ალექსანდრე  გეოლოგია 100 

496. კანდელაკიშვილი ანი  გეოლოგია  

497. კაპანაძე ბექა  გეოლოგია  

498. კაპანაძე გიორგი  გეოლოგია  

499. კახაძე ნიკა  გეოლოგია  

500. ლიქოკელი ვეფხია  გეოლოგია  

501. მათიაშვილი ნიკა  გეოლოგია  

502. მაისურაძე ოთარი  გეოლოგია  

503. მანია არჩილ  გეოლოგია  

504. ნოზაძე გიორგი  გეოლოგია  

505. ონაშვილი მარიამი  გეოლოგია  



 

506. სანდროშვილი ნიკა  გეოლოგია  

507. სვანაძე საბა  გეოლოგია  

508. სიმონეიშვილი მიხეილი  გეოლოგია 50 

509. ტატალაშვილი გიგა  გეოლოგია  

510. ფოფხაძე ლევან  გეოლოგია  

511. წივილაშვილი ჯაბა  გეოლოგია 50 

512. ხაბულიანი გიორგი  გეოლოგია  

513. ხანთაძე ცოტნე  გეოლოგია  

514. ხაჩიძე გიორგი  გეოლოგია  

515. ხელია გენო  გეოლოგია  

516. ჯიბლაძე ნიკა  გეოლოგია  

517. აბაშიძე ალექსანდრე  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

518. აბესაძე გვანცა  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

519. ასლანიშვილი თამარ  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

520. ახალაძე ნიკოლოზ  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

521. ბაშარული გიგა  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

522. ბეწუკელი ვაჟა  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

523. ბიწაძე კაკო  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

524. გელაშვილი ნინო  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

525. გერგედავა ილია  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

526. გლურჯიძე რატი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 100 

527. გოგია ბაჩანა  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

528. გოგორიკიძე ნიკა  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

529. გორდელაძე ანდრონ  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

530. გუგეშაშვილი მარიამ  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

531. გუნია ნიკოლოზი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

532. თოლორდავა ლევანი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

533. იმნაძე დავით  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

534. კავთელიშვილი ნიკოლოზ  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

535. კვასტიანი ელენე  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

536. კობახიძე გიორგი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 70 

537. კონცელიძე დავით  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

538. კოხრეიძე ლერი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 100 

539. ლაშხია ლაზარე  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  



 

540. მალხაზიანი ალექსანდრე  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

541. მამნიაშვილი შოთა  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

542. მერკვილიშვილი ირაკლი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

543. მჭედლიძე თორნიკე  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

544. ონიანი ბორისი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

545. სონღულაშვილი ილია  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

546. ქსოვრელი ნიკოლოზი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

547. ღარიბაშვილი ბექა  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

548. ყანდაშვილი შაკო  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

549. შიუკაშვილი ლევანი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

550. ჩხიკვაძე გიორგი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

551. ჭაბაშვილი დავითი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

552. ჭიკაძე გიორგი  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

553. ხვარცკია ალექსანდრე  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

554. ხინკილაძე ნიკა  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

555. ჯანჯღავა ჩარლზ  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია 50 

556. ჯუჯუშვილი ნიკა  ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია  

557. აბაშიძე თენგიზ  ეკოლოგია  

558. აკობიძე თეკლა  ეკოლოგია 70 

559. ილიაევი ალეკო  ეკოლოგია  

560. კალანდაძე ელენე  ეკოლოგია  

561. კოსტავა ლიკა  ეკოლოგია  

562. კუპატაძე საბა  ეკოლოგია  

563. ლომთათიძე ლევანი  ეკოლოგია  

564. მაზმიშვილი ანა  ეკოლოგია  

565. ნადირაშვილი ეკატერინე  ეკოლოგია  

566. ნინიძე ივანე  ეკოლოგია  

567. ოთხმეზური დამიანე  ეკოლოგია  

568. სადღობელაშვილი თორნიკე  ეკოლოგია  

569. ბაკურიძე დიანა  ეკოლოგია  

570. ბარავკოვა მარიამ  ეკოლოგია  

571. ბერიძე გიგა  ეკოლოგია  

572. გეგია მარიამ  ეკოლოგია 50 

573. გელანტია კონსტანტინ  ეკოლოგია  



 

574. გოგიტიძე ანა  ეკოლოგია  

575. დაიაური მარიამი  ეკოლოგია  

576. დიდბარიძე მარიამ  ეკოლოგია 70 

577. ექონია მონიკა  ეკოლოგია  

578. ეცადაშვილი ზვიად  ეკოლოგია  

579. თორღვაიძე გიორგი  ეკოლოგია  

580. იარაჯული ირაკლი  ეკოლოგია  

581. კულდონაშვილი რევაზი  ეკოლოგია  

582. ლაცაბიძე იოანე  ეკოლოგია  

583. მიქაძე მადლენა  ეკოლოგია 50 

584. ტარიელაძე სულიკო  ეკოლოგია  

585. ფხაკაძე ნინო  ეკოლოგია 50 

586. შუბითიძე ბექა  ეკოლოგია  

587. ჩხეტიანი ლაშა  ეკოლოგია  

588. ცირეკიძე ლაშა  ეკოლოგია  

589. ძმანაშვილი ქეთა  ეკოლოგია 50 

590. ჭყონია ნიკოლოზ  ეკოლოგია  

591. ჯინჭარაძე ნინი  ეკოლოგია 100 

 

 
592. 

 

 
აბულაძე 

 

 
ნიკოლოზ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
593. 

 

 
ანჯაფარიძე 

 

 
ბექა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
594. 

 

 
არაბიძე 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
595. 

 

 
ახალაია 

 

 
არსენ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

596. ახმეტელი მანანა  თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის  



 

    საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
597. 

 

 
ბერიანი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
598. 

 

 
გეთიაშვილი 

 

 
ლევან 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
599. 

 

 
გობრონიძე 

 

 
დავით 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
600. 

 

 
გოგალაძე 

 

 
ნიკა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
601. 

 

 
გოგობერიშვილი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
602. 

 

 
გრიგორიანი 

 

 
იური 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 
50 

 

 
603. 

 

 
გუგუნაშვილი 

 

 
ფიქრია 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
604. 

 

 
გულისაშვილი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 



 

 

 
605. 

 

 
ელიზბარაშვილი 

 

 
ანი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
606. 

 

 
ვერულაშვილი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
607. 

 

 
ზუბაშვილი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
608. 

 

 
ზურაბაშვილი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
609. 

 

 
ზურაბაშვილი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
610. 

 

 
ზურაბიანი 

 

 
ელენე 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 
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611. 

 

 
თარაშვილი 

 

 
ნიკოლოზ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
612. 

 

 
იარაჯული 

 

 
ანნა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 
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613. 

 

 
კეკელიძე 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 



 

 

 
614. 

 

 
კვერსელავა 

 

 
ლუკა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
615. 

 

 
კიკნაძე 

 

 
ნიკო 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
616. 

 

 
კილაბერიძე 

 

 
რატი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
617. 

 

 
კობიაშვილი 

 

 
ოთარ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
618. 

 

 
კოპაძე 

 

 
გვანცა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
619. 

 

 
კუნჭულია 

 

 
მიხეილი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
620. 

 

 
ლაცაბიძე 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 
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621. 

 

 
მალაციძე 

 

 
ელენე 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
622. 

 

 
მამედოვი 

 

 
ელდუზ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 



 

 

 
623. 

 

 
მარტიროსიანი 

 

 
ნია 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
624. 

 

 
მაჭარაშვილი 

 

 
თორნიკე 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
625. 

 

 
მგელაძე 

 

 
რამაზ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
626. 

 

 
მდევაძე 

 

 
ირაკლი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
627. 

 

 
მიქაბერიძე 

 

 
ანა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
628. 

 

 
მიქაბერიძე 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
629. 

 

 
მიქელაძე 

 

 
ავთანდილ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
630. 

 

 
მკრტიჩიანი 

 

 
გრაჩიკ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
631. 

 

 
მოლაშვილი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 



 

 

 
632. 

 

 
მოწონელიძე 

 

 
თორნიკე 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
633. 

 

 
მუთოშვილი 

 

 
სვეტლანა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
634. 

 

 
მუმლაძე 

 

 
მარიამი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 
50 

 

 
635. 

 

 
ნოზაძე 

 

 
ლუკა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 
50 

 

 
636. 

 

 
ოთინაშვილი 

 

 
ლაშა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
637. 

 

 
ორბელაძე 

 

 
ირაკლი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
638. 

 

 
პაპოშვილი 

 

 
ლევანი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
639. 

 

 
ჟიდკოვა 

 

 
ეთერა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
640. 

 

 
სალთხუციშვილი 

 

 
მეგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 



 

 

 
641. 

 

 
სანადირაძე 

 

 
სოფია 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 
50 

 

 
642. 

 

 
სუხიაშვილი 

 

 
ქეთევანი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
643. 

 

 
ტაბუცაძე 

 

 
დავით 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
644. 

 

 
ტაკიძე 

 

 
ლაშა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
645. 

 

 
ტეცოშვილი 

 

 
დანიელ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 
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646. 

 

 
ტორაძე 

 

 
ბაქარი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
647. 

 

 
ტუხაშვილი 

 

 
პაპუნა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
648. 

 

 
ფარადაშვილი 

 

 
ოთარი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
649. 

 

 
ფიფია 

 

 
ირაკლი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 



 

 

 
650. 

 

 
ფრუიძე 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
651. 

 

 
ფცქიალაძე 

 

 
მიხეილ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
652. 

 

 
ფხაკაძე 

 

 
გიგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
653. 

 

 
ფხიკიძე 

 

 
ნიკა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
654. 

 

 
ქავთარაძე 

 

 
ტარიელი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
655. 

 

 
ქარდავა 

 

 
მაგდა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
656. 

 

 
ღვინიაშვილი 

 

 
ცოტნე 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
657. 

 

 
ყურბანოვი 

 

 
ნური 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
658. 

 

 
შანავა 

 

 
გოგა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 



 

 

 
659. 

 

 
შენგელია 

 

 
ვახტანგ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
660. 

 

 
შენგელია 

 

 
ლევანი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
661. 

 

 
შეყილაძე 

 

 
ელენე 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
662. 

 

 
შიოშვილი 

 

 
ნიკა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
663. 

 

 
შიხაშვილი 

 

 
გიგა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
664. 

 

 
შიხიაშვილი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
665. 

 

 
შულაია 

 

 
ქრისტინა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
666. 

 

 
ჩერპანოვი 

 

 
ნაზიმ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
667. 

 

 
ცაგარეიშვილი 

 

 
რატი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 



 

 

 
668. 

 

 
ცხადაძე 

 

 
ოთარი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
669. 

 

 
ჭაობაშვილი 

 

 
საბა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
670. 

 

 
ჭიაბერაშვილი 

 

 
ნათია 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
671. 

 

 
ჭითანავა 

 

 
რევაზი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
672. 

 

 
ხარებავა 

 

 
ლაშა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
673. 

 

 
ხარჩილავა 

 

 
დიანა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
674. 

 

 
ხარძიანი 

 

 
ილია 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
675. 

 

 
ხაჩიძე 

 

 
ლუკა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
676. 

 

 
ხომერიკი 

 

 
ბექა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 



 

 

 
677. 

 

 
ხორიაშვილი 

 

 
ნიკოლოზი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
678. 

 

 
ხოფერია 

 

 
ზურა 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
679. 

 

 
ჯანდაგაშვილი 

 

 
გიორგი 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
680. 

 

 
ჯანყარაშვილი 

 

 
თამაზ 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
681. 

 

 
ჯიმშიაშვილი 

 

 
თორნიკე 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

 

 
682. 

 

 
ჯღირაძე 

 

 
ვანო 

 თსუ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 

საბაკალავრო პროგრამები: ა)კომპიუტერული მეცნიერება; ბ)გამოყენებითი 

ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია; გ)გეოგრაფია; დ)გეოლოგია; 

ე)ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია; ვ)ეკოლოგია; ზ)მათემატიკა; 

თ)ფიზიკა; ი)ქიმია; კ)ბიოლოგია 

 

683. ამადი ელო  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

684. აღნიაშვილი ლაშა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

685. ბესპალოვი ნიკიტა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

686. ბოხუა ლევან  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

687. გეგეჭკორი გვანცა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

688. გერგიძე ნინო  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

689. გუმბერიძე თორნიკე  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 100 

690. დაგარგულია ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

691. დამადაევა ანა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

692. დგებუაძე გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

693. დევდარიანი დავით  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 



 

694. იაკობიძე ლუკა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

695. იდაძე თემური  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

696. მახარაშვილი ლაშა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

697. მენაბდე მერი  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 100 

698. მეტრეველი იაკობ  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

699. მოსიაშვილი ანი  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

700. ორკოდაშვილი ჟანა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 100 

701. პეტრიაშვილი სალომე  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

702. რევაზიშვილი სანდრო  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

703. ქევხიშვილი ნიკა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

704. ქოიავა ანასტასია  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

705. ქურდაძე ლაშა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 100 

706. შარვაშიძე გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

707. ჩინჩალაძე კონსტანტინე  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

708. ხობელია მარიამ  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

709. ხუტურიძე ქეთევან  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

710. ჯვარშეიშვილი ნიკა  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 70 

711. ჯიბუტი დიმიტრი  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 100 

712. ჯიბღაშვილი ნიკოლოზ  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურენოვანი) 50 

713. გამყრელიძე ანი  ქიმია (ინგლისურენოვანი) 100 

714. ლომია ქეთევან  ქიმია (ინგლისურენოვანი)  

715. ქარჩავა ნუცა  ქიმია (ინგლისურენოვანი) 50 



 


