
დანართი  №1 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

N გვარი სახელი პ/ნ ბაკალავრიატის პროგრამა სემესტრი 

1.  მირიანაშვილი ვლადიმერ 
 

ბიოლოგია 1 

2.  პაპავა ანა 
 

ბიოლოგია 6 

3.  წულაია მარიამი 
 

ბიოლოგია 6 

4.  ჩხიკვიშვილი ილონა 
 

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია 
2 

5.  ბერიძე ბექა 
 

გეოგრაფია 4 

6.  ერისთავი აკაკი 
 

გეოგრაფია 2 

7.  კუპატაძე სალომე 
 

გეოგრაფია 6 

8.  მგალობლიშვილი ჯონი 
 

გეოგრაფია 5 

9.  ღაჭავა ნანა 
 

გეოგრაფია 2 

10.  ჩომახიძე ანა 
 

გეოგრაფია 5 

11.  ძიგრაშვილი რეზო 
 

გეოგრაფია 2 

12.  წინწალაშვილი მადინა 
 

გეოგრაფია 7 

13.  ხორგუაშვილი ნონა 
 

გეოგრაფია 8 

14.  ჯაში ნიკოლოზ 
 

გეოგრაფია 2 

15.  ჯინორიძე ლაშა 
 

გეოგრაფია 2 

16.  ჯიშკარიანი ლიკა 
 

გეოგრაფია 8 

17.  დვალიშვილი თორნიკე 
 

გეოლოგია 7 

18.  დოლიძე არჩილ 
 

გეოლოგია 7 

19.  კენკებაშვილი მარიამ 
 

გეოლოგია 1 

20.  რეხვიაშვილი ზურაბი 
 

გეოლოგია 2 

21.  ტარუაშვილი თენგიზ 
 

გეოლოგია 8 

22.  თევზაძე ქეთევან 
 

 2 

23.  პოღოსოვი ნინო 
 

 2 

24.  ჩხაიძე დიანა 
 

 2 

25.  წერედიანი დავით 
 

 1 

26.  ჯანჯღავა ლუკა 
 

 1 

27.  ჯაბუა ნინო 
 

ეკოლოგია 6 

28.  ნაჭყებია ვახტანგ 
 

ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია 
7 

29.  უშარიძე ბექა 
 

ელექტრული და ელექტრონული 

ინჟინერია 
4 

30.  ახმედოვი აგასიფ 
 

კომპიუტერული მეცნიერება 2 

31.  გოგრიჭიანი დავით 
 

კომპიუტერული მეცნიერება 1 

32.  კაციტაძე ოთარ 
 

კომპიუტერული მეცნიერება 4 

33.  ჯიმშერაშვილი დავით 
 

კომპიუტერული მეცნიერება 2 

34.  ხაჭვანი მარიამ 
 

კომპიუტერული მეცნიერება 

(ქართულ-ფრანგული) 
2 

35.  ბახუაშვილი თორნიკე 
 

მათემატიკა 8 

36.  ბირკაძე გიორგი 
 

მათემატიკა 3 

37.  გამყრელიძე ნიკოლოზ 
 

მათემატიკა 8 



38.  გუსევა ანა 
 

მათემატიკა 3 

39.  ნოზაძე ლუკა 
 

მათემატიკა 4 

40.  სახელაშვილი მიხეილი 
 

მათემატიკა 6 

41.  უბილავა დავით 
 

მათემატიკა 3 

42.  ღუღუნიშვილი დიანა 
 

მათემატიკა 4 

43.  ბარნაბიშვილი ნიკოლოზ 
 

ფიზიკა 5 

44.  დათიაშვილი გიორგი 
 

ფიზიკა 2 

45.  კავთიაშვილი ლევან 
 

ფიზიკა 5 

46.  კილასონია მიხეილ 
 

ფიზიკა 4 

47.  მდინარაძე ნიკოლოზ 
 

ფიზიკა 6 

48.  მიქუჭაძე ლერი 
 

ფიზიკა 7 

49.  მჭედლიშვილი გიორგი 
 

ფიზიკა 2 

50.  პაპაშვილი ლევან 
 

ფიზიკა 2 

51.  სეფაშვილი გვანცა 
 

ფიზიკა 1 

52.  ფანცულაია ამალია 
 

ფიზიკა 2 

53.  ყალიჩავა ზვიად 
 

ფიზიკა 7 

54.  ხუბულაშვილი თორნიკე 
 

ფიზიკა 4 

55.  მზიკიან ლენა 
 

ქიმია 6 

56.  ჩიქვინიძე ქეთევან 
  

2 

57.  ნიკოლაიშვილი თეიმურაზ  

სან დიეგოს უნივერსიტეტის 

ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამა: კომპიუტერული 

ინჟინერია 

7 

 

 

 

 

 

 


