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                                                                                        სსიპ–ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

                                                                              სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

                                                                                           2011 წლის "  27.09     " 
                                                                                                    

                                                                        №1694/01-04      ბრძანების დანართი № 1 

 
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 
 გვარი სახელი პირადი 

ნომერი 

რომელი უმაღლესი 

სასწავლო 

დაწესებულებიდან 

გადმოდის 

რომელ 

სპეციალობაზე 

ფაკულტეტის 

მიერ 

აღიარებული 

კრედიტები 

ფაკულტეტის 

მიერ 

აღიარებული 

სემესტრი 

1.  გაფრინდაშვილი ეკატერინე 01005026653 საქართველოს 

საპატრიარქო წმ. ანდრ. 

პირვ. სახ. ქართ. უნივერ. 

ბიოლოგია 50 III 

2.  გვენეტაძე ლუკა 01017042043 საქართველოს 

საპატრიარქო წმ. ანდრ. 

პირვ. სახ. ქართ. უნივერ. 

ბიოლოგია 60 III 

3.  გუდამათიაშვილი გიორგი 01005027571 სასწავლო უნივერისტეტი 

"იბერია" 

ბიოლოგია 60 III 

4.  გუდაძე ნინო 57001049523 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

ბიოლოგია 115 V 

5.  ექვთიმიშვილი თეონა 08001033858 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

ბიოლოგია 40 II 

6.  წერეთელი თამარ 01001076609 საქართველოს 

საპატრიარქო წმ. ანდრ. 

პირვ. სახ. ქართ. უნივერ. 

ბიოლოგია 60 III 

7.  წულუკიძე მზია 61009026287 შ. რუსთაველის სახ. 

უნივერსიტეტი 

ბიოლოგია 84 IV 

8.  ჯაიანი გიორგი 01001089530 აკ.წერეთლის სახ. 

ქუთაისის სახ. უნივერს. 

ბიოლოგია 25 II 
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9.  ხუროშვილი თორნიკე 01019071221 სასწავლო უნივერისტეტი 

"იბერია" 

გამოყენებითი 

ბიოლოგია და 

ბიოტექნოლოგია 

60 III 

10.  ბიჭიაშვილი ნინო 13001061984 სასწავლო უნივერისტეტი 

"იბერია" 

გეოგრაფია 38 II 

11.  ბულუღაშვილი            ბაჩუკი    AZE 
07171461 

ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

გეოგრაფია 60 III 

12.  ბრეგვაძე სალომე  01024078496 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

გეოგრაფია 3 I 

13.  გიორგაშვილი მარიამი 01027086859 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

გეოგრაფია 25 II 

14.  გუჯაბიძე ვახტანგი 33001080218 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

გეოგრაფია 8 I 

15.  დარჩაშვილი ოთარ  01024091192 კავკასიის უნივერსიტეტი გეოგრაფია 0 I 

16.  ელიზბარაშვილი რუსუდანი 01019067453 სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 60 III 

17.  ერაძე ნუნუ 01008057996 სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 5 I 

18.  ზაალიშვილი ნინო 01011068686 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

გეოგრაფია 60 III 

19.  ზაქარაია ანი  01027067194 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

გეოგრაფია 10 I 

20.  კალანდაძე ილია 01011070000 თბილისის აგრარული 

უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 75 III 

21.  კვახაჯელიძე თეონა 26001034799 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის სასწავლო 

უნივერისტეტი 

გეოგრაფია 35 II 

22.  მაჭარაშვილი ელენა 01011083511 საქართველოს დავით 

აღმაშენებლის სახელობის 

უნივერისტეტი 

გეოგრაფია 50 III 
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23.  მუხიგულაშვილი თორნიკე 01008055495 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

გეოგრაფია 60 III 

24.  ოდიშარია მირიან  01011097532 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 50 III 

25.  საითაძე ალექსანდრე 61006077824 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 16 I 

26.  სიხარულიძე ნუნუ  01024081532 კავკასიის უნივერსიტეტი გეოგრაფია 56 III 

27.  ტატუაშვილი არჩილი 10001062800 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 26 II 

28.  ქავთარაძე თეონა 02001023876 სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 33 II 

29.  ღანიაშვილი მერი 16001029091 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

გეოგრაფია 93 IV 

30.  ღოღაძე ციცინო 59001115725 მეტეხი გეოგრაფია 65 III 

31.  შუბითიძე ბელა 25001044327 თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 45 II 

32.  ჩალაძე ნოდარი 01011080112 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

გეოგრაფია 0 I 

33.  ჩაფიჩაძე ქეთევანი 01019061885 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 8 I 

34.  ჩახუნაშვილი თამარ 01001091149 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის სასწავლო 

უნივერისტეტი 

გეოგრაფია 35 II 

35.  ჩოკოშვილი თამთა 36001045841 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 
 

გეოგრაფია 60 III 

36.  ცერცვაძე გიორგი 10001058768 აკ.წერეთლის სახ. 

ქუთაისის სახ. უნივერს. 

გეოგრაფია 105 IV 

37.  ცოფურაშვილი ნინო 12001092508 საქართველოს 

უნივერისტეტი 

გეოგრაფია 25 II 

38.  ცხვედიანი ბაქარი 41001030598 სულხან-საბა ორბელიანის 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

გეოგრაფია 14 I 
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39.  ჯოლოხავა ცოტნე 51001027388 საქ. საერთ. ურთ. უნივერს. გეოგრაფია 55  III 

40.  არაქელოვი ედუარდ 01005014451 თბილისის დავით 

აღმაშენებლის სასწავლო 

უნივერისტეტი 

გეოლოგია 40 II 

41.  დავითაძე ხატია 61010017016 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

გეოლოგია 8 I 

42.  ნიკოლეიშვილი გიორგი 37001049063 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

გეოლოგია 50 III 

43.  აფხაზავა ნათია 26001033862 სასწავლო უნივერისტეტი 

"იბერია" 

ეკოლოგია 56 III 

44.  გაგოევა მარიამი 61001078355 შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი                                                                                                                                                 

 ეკოლოგია  45 II 

45.  გესლაიძე ნინო 45001037069 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

ეკოლოგია 35 II 

46.  კირკიტაძე ნინო 21001037142 აკ.წერეთლის სახ. 

ქუთაისის სახ. უნივერს. 

ეკოლოგია 50 III 

47.  კოკაია თეონა 01011095520 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

ეკოლოგია 3 I 

48.  ნადირაშვილი ნანა 23001013187 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

ეკოლოგია 30 II 

49.  ნანობაშვილი თეა 01017045055 კავკასიის უნივერსიტეტი ეკოლოგია 40 II 

50.  ფერაძე ეკა 01005029736 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

ეკოლოგია 63 III 

51.  ქევხიშვილი ცისმარი 01011083407 საქართველოს 

საპატრიარქო წმ. ანდრ. 

პირვ. სახ. ქართ. უნივერ. 

ეკოლოგია 30 II 

52.  ყელბერაშვილი მარიამი 01011085702 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

ეკოლოგია 40 II 
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53.  ყიფიანი თინათინ 01024084607 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

ეკოლოგია 16 I 

54.  ჯინჭარაძე ირაკლი 01005036074 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

ეკოლოგია 0 I 

55.  ბიბილური სანდრო  01808064496 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

41 II 

56.  ბოჭორიშვილი ილია  60001135191 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

45 II 

57.  ელიაშვილი ქეთევან  01024069362 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

74 III 

58.  კობაიძე დავით 01001082323 საერთაშორისო 

ურთიერთობების 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

30 II 

59.  კორაშვილი ზაური 40001035905 იაკობ გოგებაშვილის სახ, 

თელავის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

20 II 

60.  ლობჟანიძე ლევანი 65002011387 აკ.წერეთლის სახ. 

ქუთაისის სახ. უნივერს. 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

25 II 

61.  სამადაშვილი მიხეილ 01011094930 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

41 II 

62.  სუთიაშვილი გიორგი 01024078734 დავით გურამიშვილის  

საერთაშირისო სასწავლო 

უნივერსიტეტი "იბერია" 

 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

38 II 

63.  ტატუაშვილი თამარ 01019078695 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 
 

47 II 

64.  შამუგია ჯაბა  62001041186 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

63 III 

65.  შანიძე ნათელა 01008043202 გურამ თავართქილაძის 

სასწ. უნივერისტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

50 III 

66.  შონია ანატოლ 51001027854 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

35 II 

67.  ჭელიძე კონსტანტინე  09001022570 თბილისის სახელმწიფო 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

63 III 
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68.  გაბრიჩიძე ანა 01008058011 საქართველოს 

საპატრიარქო წმ. ანდრ. 

პირვ. სახ. ქართ. უნივერ. 

მათემატიკა 53 III 

69.  სიხუაშვილი ფიქრია 01019068136 საერთაშორ ურთ. უნივერს. მათემატიკა 60 III 

70.  შველიძე სოფიო  54001054650 თბილისის 

სასწ.უნივერსიტეტი 

"გორგასალი" 

მათემატიკა 55 III 

71.  ჩომახაშვილი გიორგი 01031005953 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

მათემატიკა 3 I 

72.  წიკლაური ბექარ 01001074618 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

მათემატიკა 10 I 

73.  ჯალაღონია მონიკა 01019081412 საქართველოს 

უნივერისტეტი 

მათემატიკა 40 II 

74.  ჯაფარიძე ნოდარი 01019068894 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

მათემატიკა 34 II 

75.  ჯაფოშვილი მაკა 13001060600 ი. გოგებაშვილის 

სახელობის თელავის 

სახეწლმწიფო 

უნივერისტეტი 

მათემატიკა 105 IV 

76.  ბერძენიშვილი ლანა 43001041378 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 
 

ფიზიკა 50 III 

77.  გალუსტაშვილი ნადია  31001055957 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ფიზიკა 60 III 

78.  თავიდაშვილი ხატია 02001021947 საქართველოს ტექნიკური 

უნივერსიტეტი 

ფიზიკა 43 II 

79.  თვალაბეიშვილი სოფიკო 26001034468 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ფიზიკა 60 III 

80.  მირცხულავა რევაზ 01005022512 საქართველოს აგრარული 

უნივერისტეტი 

ფიზიკა 50 III 

81.  პირველი თამილა 27001007101 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

ფიზიკა 60 III 

82.  სიმონიშვილი ირაკლი 61001070442 კავკასიის უნივერსიტეტი ფიზიკა 56 III 

83.  უგრეხელიძე დევი  01017037654 კავკასიის უნივერისტეტი ფიზიკა 37 II 

84.  ცანავა ბექა 62001041473 კავკასიის საერთაშორისო ფიზიკა 59 III 
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უნივერსიტეტი 

85.  ხარაზიშვილი ცოტნე 60001136297 საქართველოს  აგრარული 

უნივერისტეტი 

ფიზიკა 20 II 

86.  ამაშუკელი მიხეილ 62007013877 კავკასიის უნივერსიტეტი კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგულ-

ქართული) 

147 VI 

87.  გაგუა ლაშა 61001066241 ბათუმის საზღვაო 

აკადემია 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

55 III 

88.  გოგშელიძე გიორგი 01019071475 საქ. საავიაციო უნივერს. კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

47 II 

89.  დვალი ხათუნა 01019088165 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

35 II 

90.  კიტია გიორგი 01027066128 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

33 II 

91.  მაისურაძე გიორგი 62001043102 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

36 II 

92.  მეგრელიშვილი გიორგი 01019066785 ილია ჭავჭავაძის სახ. 

ეროვნული უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

40 II 

93.  ნასარაია ნიკა  01001077199 საქართველოს ეროვნული 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

25 II 

94.  სირაძე პაპუნა 01008053513 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

18 I 
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(ფრანგული) 

95.  ტატურაშვილი ნიკა 59001107448 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

11 I 

96.  შარაბიძე რატი 01005024779 საქართველოს 

უნივერსტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

27 II 

97.  შენგელია ლაშა  01005031025 გორის სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

კომპიუტერული 

მეცნიერებები 

(ფრანგული) 

35 II 

98.  დვალიშვილი ნათია 01019068805 ილია ჭავჭავაძის სახ. 

თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

ქიმია 45 II 

99.  მანაგაძე მურადი 60001158332 საქართველოს 

უნივერსიტეტი 

ქიმია 0 I 

 


