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ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

 

 

N გვარი სახელი პირადი № პროგრამა 
გრანტი 

% 

1.  აბესაძე ანზორ  ქიმია 100 

2.  ადეიშვილი ქეთევან  ქიმია 50 

3.  ავქოფაშვილი ანა  ქიმია 50 

4.  ალასანია ილონა  ქიმია 50 

5.  ასლანიშვილი ნინო  ქიმია   

6.  ბადალაშვილი თეა  ქიმია 50 

7.  ბაინდურაშვილი ჯუმბერ  ქიმია   

8.  ბანძალაძე ანა  ქიმია 50 

9.  ბარელაძე გიორგი  ქიმია   

10.  ბარიშვილი ნინო  ქიმია 50 

11.  ბებიაშვილი მარი  ქიმია   

12.  ბელაშვილი ზურაბი  ქიმია   

13.  ბერიანიძე ნინო  ქიმია   

14.  ბერიძიშვილი მარიამი  ქიმია   

15.  ბზიშვილი ანი  ქიმია   

16.  ბიბიაშვილი სალომე  ქიმია 50 

17.  ბიჭოშვილი ანი  ქიმია 50 

18.  ბუხნიკაშვილი ლელა  ქიმია 70 

19.  გაჩეჩილაძე მაგდა  ქიმია 50 

20.  გელაშვილი ელა  ქიმია   

21.  გოგიჩაშვილი ლუკა  ქიმია 50 

22.  გოგიჩაშვილი ნინო  ქიმია 50 

23.  გრიგალაშვილი ანა  ქიმია 50 

24.  გუგავა ანა  ქიმია 50 

25.  გუგუნაშვილი ქეთევან  ქიმია 50 

26.  გურგენიძე სალომე  ქიმია 50 

27.  გძელაშვილი ბექა  ქიმია 70 

28.  დავაძე მარიამ  ქიმია 50 

29.  დათუაშვილი თამარი  ქიმია   

30.  დარჩია ლია  ქიმია   



31.  დიაკონიძე მიხეილ  ქიმია 50 

32.  დოხნაძე ელენე  ქიმია 50 

33.  ზაბახიძე ნინო  ქიმია   

34.  ზაზაძე ნინო  ქიმია   

35.  ზედგინიძე ანა  ქიმია 50 

36.  ზერეკიძე ლევანი  ქიმია   

37.  თენიეშვილი ანა  ქიმია   

38.  ირემაშვილი ხვიჩა  ქიმია 50 

39.  კაპანაძე ნათია  ქიმია   

40.  კვინიკაძე მიხეილ  ქიმია 50 

41.  კიკვიძე ნათია  ქიმია 50 

42.  კიკოლაშვილი ნათია  ქიმია 50 

43.  კირვალიძე მარიამი  ქიმია 50 

44.  კობიაშვილი ლუკა  ქიმია 50 

45.  კოპალიანი თეონა  ქიმია   

46.  კუბლაშვილი მარიამ  ქიმია   

47.  კუკავა ილია  ქიმია 70 

48.  კურტანიძე გულიკო  ქიმია 50 

49.  კურტანიძე ნინო  ქიმია 50 

50.  ლალიაშვილი ლაშა  ქიმია 50 

51.  ლიპარტია დავითი  ქიმია   

52.  ლომაძე ნოდარ  ქიმია 70 

53.  მალაციძე დარინა  ქიმია 50 

54.  მაჭარაშვილი დალი  ქიმია   

55.  მელაშვილი ნანა  ქიმია 50 

56.  მინდაძე ნათია  ქიმია 70 

57.  მიხელიძე ჟანა  ქიმია   

58.  მუჯირიშვილი თამარ  ქიმია   

59.  ნასყიდაშვილი თეონა  ქიმია 50 

60.  სვანიშვილი ალექსანდრე  ქიმია 50 

61.  სხირტლაძე ნანა  ქიმია   

62.  ტურიაშვილი მარიამი  ქიმია 50 

63.  ტუხაშვილი გიორგი  ქიმია   

64.  უნდილაშვილი სალომე  ქიმია   

65.  ფიროსმანაშვილი გიორგი  ქიმია   

66.  ფოფხაძე ია  ქიმია   

67.  ფრანგიშვილი მარიამ  ქიმია   

68.  ქარქუსაშვილი მარიამ  ქიმია 50 

69.  ქასრაშვილი ანი  ქიმია 50 

70.  ქიტიაშვილი თამარ  ქიმია 50 

71.  ქოსაშვილი მარიამ  ქიმია 70 

72.  ღამბარაშვილი სალომე  ქიმია   

73.  ყაფლანიშვილი მონიკა  ქიმია 50 

74.  ყაჭეიშვილი თამთა  ქიმია   



75.  ყველაშვილი ლევან  ქიმია 50 

76.  ყველაშვილი მარიამ  ქიმია   

77.  ყიფიანი მარიამ  ქიმია 50 

78.  შეყლაშვილი ფიქრია  ქიმია 50 

79.  ჩაბრავა ანა  ქიმია 50 

80.  ჩანგელია მაგდალინა  ქიმია 50 

81.  ჩიხრაძე სალომე  ქიმია   

82.  ჩოკოშვილი ხატია  ქიმია 50 

83.  ჩუბინიძე მაკა  ქიმია   

84.  ჩუბინიძე ხატია  ქიმია 50 

85.  ჩხაიძე ეკატერინე  ქიმია 50 

86.  ცუცქირიძე არმაზ  ქიმია 50 

87.  ჭელიძე ნინო  ქიმია 50 

88.  ჭითანავა ანა  ქიმია 50 

89.  ჭოხონელიძე ნონა  ქიმია 70 

90.  ჭუმბაძე გოგა  ქიმია   

91.  ჭყონია ამირანი  ქიმია 70 

92.  ხარაიშვილი გიორგი  ქიმია   

93.  ხაჩიძე თამარი  ქიმია   

94.  ხვედელიძე მარიკა  ქიმია 50 

95.  ხმიადაშვილი ნინო  ქიმია   

96.  ჯაბაური თამარ  ქიმია 50 

97.  ჯანეზაშვილი ნაია  ქიმია   

98.  ჯანჯღავა ლანა  ქიმია 50 

99.  ჯაყელი სალომე  ქიმია 50 

100.  ჯუღელი თამარი  ქიმია   

101.  აბულაძე გიორგი  ფიზიკა   

102.  ადუაშვილი გიორგი  ფიზიკა 70 

103.  ალუღიშვილი ლუკა  ფიზიკა 70 

104.  არევაძე ანზორ  ფიზიკა 70 

105.  ართმელაძე ნანა  ფიზიკა 70 

106.  ახობაძე თამარ  ფიზიკა 70 

107.  ბაბუნიშვილი ემზარი  ფიზიკა   

108.  ბეზარაშვილი ლუკა  ფიზიკა   

109.  ბერაძე გიორგი  ფიზიკა   

110.  ბიბილაშვილი მარიამ  ფიზიკა 50 

111.  ბითაძე მამია  ფიზიკა 50 

112.  ბრჟეზოვსკაია ანნა  ფიზიკა 50 

113.  გაბიანი კონსტანტინე  ფიზიკა 50 

114.  გაბისონია ვაჟა  ფიზიკა   

115.  გელაშვილი გიგა  ფიზიკა   

116.  გვენეტაძე ბესიკი  ფიზიკა   

117.  გიორგაძე ირაკლი  ფიზიკა   

118.  გოგნაძე გიორგი  ფიზიკა   



119.  გოგნაძე ნუგზარ  ფიზიკა   

120.  გოგოლიძე გიორგი  ფიზიკა   

121.  გოძიაშვილი მარიამ-ელიზაბეტ  ფიზიკა 50 

122.  დადიანი ეკატერინე  ფიზიკა 100 

123.  დადიანი ცოტნე  ფიზიკა 100 

124.  დათვიაშვილი გიორგი  ფიზიკა   

125.  დორეული ნინო  ფიზიკა 50 

126.  ეცადაშვილი მარიკა  ფიზიკა   

127.  ეძგვერაძე თამარ  ფიზიკა 50 

128.  ვარდიძე ქეთი  ფიზიკა   

129.  ვარდოსანიძე ნუცა  ფიზიკა   

130.  ზაქაშვილი ნუკრი  ფიზიკა 50 

131.  ზურაშვილი ნინო  ფიზიკა 100 

132.  თავაძე გუგა  ფიზიკა 50 

133.  თედელური თორნიკე  ფიზიკა 50 

134.  თევზაძე ქეთევან  ფიზიკა   

135.  იაკობაძე ლაშა  ფიზიკა   

136.  იჩქიტიძე გიორგი  ფიზიკა 100 

137.  კაპანაძე ბექა  ფიზიკა   

138.  კახაძე გიორგი  ფიზიკა 50 

139.  კახეთელიძე თორნიკე  ფიზიკა 50 

140.  კახიძე თამთა  ფიზიკა 70 

141.  კვასხვაძე ჰამლეტ  ფიზიკა   

142.  კვიჟინაძე მარიამ  ფიზიკა   

143.  კობახიძე დავითი  ფიზიკა 50 

144.  კუკულაძე ირაკლი  ფიზიკა   

145.  ლაბაძე გიორგი  ფიზიკა 50 

146.  ლიპარტელიანი ლევან  ფიზიკა 50 

147.  ლომაძე მიხეილ  ფიზიკა 50 

148.  მაჩალაძე ნიკოლოზ  ფიზიკა 70 

149.  მაჭარაძე თეკლე  ფიზიკა 70 

150.  მგელაძე რევაზ  ფიზიკა   

151.  მესხი ზაალი  ფიზიკა 70 

152.  მიქაუტაძე მარიამი  ფიზიკა 70 

153.  მუშკუდიანი ბექა  ფიზიკა 70 

154.  ნადირაძე მარიამ  ფიზიკა   

155.  ნიკოლაძე ნიკოლოზ  ფიზიკა   

156.  პაპაშვილი ლევან  ფიზიკა 50 

157.  პერანიძე ნოდარი  ფიზიკა 50 

158.  პიტავა თორნიკე  ფიზიკა 50 

159.  რამიშვილი ვახტანგ  ფიზიკა   

160.  სადაღაშვილი ავთანდილ  ფიზიკა   

161.  სახვაძე თინათინ  ფიზიკა   

162.  საჯაია თარაშ  ფიზიკა 50 



163.  ტატუნაშვილი გიორგი  ფიზიკა 50 

164.  ტუღუში ნაზი  ფიზიკა 50 

165.  უთმელიძე რუსუდან  ფიზიკა 50 

166.  უფლისაშვილი თეიმურაზ  ფიზიკა   

167.  უშარიძე ბექა  ფიზიკა   

168.  უძილაური ლევანი  ფიზიკა 50 

169.  ქარდავა ირაკლი  ფიზიკა 50 

170.  ქართველიშვილი ალექსანდრე  ფიზიკა 50 

171.  ქაშიბაძე პავლე  ფიზიკა 50 

172.  ქისტაური დავით  ფიზიკა   

173.  ქუსიკაშვილი გიორგი  ფიზიკა 70 

174.  შენგელაია ლევანი  ფიზიკა 50 

175.  შენგელია დავით  ფიზიკა   

176.  შეყრილაძე თამთა  ფიზიკა 70 

177.  შინდელაშვილი უჩა  ფიზიკა   

178.  შპეტიშვილი გიორგი  ფიზიკა 50 

179.  შუბითიძე ნინო  ფიზიკა   

180.  შუბლაძე თამარ  ფიზიკა 50 

181.  ჩაფიძე ილია  ფიზიკა 50 

182.  ჩიკვილაძე ელენე  ფიზიკა 70 

183.  ჩიტიშვილი ია  ფიზიკა 50 

184.  ჩხაიძე ოთარ  ფიზიკა 50 

185.  ცაავა ბექა  ფიზიკა   

186.  ცისკარიძე თინათინ  ფიზიკა 100 

187.  ცხელიშვილი ამირან  ფიზიკა   

188.  ჭაბაშვილი ილია  ფიზიკა   

189.  ჭავჭავაძე ირაკლი  ფიზიკა   

190.  ჭოლაძე მარიამ  ფიზიკა 100 

191.  ხარატიშვილი ლიკა  ფიზიკა 50 

192.  ხატიაშვილი გიორგი  ფიზიკა 50 

193.  ხვედელიძე ნატო  ფიზიკა 70 

194.  ხიზანიშვილი სანდრო  ფიზიკა 70 

195.  ხომერიკი გიორგი  ფიზიკა 70 

196.  ჯავახიშვილი გიორგი  ფიზიკა   

197.  ჯინიუზაშვილი ლუკა  ფიზიკა 50 

198.  ჯიჯელავა ბექა  ფიზიკა 70 

199.  აბდუშელიშვილი ბერიკა  მათემატიკა   

200.  აბესაძე გიორგი  მათემატიკა   

201.  ალექსაშვილი ნოდარი  მათემატიკა 100 

202.  არქანია არჩილი  მათემატიკა 50 

203.  ბეგაშვილი ლევანი  მათემატიკა   

204.  ბიძინაშვილი ოთარ  მათემატიკა   

205.  ბიწაძე რაჟდენ  მათემატიკა   

206.  ბიჭიაშვილი ანა  მათემატიკა 70 



207.  ბოლქვაძე ლევან  მათემატიკა   

208.  ბუზალაძე ლევანი  მათემატიკა   

209.  ბულისკერია გიორგი  მათემატიკა   

210.  ბულისკერია ირაკლი  მათემატიკა   

211.  გავაშელი ზაური  მათემატიკა 50 

212.  გავაშელი მარიამი  მათემატიკა 70 

213.  გალოგრე მარიამ  მათემატიკა   

214.  გამყრელიძე ნიკოლოზ  მათემატიკა   

215.  გარუჩავა თამარ  მათემატიკა 70 

216.  გარუჩავა ლიკა  მათემატიკა 70 

217.  გილიგაშვილი სანდრო  მათემატიკა 100 

218.  გოგოჭური გიორგი  მათემატიკა   

219.  გუჯაბიძე ლიკა  მათემატიკა 100 

220.  დავაძე სანდრო  მათემატიკა   

221.  დავითაია გვანცა  მათემატიკა 70 

222.  დავითაშვილი შალვა  მათემატიკა 50 

223.  დევდარიანი ნიკა  მათემატიკა 50 

224.  დევიძე რატი  მათემატიკა   

225.  დეკანოიძე გიორგი  მათემატიკა 50 

226.  დოლიაშვილი ლელა  მათემატიკა 50 

227.  ზაბახიძე გიორგი  მათემატიკა 50 

228.  თავიდაშვილი იროდიონ  მათემატიკა 50 

229.  კახიანი ანი  მათემატიკა 50 

230.  კეჭაყმაძე გიორგი  მათემატიკა 50 

231.  კვიცაძე შალვა  მათემატიკა   

232.  კობაიძე გიორგი  მათემატიკა 70 

233.  კუპრაშვილი ნიკა  მათემატიკა   

234.  ლაჩაშვილი მერი  მათემატიკა 50 

235.  ლიპარტია ირაკლი  მათემატიკა 50 

236.  ლუაშვილი ოთარი  მათემატიკა   

237.  მათეშვილი გიორგი  მათემატიკა   

238.  მამულაშვილი დავით  მათემატიკა   

239.  მაჩაიძე ანი  მათემატიკა 100 

240.  მაჭარაშვილი გაგა  მათემატიკა   

241.  მიმინოშვილი გვანცა  მათემატიკა 50 

242.  მუმლაძე ლაშა  მათემატიკა 50 

243.  მჭედლიშვილი ირაკლი  მათემატიკა 100 

244.  ნაკაშიძე გიორგი  მათემატიკა 70 

245.  ნეფარიძე ნინო  მათემატიკა 50 

246.  ნიკოლიშვილი ანა  მათემატიკა 50 

247.  ნოზაძე გვანცა  მათემატიკა 70 

248.  ოზბეთელაშვილი ანი  მათემატიკა 70 

249.  ოსიტაშვილი სოფო  მათემატიკა 70 

250.  პერტახია ანა  მათემატიკა 50 



251.  როზომაშვილი მარიამი  მათემატიკა 70 

252.  რუსია გიორგი  მათემატიკა 50 

253.  სარალიძე სალომე  მათემატიკა 50 

254.  საღირიშვილი სალომე  მათემატიკა 70 

255.  სუდაძე ნათია  მათემატიკა 100 

256.  ტაბატაძე თამარ  მათემატიკა 50 

257.  ტაბატაძე ნიკა  მათემატიკა   

258.  ფაიქიძე თამარ  მათემატიკა 50 

259.  ქართველიშვილი თორნიკე  მათემატიკა 50 

260.  ქასრაშვილი ნიკა  მათემატიკა   

261.  ქასრაშვილი სოფიკო  მათემატიკა 100 

262.  ქელდიშვილი შოთა  მათემატიკა 50 

263.  ქვაჭრელიშვილი სოფიკო  მათემატიკა   

264.  ღავთაძე თინათინ  მათემატიკა 50 

265.  ღორჯომელაძე ბექა  მათემატიკა   

266.  შალამბერიძე ჯონი  მათემატიკა   

267.  შერგელაშვილი თამარი  მათემატიკა   

268.  შველიძე ანა  მათემატიკა 50 

269.  შკუბულიანი ბექა  მათემატიკა   

270.  შოშიტაშვილი გვანცა  მათემატიკა 50 

271.  ჩახვაშვილი გაგა  მათემატიკა   

272.  ჩეკურიშვილი ალექსი  მათემატიკა   

273.  ჩიკაშუა ანა  მათემატიკა 70 

274.  ჩიხლაძე ზურაბი  მათემატიკა 50 

275.  ჩუბინიძე ანანო  მათემატიკა 50 

276.  ჩხეიძე ლუკა  მათემატიკა 50 

277.  ცენტერაძე ანა  მათემატიკა 50 

278.  ძაგანია მარიამ  მათემატიკა 70 

279.  ძაგანია ნინო  მათემატიკა   

280.  ძაგნიძე ბაკური  მათემატიკა 50 

281.  ძაძამია ანა  მათემატიკა   

282.  ძინძიბაძე ნატო  მათემატიკა   

283.  წიწილაშვილი თორნიკე  მათემატიკა 50 

284.  ჭავჭავაძე დაჩი  მათემატიკა 50 

285.  ჭიპაშვილი გიორგი  მათემატიკა   

286.  ხარებავა მარიამი  მათემატიკა 50 

287.  ხიდეშელი მედეა  მათემატიკა   

288.  ხორნაული ნატო  მათემატიკა 50 

289.  ხუსკივაძე გიორგი  მათემატიკა   

290.  ჯავახიძე გიორგი  მათემატიკა 50 

291.  ჯალალიშვილი ლუკა  მათემატიკა 50 

292.  ჯანგველაძე გიორგი  მათემატიკა 50 

293.  ჯანგველაძე დავით  მათემატიკა 70 

294.  ჯაჯანიძე ნინო  მათემატიკა 50 



295.  ჯიმშიტაშვილი ილია  მათემატიკა 70 

296.  აბზიანიძე სალომე  ბიოლოგია   

297.  აბრამაშვილი თამარ  ბიოლოგია   

298.  აბუაშვილი მარიამი  ბიოლოგია   

299.  აბუაშვილი ნინო  ბიოლოგია   

300.  აზარაშვილი ანი  ბიოლოგია   

301.  ათაბეგაშვილი ანი  ბიოლოგია   

302.  ანსიანი რუსიკო  ბიოლოგია   

303.  არდია ანა  ბიოლოგია   

304.  არსენიძე დავითი  ბიოლოგია 50 

305.  ასანიძე მერი  ბიოლოგია 50 

306.  ახალბედაშვილი გიგა  ბიოლოგია   

307.  ბარბაქაძე სალომე  ბიოლოგია 50 

308.  ბედოშვილი მანანა  ბიოლოგია 50 

309.  ბეჟაშვილი ბელა  ბიოლოგია   

310.  ბლიაძე თათია  ბიოლოგია   

311.  ბოლქვაძე რატი  ბიოლოგია 50 

312.  ბულაშვილი ანა  ბიოლოგია 50 

313.  გაბუნია სოფიკო  ბიოლოგია 50 

314.  გვარამაძე სოფიო  ბიოლოგია   

315.  გვასალია ციცინო  ბიოლოგია   

316.  გოცირიძე რატი  ბიოლოგია   

317.  გრძელიშვილი ნინო  ბიოლოგია   

318.  ვიბლიანი სალომე  ბიოლოგია   

319.  ზაქაიძე ეთერი  ბიოლოგია 50 

320.  ზედგინიძე მარიამ  ბიოლოგია 50 

321.  ზურნაჩიანი ანა  ბიოლოგია   

322.  თარაშვილი ვლადიმერ  ბიოლოგია   

323.  თევდორაშვილი ანა  ბიოლოგია   

324.  თელიაშვილი სოფიკო  ბიოლოგია   

325.  თვარაძე ნინო  ბიოლოგია 50 

326.  იასაღაშვილი ლუკა  ბიოლოგია   

327.  კალანდაძე ანა  ბიოლოგია   

328.  კანაშვილი რუსუდანი  ბიოლოგია   

329.  კეთილაძე სოფიო  ბიოლოგია   

330.  კვანტრიშვილი თამარ  ბიოლოგია   

331.  კვაჭაძე ანა-მარიამ  ბიოლოგია 70 

332.  კვეკვესკირი ნათია  ბიოლოგია 50 

333.  კიკნაძე თამარ  ბიოლოგია 50 

334.  ლომთაძე ნინო  ბიოლოგია 50 

335.  ლომიძე მაგდა  ბიოლოგია   

336.  მამულოვი მარიამ  ბიოლოგია   

337.  მამფორია ანანო  ბიოლოგია   

338.  მანთაშაშვილი თემური  ბიოლოგია 50 



339.  მარგალიტაძე ანა  ბიოლოგია   

340.  მაჭავარიანი ილია  ბიოლოგია   

341.  მახათაძე ანა  ბიოლოგია   

342.  მახათაძე თამთა  ბიოლოგია   

343.  მორჩილაძე მარიამ  ბიოლოგია   

344.  მულაძე მერი  ბიოლოგია   

345.  მუმლაძე ლაშა  ბიოლოგია 50 

346.  მუშკუდიანი მარიამ  ბიოლოგია 50 

347.  ნინიაშვილი ლია  ბიოლოგია 50 

348.  ნოზაძე ლიკა  ბიოლოგია   

349.  ონიანი ლუკა  ბიოლოგია   

350.  ოქრუაშვილი ლელა  ბიოლოგია   

351.  პაპავა ანა  ბიოლოგია   

352.  პეტრიაშვილი აკაკი  ბიოლოგია   

353.  რეხვიაშვილი გიორგი  ბიოლოგია   

354.  რობაქიძე ნენსი  ბიოლოგია 50 

355.  როჭიკაშვილი მარიამ  ბიოლოგია 50 

356.  სალუქაშვილი მიხეილ  ბიოლოგია   

357.  სიდამონიძე თამარ  ბიოლოგია 70 

358.  სირბილაძე მარიამ  ბიოლოგია   

359.  სიჭინავა მარიამ  ბიოლოგია 50 

360.  სუპატაშვილი ლიკა  ბიოლოგია   

361.  ტურაბელიძე მარიამ  ბიოლოგია   

362.  ტუხიაშვილი ქრისტინა  ბიოლოგია   

363.  უბილავა მარიამ  ბიოლოგია   

364.  უსუფაშვილი ანა  ბიოლოგია 50 

365.  ფხალაძე ანა  ბიოლოგია 50 

366.  ქავთარაძე არჩილი  ბიოლოგია   

367.  ქარქაშაძე მაგდა  ბიოლოგია   

368.  ქვახარშიაშვილი თინათინი  ბიოლოგია   

369.  ქვრივიშვილი ნინო  ბიოლოგია   

370.  ქინქლაძე სოფიკო  ბიოლოგია 50 

371.  ქოქიაშვილი ნანა  ბიოლოგია   

372.  ქურხული ეთერი  ბიოლოგია 50 

373.  ქუშაშვილი თორნიკე  ბიოლოგია   

374.  ქუშაშვილი ნონა  ბიოლოგია   

375.  ღვინჯილია სალომე  ბიოლოგია 50 

376.  ღუბელაძე ნინო  ბიოლოგია 50 

377.  ღუღუნიშვილი მარიამ  ბიოლოგია 70 

378.  ყულიჯანიშვილი ნათია  ბიოლოგია 70 

379.  შანშაშვილი ნინო  ბიოლოგია   

380.  შაქარაშვილი მარიამი  ბიოლოგია   

381.  შენგელია ფატი  ბიოლოგია   

382.  ცერცვაძე ირაკლი  ბიოლოგია   



383.  წერეთელი მარიამ  ბიოლოგია   

384.  წიკლაური ალექსანდრე  ბიოლოგია   

385.  წულაია მარიამი  ბიოლოგია 50 

386.  ჭითანავა მარიამ  ბიოლოგია   

387.  ჭინჭარაული ეკატერინე  ბიოლოგია   

388.  ჭიქაშვილი თათია  ბიოლოგია 50 

389.  ხანიშვილი მზიკო  ბიოლოგია 50 

390.  ხვიტია მარიამ  ბიოლოგია   

391.  ხოფერია მედეა  ბიოლოგია   

392.  ჯამაგიძე სოფიკო  ბიოლოგია 50 

393.  ჯაფარიძე ირინა  ბიოლოგია   

394.  ჯინჭარაძე სალომე  ბიოლოგია   

 

 

 

 



პროგრამები - 1)კომპიუტერული მეცნიერება; 2) გამოყენებითი ბიომეცნიერებები 

და ბიოტექნოლოგია; 3) გეოგრაფია; 4) გეოლოგია; 5) ელექტრონიკა; 6) ეკოლოგია. 

 

 

N გვარი სახელი პ/ნ გრანტი % 

1.  ადამია ალექსანდრე  50 

2.  ავალიშვილი ავთანდილ  50 

3.  ალექსანდრია გიორგი  70 

4.  ალიმბარაშვილი ევგენია  100 

5.  ამინაშვილი ანდრო  50 

6.  ამყოლაძე სანდრო  70 

7.  ანთაძე დავით  50 

8.  არაბიძე ანრი  50 

9.  არზუმანიანი გიორგი    

10.  არჩვაძე ცოტნე    

11.  აფციაური გიგია  50 

12.  ახალკაციშვილი ხატია  50 

13.  ახჩანოღლი ალიმ  50 

14.  ბასლანძე ნიკოლოზ  50 

15.  ბახტაძე ნიკოლოზ  50 

16.  ბახტურიძე ლაშა-გიორგი  50 

17.  ბეჟანიშვილი გიორგი  50 

18.  ბეროზაშვილი გიორგი  100 

19.  ბობოხიძე თამთა  50 

20.  ბუზალაძე ილია  70 

21.  ბულუხია ეგუდიელი  50 

22.  ბურდიაშვილი დაჩი  50 

23.  ბუჩუკური ვალერი  50 

24.  გაგოშიძე გოგა  50 

25.  გალიმზიანოვი გიორგი  70 

26.  გელაშვილი ნიკა  50 

27.  გელაძე ლადო    

28.  გელიტაშვილი ოთარი    

29.  გვენცაძე ანა  50 

30.  გოგიაშვილი გიორგი    

31.  გოგიძე გიორგი  50 

32.  გოგოლიძე გოგიტა  70 

33.  გორდეზიანი ბექა  50 

34.  გოტიაშვილი ნინო    

35.  გოჩიტაშვილი თეიმურაზი  70 

36.  გუგენიშვილი გიორგი    

37.  გუგუჩია ლილი  50 

38.  გურჩიანი ლადო  50 



39.  დავითაშვილი გიორგი  70 

40.  დავითაშვილი ლუკა  100 

41.  დარბაიძე ზურაბი  70 

42.  დოლაბერიძე შოთა    

43.  დოლიძე გიორგი  100 

44.  ებრალიძე ირაკლი  50 

45.  ვარდიშვილი ლუკა  100 

46.  ვარდიძე არჩილი  70 

47.  ვეკუა გრიგორი    

48.  ვეკუა რეზო    

49.  ვეკუა უჩა  50 

50.  ვოსკანიანი ალექსანდრე  50 

51.  ზარიძე ანინო  70 

52.  თეზელაშვილი ანა  100 

53.  თირქია კონსტანტინე  50 

54.  თხელიძე მიხეილ  50 

55.  თხინვალელი ანდრია  50 

56.  კაპანაძე დავით  70 

57.  კასრაძე სოსო    

58.  კახეთელიძე ალექსანდრე    

59.  კახურიშვილი თამარ  50 

60.  კენჭოშვილი ოთარი  70 

61.  კვარაცხელია ლუკა    

62.  კილტავა გიორგი  100 

63.  კობიაშვილი თინიკო  50 

64.  კოპალიანი ზურაბი    

65.  კოსტავა ნათელა    

66.  კუბლაშვილი ნიკა  70 

67.  ლაითაძე რატი  50 

68.  ლომიძე გიორგი  70 

69.  მაგრაქველიძე საბა  50 

70.  მალიშავა თემურ  100 

71.  მამნიაშვილი ნინო  50 

72.  მარტყოფლიშვილი დავით  70 

73.  მარღიშვილი მიხეილ  70 

74.  მაჩალაძე ოთარი  70 

75.  მაცაბერიძე თორნიკე  50 

76.  მახათაძე ვიტალი    

77.  მეგრელიძე ილია  50 

78.  მეტრეველი ნათელა    

79.  მეტრეველი ნიკოლოზ  50 

80.  მეცხოვრიშვილი გიორგი  100 

81.  მიქელაძე ირაკლი  50 

82.  მორალიშვილი სანდრო  100 



83.  მუსხელიშვილი ვახტანგ  70 

84.  ნადირაძე გიორგი  70 

85.  ნატროშვილი ალექსანდრე  50 

86.  ნიკოლაიშვილი ნინო  70 

87.  ნიჟარაძე გიორგი  50 

88.  ნიქაბაძე ქეთინო  70 

89.  ოგანეზოვი იზაბელა  50 

90.  ორაგველიძე მარიამ  70 

91.  პერანიძე ირაკლი  50 

92.  ჟოდურიშვილი თათია  100 

93.  ჟორჟოლიანი გუგა  70 

94.  რაქვიაშვილი შალვა  50 

95.  რთველაძე ნიკა    

96.  საგანელიძე ანნა  50 

97.  სანოძე ირაკლი  70 

98.  სახამბერიძე გიორგი  70 

99.  სახიაშვილი ოთარ  50 

100.  სეფისკვერაძე ნიკა  50 

101.  სონღულაშვილი მარიამ  100 

102.  სხულუხია გვანცა  50 

103.  ტაბატაძე გიორგი  50 

104.  ტაბატაძე გიორგი    

105.  ტიტვინიძე ბექა  70 

106.  ტყემალაძე გიორგი  50 

107.  ურიდია ნატო  50 

108.  ფანგანი გიორგი  50 

109.  ფეიქრიშვილი ლუკა  50 

110.  ფერიაშვილი მარიამი  50 

111.  ქავთარაძე ვლადიმერ  100 

112.  ქათამაძე მარიამი    

113.  ქარელი მარიამ  70 

114.  ქართლელიშვილი ოთარ  100 

115.  ქარქუზაშვილი არჩილი    

116.  ქაფიანიძე მაკა  50 

117.  ქენქაძე დავით    

118.  ქერდიყოშვილი გიორგი  50 

119.  ქვათაძე ნიკა  50 

120.  ქიმაძე ირაკლი  50 

121.  ქურასბედიანი თორნიკე    

122.  ღარიბაშვილი გიორგი  50 

123.  შახმურადიანი ვარუჟან  50 

124.  შელია ლევან    

125.  შენგელია მილორდი  50 

126.  შეყილაძე სალომე  100 



127.  შველიძე ლევან  70 

128.  შოშიკელაშვილი რატი  50 

129.  შუბითიძე გიორგი  50 

130.  ჩაგანავა ზაზა  50 

131.  ჩარკვიანი ლაშა    

132.  ჩაჩანიძე ზურაბი  70 

133.  ცეცხლაძე თამარა  50 

134.  ძმანაშვილი დემეტრე  100 

135.  ძულიაშვილი თამარი  70 

136.  წერეთელი ბესარიონ  70 

137.  წიფიანი გიერგ  50 

138.  წულაია გიორგი  100 

139.  წურწუმია დიმიტრი    

140.  ჭავჭავაძე ლიკა  50 

141.  ხანჯალაძე დავით  100 

142.  ხარაზიშვილი ლია  70 

143.  ხარიტონაშვილი ალექსანდრე  50 

144.  ხახუტაიშვილი იანა  100 

145.  ხეთაგური გიორგი  70 

146.  ხვედელიძე ლევან  50 

147.  ხიდეშელი დავითი  50 

148.  ხიტირი ნიკოლოზი  70 

149.  ხმელიძე თორნიკე  50 

150.  ხომერიკი გიორგი    

151.  ხოშტარია ანა    

152.  ჯანიაშვილი ნიკოლოზი  50 

153.  ჯანიკაშვილი თორნიკე    

154.  ჯანჯღავა ლუკა  100 

155.  ჯაფარიძე დავითი  70 

156.  ჯერენაშვილი ნატო    

157.  ჯიქია დავით  100 

158.  ჯიშიაშვილი მეგი  70 



სან დიეგოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისურენოვანი საბაკალავრო 

პროგრამები:  

 

N გვარი სახელი პირადი № პროგრამა 
გრანტი 

% 
1.  

აბაშიძე ლევან  
1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

2.  
ადეიშვილი გიორგი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

3.  
აფციაური გიორგი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

4.  
ბაიდოშვილი ნიკა  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

5.  
ბასიაშვილი გიორგი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

6.  
ბერიძე არჩილი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

7.  
ბუაძე ირაკლი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
50 

8.  
გიგინეიშვილი დიანა  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

9.  
გიგუაშვილი ელენე  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

10.  
გოგოლაძე ალექსი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

11.  
გორდაძე ირაკლი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
50 

12.  
გუნცაძე ალექსანდრე  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

13.  
დალალიშვილი ფიქრია  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
50 

14.  
ვაჩეიშვილი რატი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

15.  
თვალჭრელიძე მარიამ  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
50 

16.  
თურქიაშვილი ანა  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

17.  
კოტაძე თათია  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

18.  
ლეკიშვილი ლევან  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
50 

19.  
ლომიძე მარიამ  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
50 

20.  
ლუკაშვილი მარიამ  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

21.  
მანველიშვილი პეტრე  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
50 

22.  
მელითაური გვანცა  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

23.  
მოსიაშვილი თამარ  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

24.  
მოსიძე გიორგი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
50 

25.  ნარჩემაშვილი მარიამი  1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 100 



კომპიუტერული ინჟინერია. 

26.  
ტაბატაძე რევაზი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

27.  
ტომაშ ანა  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

28.  
უთიაშვილი ბესარიონი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

29.  
უკლება იმედა  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

30.  
ქერეჭაშვილი გურამი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

31.  
ქურხული გიორგი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

32.  
შამათავა ლერი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
70 

33.  
ჩხეტიანი ლუკა  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

34.  
ცინცაძე გიორგი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

35.  
ცხვედიანი არჩილი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

36.  
ჯაფარიძე გიორგი  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
100 

37.  
ჯიქია ალექსანდრე  

1) ელექტრული ინჟინერია, 2) 

კომპიუტერული ინჟინერია. 
50 

38.  აბრამიშვილი მარიამ  ქიმია-ბიოქიმია 50 

39.  ალბექიონი ელენე  ქიმია-ბიოქიმია 100 

40.  ასათიანი ნიკა  ქიმია-ბიოქიმია 100 

41.  ასლანიკაშვილი ელენე  ქიმია-ბიოქიმია 100 

42.  გავაშელიშვილი ნინო  ქიმია-ბიოქიმია 70 

43.  გველესიანი თეონა  ქიმია-ბიოქიმია 100 

44.  გოგია სანდრო  ქიმია-ბიოქიმია 70 

45.  გოჯიაშვილი ელგუჯა  ქიმია-ბიოქიმია 100 

46.  გუძუაძე მარიამ  ქიმია-ბიოქიმია 100 

47.  დავითინიძე ლედი  ქიმია-ბიოქიმია 50 

48.  ვარდიაშვილი მარიამ  ქიმია-ბიოქიმია 70 

49.  ზივზივაძე მარიამი  ქიმია-ბიოქიმია   

50.  თავართქილაძე ანა  ქიმია-ბიოქიმია 50 

51.  კაპანაძე ქეთევანი  ქიმია-ბიოქიმია   

52.  კუჭუაშვილი ანა  ქიმია-ბიოქიმია 100 

53.  მამასახლისი ნინო  ქიმია-ბიოქიმია 70 

54.  მესტვირიშვილი სანდრო  ქიმია-ბიოქიმია 50 

55.  მეშვილდიშვილი გიორგი  ქიმია-ბიოქიმია 100 

56.  მშვიდობაძე ალექსანდრა  ქიმია-ბიოქიმია 70 

57.  ნებიერიძე გიორგი  ქიმია-ბიოქიმია   

58.  ნიკოლაიშვილი მაკრინე  ქიმია-ბიოქიმია 100 

59.  ნიკოლაიშვილი ნინო  ქიმია-ბიოქიმია 50 

60.  რუსაძე ეკა  ქიმია-ბიოქიმია 100 

61.  რუხაძე ანი  ქიმია-ბიოქიმია 100 

62.  სეფაშვილი მერაბი  ქიმია-ბიოქიმია 50 



63.  ფაცურია თეკლე  ქიმია-ბიოქიმია 50 

64.  ქერდიყოშვილი თამარ  ქიმია-ბიოქიმია 70 

65.  შურღაია ნიკოლოზ  ქიმია-ბიოქიმია 100 

66.  ჩარექიშვილი თათა  ქიმია-ბიოქიმია   

67.  ჩიქოვანი გიორგი  ქიმია-ბიოქიმია 50 

68.  ჭახრაკია ანი  ქიმია-ბიოქიმია 70 

69.  ხვიჩია მარიამ  ქიმია-ბიოქიმია 100 

70.  ხოხონიშვილი სოფიო  ქიმია-ბიოქიმია 100 

71.  ჯალაღონია ეკა  ქიმია-ბიოქიმია 50 

72.  აბრამიშვილი სანდრო  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

73.  ანდღულაძე თამარ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

74.  ანჯაფარიძე მამუკა  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

75.  არველაძე ქეთევან  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

76.  ბალიაშვილი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

77.  ბაქიძე ანა  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

78.  ბაძგარაძე ლევან  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

79.  ბერელაშვილი გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

80.  გელაშვილი მარიამ  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

81.  გოგალაძე თენგიზ  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

82.  გოჩიტაშვილი თამაზ  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

83.  დევაძე დავით  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

84.  ზათიაშვილი საბა  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

85.  თვალიაშვილი ლელა  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

86.  კვაღინიძე ეკატერინე  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

87.  ლონდარიძე ლაზარე  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

88.  მაისურაძე თამაზი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

89.  მამისაშვილი ლიზი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

90.  მანაგაძე ზაზა  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

91.  მენთეშაშვილი თამარ  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

92.  მიქავა თემური  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

93.  მურვანიძე ანდრო  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

94.  სანადირაძე ლევან  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

95.  საღლიანი დემეტრე  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

96.  ფოფხაძე ნოდარი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

97.  ქიქავა გიორგი  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

98.  ღარიბაშვილი ლევანი  კომპიუტერული მეცნიერება 70 

99.  შარეიძე ნინო  კომპიუტერული მეცნიერება 50 

100.  შიშნიაშვილი ერეკლე  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

101.  ხვედელიძე ნიკა  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

102.  ხომერიკი საბა  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

103.  ხოჯამიროვა ელენე  კომპიუტერული მეცნიერება 100 

 



 


