
 

 

დანართი N1 

 

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018  წლის 27 სექტემბრის 

                                                                                                                         №889/01-04  ბრძანებით  

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

N სახელი გვარი პ/ნ საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა 
აღიარებული 

კრედიტი 
სემესტრი 

1.  ლიკა გოდერიძე  ბაკალავრიატი ბიოლოგია 97 4 

2.  პაპუნა გოზალიშვილი  ბაკალავრიატი ბიოლოგია 50 3 

3.  ანა კუჭავა  ბაკალავრიატი ბიოლოგია 35 2 

4.  ქეთევან ნიკოლაძე  ბაკალავრიატი ბიოლოგია 61 3 

5.  ალექსანდრე კვანტალიანი  ბაკალავრიატი 
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და 

ბიოტექნოლოგია 
0 1 

6.  ზურაბი კოპაძე  ბაკალავრიატი 
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და 

ბიოტექნოლოგია 
30 2 

7.  სოფო აქიაშვილი  ბაკალავრიატი გეოგრაფია 20 2 

8.  სოფიკო ბარქაია  ბაკალავრიატი გეოგრაფია 10 1 

9.  გიორგი დავლაშერიძე  ბაკალავრიატი გეოგრაფია 0 1 

10.  ალეკო ოჩხიკიძე  ბაკალავრიატი გეოგრაფია 45 2 

11.  ილჰამ სულეიმანოვ  ბაკალავრიატი გეოგრაფია 30 2 

12.  ხატია ჩოხელი  ბაკალავრიატი გეოგრაფია 26 2 

13.  ვაჟა ჭელიძე  ბაკალავრიატი გეოგრაფია 3 1 

14.  ბექა ბეთლემიძე  ბაკალავრიატი გეოლოგია 0 1 

15.  თათია გველესიანი  ბაკალავრიატი გეოლოგია 15 1 

16.  გვანცა გაგუა  ბაკალავრიატი ეკოლოგია 5 1 

17.  გიორგი კოზმანიშვილი  ბაკალავრიატი ეკოლოგია 15 1 



18.  ელენე ომანაძე  ბაკალავრიატი ეკოლოგია 25 2 

19.  ანა ხანდოლიშვილი  ბაკალავრიატი ეკოლოგია 24 2 

20.  გოგიტა ირემაძე  ბაკალავრიატი ელექტრონიკა 20 2 

21.  გიორგი შვანგირაძე  ბაკალავრიატი ელექტრონიკა 120 5 

22.  საბა ვაჩნაძე  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 69 3 

23.  გიგი ზურაბაშვილი  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 119 5 

24.  ოთარ კაციტაძე  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 75 3 

25.  ვაჟა კიკნაძე  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 50 3 

26.  ამირან მელია  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 144 6 

27.  გიორგი მექერიშვილი  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 24 2 

28.  კახა მიქელაძე  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 4 1 

29.  სულეიმან მუთოშვილი  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 44 2 

30.  თეკლე ფაცაცია  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 31 2 

31.  ამირან ქირია  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 15 1 

32.  გიორგი ქსოვრელი  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 44 2 

33.  ნიკა შინჯიკაშვილი  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 50 3 

34.  დავით ჩხატარაშვილი  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 100 4 

35.  ლაშა წერედიანი  ბაკალავრიატი კომპიუტერული მეცნიერება 84 4 

36.  ნიკა ბაშარული  ბაკალავრიატი მათემატიკა 49 2 

37.  გიორგი ჩუბინიძე  ბაკალავრიატი მათემატიკა 45 2 

38.  ლევანი აბულაძე  ბაკალავრიატი 

სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამა 

კომპიუტერული მეცნიერება 

62 3 

39.  მარიამ არსენიძე  ბაკალავრიატი 

სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამა 

კომპიუტერული მეცნიერება 

54 3 



40.  დავითი ბერიაშვილი  ბაკალავრიატი 

სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამა 

კომპიუტერული მეცნიერება 

60 3 

41.  ლევან ლობჯანიძე  ბაკალავრიატი 

სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამა 

კომპიუტერული მეცნიერება 

62 3 

42.  ამირან მალანია  ბაკალავრიატი 

სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამა 

კომპიუტერული მეცნიერება 

56 3 

43.  ლევან შუღლიაშვილი  ბაკალავრიატი 

სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამა 

კომპიუტერული მეცნიერება 

86 4 

44.  ლია კირთაძე  ბაკალავრიატი 

სან დიეგოს სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი 

საბაკალავრო პროგრამა ქიმია-

ბიოქიმიაში 

72 3 

45.  ერეკლე 
ბაგრატიონ-

დავითაშვილი 
 ბაკალავრიატი ფიზიკა 45 2 

46.  თამარი მათიკაშვილი  ბაკალავრიატი ფიზიკა 45 2 

47.  ლუკა ცაბაძე  ბაკალავრიატი ფიზიკა 78 3 

48.  თამარ კაკაურიძე  ბაკალავრიატი ქიმია 27 2 

49.  ლოლა მელია  ბაკალავრიატი ქიმია 15 1 

 

 


