
N შიფრი პროექტის სათაური
ქულების 

ჯამი

1 MG-TG-19-1288
სტრესით გამოწვეული ძილის დარღვევებისა და 
მისი შედეგების შესწავლა საქართველოში 
იძულებით გადაადგილებულ პირებში

18

2 MG-TG-19-2603
არასატარიფო ბარეირები და საქართველოს 
გამოწვევები DCFTA-ის ფარგლებში

18

3 MG-TG-19-258

გარემოს დაცვის ძირითადი პრინციპები 
(კუმულაციური ზემოქმედება)  ჰიდროტექნიკური 
ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 
ეტაპზე

18

4 MG-TG-19-1447 ევკლიდური სიბრტყის უნიფორმული სიმრავლეები 18

5 MG-TG-19-2369

“კოლხეთის დაბლობის სფაგნუმიანი ტორფიანი 
პელოიდების ქიმიური შემადგენლობის შესწავლა, 
სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების პერსპექტივის 
შესაფასებლად“.

18

6 MG-TG-19-1953
ფლავონოიდების შემცველი  პრეპარატების მიღების 
მწვანე ტექნოლოგიები 

18

7 MG-TG-19-1796
ბუნებრივი საფრთხეების ზემოქმედება 
აგროლანდშაფტებზე მესტიის მუნიციპალიტეტში

18

8 MG-TG-19-1934

ვერცხლის ნანონაწილაკების გავლენა დნმ-ში 
ინტერკალირებულ საღებავებს შორის 
ფლუორესცენტული რეზონანსური ენერგიის 
გადატანაზე

18

მობილობა - ახალგაზრდა მეცნიერების რანჟირებული სია



9 MG-TG-19-2186
ეკონომიკური თავისუფლების გამოწვევები 
განვითარებად ქვეყნებში და სახელმწიფოს 
ქმედითუნარიანობა (საქართველოს მაგალითი)

18

10 MG-TG-19-228

საქართველოში მოქმედ ბიზნეს სუბიექტებზე 
(დეველოპერული კომპანიების ქეისებზე 
დაყრდნობით) ეროვნული ბანკის მონეტარული 
პოლიტიკის გავლენის ანალიზი

18

11 MG-TG-19-610
ნდობის ფაქტორის მნიშვნელობა არაფორმალური 
ინსტიტუტების განვითარებაში (საქართველოს 
მაგალითზე)

18

12 MG-TG-19-2630

ახალი ტექნოლოგიური მიდგომა ალუმინის 
ოქსიდის ფუძეზე ნახშირბადოვანი სტრუქტურების 
შემცველი მტკიცე კერამიკული მასალების 
მისაღებად

17

13 MG-TG-19-2485 მახობელის ეთნობოტანიკური ღირებულება 17

14 MG-TG-19-1970
გვირაბში აფეთქებისას ადამიანის სხეულზე მოქმედი 
დინამიკური დატვირთვების ჩახშობა წყლის 
ბარიერის ზემოქმედებით

17

15 MG-TG-19-2447
ზედაპირული მორწყვასთან დაკავშირებული 
ეკოლოგიური უწესივრობების მიახლოებითი 
შეფასება

17

16 MG-TG-19-802
ძველი ქართული ლიტერატურა, როგორც 
ისტორიული წყარო (ცხოვრებები, წამებები), 
ქართული მაგალითი 

17

17 MG-TG-19-1945
აქტიური დეფორმაციები და კუმშვის მაგნიტუდა 
მტკვრის ნაოჭა შეცოცებათა სარტყლის დასავლეთ 
ნაწილში

17

18 MG-TG-19-350

ირანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობების 
ისტორიიდან: ქართველ დიდგვაროვანთა ფრესკები 
ქართული ეკლესიებიდან (XVII საუკუნე) (სამოსი, 
ლექსიკა)

17

19 MG-TG-19-1216
ულტრადისპერსული Fe-W-Al-Ti-Ni–C-B ფხვნილების 
სინთეზი მექანიკური ლეგირებით 

17



20 MG-TG-19-167

ადამიანის საქმიანობის დადგენა არქეოლოგიურ 
მასალაში აღმოჩენილი ფიტოლიტებისა და 
არაპალინოლოგიური პალინომორფების (NPP) 
კვლევის საფუძველზე

17

21 MG-TG-19-383
ლეიკოენცეფალოპათია კალციფიკატებითა და 
ცისტებით - ფარკამორეზისტენტული ეპილეფსიის 
შემთხვევის ხანგრძლივი დაკვირვების შედეგები

17

22 MG-TG-19-476

ჩაის პლანტაციებში სამუშაო კომბინირებული 
მანქანის ოპტიმალური  სამუშაო რეჟიმების დადგენა 
მსგავსობითობისა და განზომილებათა თეორიის 
გამოყენებით.

17

23 MG-TG-19-312

ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების (აფნ) 
აღქმული სარგებელი და უარყოფითი ეფექტები: 
საქართველოში აფნ მომხმარებლების ონლაინ 
გამოკითხვის შედეგები

17

24 MG-TG-19-206
“An intolerably jumbled blabber“. Richard Wagner and the 
othering of „Hebraic speech“

17

25 MG-TG-19-049
საქართველოში მოზარდი მცენარის Tribulus terrestris 
მეორადი მეტაბოლიტები და ფარმაკოლოგიური 
ეფექტურობა

17

26 MG-TG-19-2228
ფოლკლორული წყაროების მნიშვნელობა ქართული 
ეროვნული იდენტობის კვლევისთვის

16

27 MG-TG-19-1963
ქართული ენდემური მცენარის აჭარული ანგელოზას 
(Angelica adzharica M. Pimen) ფიტოქიმიური ანალიზი 
და ანტიოქსიდანტური მოქმედების შესწავლა 

16

28 MG-TG-19-2528

მთიანი დასახლებების მოსახლეობის: ტურიზმის 
განვითარების ფონზე  საარსებო წყაროები 
ადაპტაციის სტრატეგიები  დასახლებულ დაცულ 
ტერიტორიებში 

16

29 MG-TG-19-1095

ანტიბიოტიკო რეზისტენტული Pseudomonas 
aeruginosa მიმართ აქტიური ბაქტერიოფაგების 
გამოყოფა, დახასიათება და აქტივობის სპექტრის 
შესწავლა.

16



30 MG-TG-19-2117
პროფესიული განათლების საკიტხებში სახელმწიფო 
პოლიტიკის გამოწვევები

16

31 MG-TG-19-2595
პოსტ საბჭოთა ქვეყნების გამოწვევები პროფესიული 
განათლების განვითარების პროცესში (საქართველოს 
მაგალითზე)

16

32 MG-TG-19-2419
საქართველოში ფსიქიატრიული ჯანმრთელობის 
ხარჯთეფექტურობის შესწავლისთვის

16

33 MG-TG-19-2722
ტურიზმის ადგილობრივი მიწოდების ჯაჭვის 
სივრცითი თავისებურებები მაღალმთიან 
საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები

16

34 MG-TG-19-1593

ორექსინების (ჰიპოკრეტინების) 
ინტრაცერებროვენტრიკულური (ICV) მიკროინექციის 
ეფექტები მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის 
პოსტნატალური დისფუნქციით გამოწვეულ ძილ-
ღვიძილის ციკლის და ქცევით დარღვევებზე და 
ორექსინების შემცველობაზე თავზურგტვინის 
სითხეში

16

35 MG-TG-19-2174
E.coli სპეციფიკური პოდოვირიდეს მორფოტიპის 
ფაგის ფარმაკოკინეტიკა, ფარმაკოდინამიკა და 
გავლენა ციტოკინების პროდუქციაზე

16

36 MG-TG-19-2677
აზიური ფაროსანას დამოკიდებულება და ადაპტაცია 
მკვებავ მცენარეებთან საქართველოს პირობეში

16

37 MG-TG-19-479
ენტეროტოქსიგენური Bacteroides fragilis-ზე აქტიური 
ბაფქტერიოფაგების მიერ გამოწვეული ლოკალური 
იმუნური პასუხის ინ ვიტრო კვლევა

16

38 MG-TG-19-2380
შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა შიდა 
აუდიტის მაგალითზე

16

39 MG-TG-19-2402
სტუდენტთა კმაყოფილებაზე მოქმედი ფაქტორები 
საქართველოს უნივერსიტეტების მაგალითზე

16



40 MG-TG-19-1387

ფისკალური დეცენტრალიზაციის როლი 
ფინანსურად ძლიერი მუნიციპალიტეტის შექმნის 
პროცესში (სამეგრელო - ზემო სვანეთის რეგიონის 
მაგალითზე) 

16

41 MG-TG-19-781
ისლამის მრავალი სახე თანამედროვე საქართველოში 
- მუსლიმების იდენტობის ახალი პერსპექტივები (3 
შემთხვევის ანალიზი)

16

42 MG-TG-19-389
უკანონო მავთულხლართებისა და  ე. წ. საზღვრის 
აღმნიშვნელი ბანერების აღმართვის პროცესი 
ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში

16

43 MG-TG-19-1939
ქოლესტაზურ ღვიძლში ჰეპატოციტების 
პოლიპლოიდიზაციაში ERK 1/2 სასიგნალო გზის 
როლის დადგენა

16

44 MG-TG-19-1799

ოკადაიკის მჟავით გამოწვეულ ალცჰეიმერის 
დაავადების ცხოველურ მოდელში სივრცითი 
მეხსიერების დარღვევისა და ჰიპოკამპში 
ნეიროდეგენერაციული პროცესების შესწავლა

16

45 MG-TG-19-217
შეუუღლებელობა და შედარების თეორემები მეოთხე 
რიგის წრფივი ჩვეულებრივი დიფერენციალური 
განტოლებებისათვის

16

46 MG-TG-19-1315
ევროპული ინტეგრაცია: საქართველოს 
სუვერენიტეტის გარანტია თუ საფრთხე?

16

47 MG-TG-19-675
რადონი ბუნებრივ წყლებში ქ. თბილისის არეალში 
(საქართველო)

16



48 MG-TG-19-026
გენდერული პოლიტიკის რეალიზება საქართველოს 
ეროვნულ თავდაცვაში: პრობლემური საკითხები და 
გამოწვევები

16

49 MG-TG-19-435
სტალინის ბივოკალურობა და მეორე მსოფლიო ომის 
მეხსიერება საქართველოში

16

50 MG-TG-19-986
წონა, კორტიზოლი, ჰეპერაქტიულობა და 
მიკტორალღური ღუმელი

16

51 MG-TG-19-972
ლექსიკური დუბლეტები პირველი მეფეთას ძველ 
ქართულ ვერსიებში

16

52 MG-TG-19-442

საქართველოს ეროვნული ბოტანიკური ბაღის 
ფიჭვისებრთა (Pinaceae)ოჯახის წარმომადგენლების 
მავნებელ-დაავადებათა  გამოვლენა და ხმობის 
მიზეზების დადგენა 

16

53 MG-TG-19-096 ხელსაფქვავის ქვები გრაკლიანი გორიდან 16

54 MG-TG-19-127
ფსიქოაქტიური ნივთიერებების მოხმარება ღამის 
კლუბების ხშირ ვიზიტორებში: ონლაინ ჯვარედინ-
სექციური კვლევის შედეგები

16

55 MG-TG-19-393
 მედია წიგნიერება,  როგორც პრიორიტეტული 
გამჭოლი კომპეტენციის კონცეფცია 
საგანმანათლებლო სიტემაში - შედარებითი ანალიზი

16

56 MG-TG-19-2347
კონკურენცია საკომუნიკაციო ბაზარზე და საფასო 
ქცევის მოდელები

15



57 MG-TG-19-950
კორტიკოსტერონის ინტრაცერებროვენტრიკულური 
შეყვანით გამოწვეული სტრესი: ნადოლოლის 
ეფექტი პლაზმური კორტიკოსტერონის დონეზე

15

58 MG-TG-19-2588
მცირე ბიზნესის როლი საქართველოს მდგრად 
ეკონომიკურ განვითარებაში

15

59 MG-TG-19-927

თბილისის შემოგარენში სხვადასხვა დროს 
გაშენებული ტყის კულტურების ხმობის მიზეზები, 
გატყევებისათვის მდგრადი მერქნიანი სახეობების 
შერჩევა და გაშენების აგროწესების დამუშავება 

15

60 MG-TG-19-1391
არქივთმცოდნეობის განვითარება საქართველოში და 
თანამედროვე პრობლემები

15

61 MG-TG-19-1714

Aegilops tauschii Coss.-ს საქართველოში 
გავრცელებული ნიმუშების გენეტიკური 
მრავალფეროვნების შესწავლა ქლოროპლასტური 
დნმ-ის საშუალებით

15

62 MG-TG-19-1637

გვიან ცარცული ბრექჩიის შემცველი ქვემო 
ბოლნისის ოქრო-სპილენძის საბადოს გეოლოგია და 
ლითოლოგიური კონტროლი, ბოლნისის მადნიანი 
რაიონი, მცირე კავკასია, საქართველო 

15

63 MG-TG-19-1866
ლაშქარას შენაერთები, როგორც ახალი 
ფარმაცევტული პროდუქტების აქტიური 
კომპონენტები

15

64 MG-TG-19-1891
მედიალური სეპტუმის სელექიური და 
არასელექციური დაზიანების ეფექტები კვლევით 
ქცევაზე და ამოცნობის მეხსიერებაზე

15

65 MG-TG-19-1120
კონკურენციის მექანიზმის სრულყოფის გზები 
ინოვაციური ეკონომიკის შექმნის და 
განვითარებისთვის

15

66 MG-TG-19-1804
პირის ღრუს შერეული ინფექციების საწინააღმდეგო 
ბიოკომპოზიტის შექმნა

15

67 MG-TG-19-648
საქართველოსა და რუსეთის მართლმადიდებელი 
ეკლესიების სამშვიდობო მისია "ცივი ომის" 
პერიოდში (XX საუკუნის 70-80-იანი წწ.)

15



68 MG-TG-19-293
სტრესი და ძილის დარღვევები ევროპის 
უნივერსიტეტის უცხოელ მედიკოს სტუდენტებში, 
საქართველო

15

69 MG-TG-19-1025
მსოფლიო გეოპოლიტიკა და რელიგიური 
კონფრონტაცია საქართველოში (XVIII ს. თბილისის 
მაგალითი)

15

70 MG-TG-19-994 კარტოფილის კიბოს გავრცელება საქართველოში 15

71 MG-TG-19-280
ქართულ-ჩინური სავაჭრო და ეკონომიკური 
ურთიერთობების პერსპექტივები ერთი სარტყლისა 
და ერთი გზის ინიციატივის კონტექსტში

15

72 MG-TG-19-2526
პატიმარ ქალთა ფსიქიკური და ფსიქო-სოციალური 
საჭიროებები საქართველოში

14

73 MG-TG-19-191
საქართველოს რკინიგზის რეინჟინერინგი და მათი 
პროექტების მართვის ოპტიმიზაცია

14

74 MG-TG-19-2845
კომბინირებული პესტიციდების გავლენა მდინარე 
ალაზნის იხტიოფაუნაზე

14

75 MG-TG-19-2602

სეროლოგიური და მოლეკულური მეთოდების 
განვითარება საქართველოს ვენახებში 
გავრცელებული  ვაზის ფოთლის დახვევასთან 
ასოცირებული ვირუსების იდენტიფიკაციისთვის 

14

76 MG-TG-19-470 ქართული მედია ციხეებში ძალადობის წინააღმდეგ 14

77 MG-TG-19-891

მემანტინის ქრონიკული ზემოქმედების ეფექტები 
ხანგრძლივ სივრცით მეხსიერებაზე მედიალური 
სეპტუმის ქოლინერგული და GABA-ერგული 
პროექციების თანადროული დაზიანების პირობებში

14

78 MG-TG-19-728
გენდერული თანასწორობის ამსახველი 
დისკურსების ენობრივი თავისებურებები

14

79 MG-TG-19-521
პრიორიტეტული დისპეტჩერიზაციის სისტემა 
გრიპის სეზონისთვის

14



80 MG-TG-19-1401
არალეგიტიმური მუსიკალური მიმართულება 
საქართველოში: დეფინიციის ძიებაში

13

81 MG-TG-19-2529 თვით-კონტროლი: ღირსება თუ ნაკლი? 13

82 MG-TG-19-2379 ,, ჰაშიმოტოს თირეოიდიტი და ვიტამინი D’’ 13

83 MG-TG-19-1026
ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცული სახარების 
სპარსული ტექსტი ქართული ტრანსლიტერაციით 

13

84 MG-TG-19-1876

კომპოზიტის მიღება β-სიალონური მატრიცით  
მეტალოთერმული და აზოტირების პროცესებით B4C-
SiC-Al2O3-Si-Al-ნახშირბადის ბოჭკო-გეოპოლიმერის 
სისტემაში

13

85 MG-TG-19-1705
„კლინიკურ სწავლებაში ინტერდისციპლინარული 
მიდგომის წახალისება: მედიატორთა 
თვითშემეცნების ამაღლება“ 

13

86 MG-TG-19-596
თავშესაფრების მიღმა დარჩენილი ნარკოტიკული 
საშუალების მომხმარებელი ქალები

13

87 MG-TG-19-075
ახალი მონაცემები ლისის ანტიკლინის (თბილისი) 
ზედაეოცენური ნამარხი ნაკვალევების შესახებ

12

88 MG-TG-19-140
მწვანე სახურავის მოწყობის მნიშვნელობა მდგრადი 
ქალაქების მშენებლობის პროცესში, საქართველოს 
მაგალითი

12

89 MG-TG-19-1234
ციფრული ტექნოლოგიები - საზღვრების 
გადაკვეთის საშუალება ენებისა და კულტურების 
სწავლება/სწავლის პროცესში

12

90 MG-TG-19-1564
სისხლის რედოქს-ბალანსი როგორც მგრძნობიარე 
ტესტ-სისტემა მოსახლეობის ჯანმრთელობის 
სტატუსის განსაზრვრისათვის

11



91 MG-TG-19-1458 "სამოსი პეტრე ოცხელის შემოქმედებაში" 11

92 MG-TG-19-1848
შუა საუკუნეების სამეფო სამოსი ქართულ ხალხურ 
ცეკვაში

11

93 MG-TG-19-1189
კერამიკული კომპოზიციური მასალა საჯავშნე 
ელემენტების დასამზადებლად

11

94 MG-TG-19-848

განსხვავებული ნარატივი - მსგავსი თავგადასავალი 
(ნ. გელაშვილის „პირველი ორი წრე და სხვა 
დანარჩენი“ და აკრისტა ვოლფის „ანგელოზების 
ქალაქი“)

11

95 MG-TG-19-1877
ნანოფხვნილებით და ბოჭკოებით არმირებული 
პოლიმერბეტონების მიღება და აფეთქებისადმი 
მდგრადობის კვლევა

10

96 MG-TG-19-832
საგაზეთო სვეტის ტრანსფორმაცია ქართული პრესის 
დემოკრატიზაციის პროცესში

10

97 MG-TG-19-1988
თხევადი გარემოს დიაგნოსტიკის ზოგიერთი 
საკითხი  ნაწილობრივ კოჰერენტული ტალღების 
შეფასების საფუძველზე 

9

98 MG-TG-19-178
მონოკრისტალური Si-ის სტრუქტურული 
დეფექტების ენერგეტიკული და ელექტრული 
მდგომარეობების კვლევა

9

99 MG-TG-19-035
პირველი ქართული მჭევრმეტყველების კორპუსი 
(ქმკ): ტექსტის ანალიზის პროგრამის გამოყენების 
მაგალითი სტილისტიკური კვლევისთვის

9

100 MG-TG-19-1074

“სტიგმის აღქმის, ეკონომიკური სისტემის 
გამართლებისა და სოციალური მობილობის 
რწმენების შესწავლა სოციალურად დაუცველი 
სტატუსის მქონე მოქალაქეებში: საქართველოს 
მაგალითი“

9



101 MG-TG-19-2900
თამაში, სოციალური მხარდაჭერა და ოჯახური 
კლიმატი, როგორც სკოლამდელი ბავშვების სოციო-
მორალური განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორები

8

102 MG-TG-19-260
დიდჩქარული ელექტროძრავა 
ელექტროიარაღებისათვის

8

103 MG-TG-19-1736
ფენოლური ნაერთების ბაზაზე ახალი ფეთქებადი 
ნივთიერებების სინთეზი

7

104 MG-TG-19-299
მიწისქვეშა აგრესიულ გარემოში პოლიმერული 
ბეტონის  კომპოზიციის ეფექტის  განვითარება

7

105 MG-TG-19-2534
HDR  ბრაქითერაპიის ინვივო დოზიმეტრია და 
ხარისხის კონტროლი ფანტომების გამოყენებით.

6

106 MG-TG-19-1992
დოზიმეტრია ფანტომების გამოყენებით 
თანამედროვე რადიაციულ ტელეთერაპიაში, 
დასხივების ხარისხის შემოწმების მიზნით.

6

107 MG-TG-19-2122 ფსიქოლოგიის როლო სასწავლო პროცესში 6

108 MG-TG-19-678

ჭიქიანის ობსიდიანის საბადო და  
ტრანსპორტირების გზები საქართველოს  მცირე 
კავკასიონის  ნეოლით-ენეოლითის პერიოდის 
კულტურებში

6

109 MG-TG-19-2036
დ.ჰ. ლორენსის ფილოსოფია სიყვარულზე და 
ემოციურ პარალიზებაზე და მათი გამოხატვის 
სიმბოლიკა რომანში 'ლედი ჩეტერლის საყვარელი

4



N შიფრი პროექტის სათაური
ქულების 
ჯამი

1 MG-TG-19-915 კაშკაშა ფერმის წყაროების ოპტიკური შესწავლა 18

2 MG-TG-19-2329
ძილის ეეგ, როგორც ტვინის მომწიფების პროცესის ინდექსი, ტიპიურად 
განვითარებად და ADHD ბავშვებში

18

3 MG-TG-19-194
ნიადაგის წყლისმიერი ეროზიის მოდელირება RUSLE1-ის გამოყენებით შიდა 
ქართლის რეგიონის მაგალითზე 18

4 MG-TG-19-1769
გრავიტაციული ტალრების სიგნალი ადრეული სამყაროდან: მაგნიტური 
ველები და ტურბულენტობა

18

5 MG-TG-19-1658
ქართული ვაზის ჯიშების: ჩხავერის, საფერავის, მესხური მწვანესა და 
რქაწითელის სრული გენომების სეკვენირება და გენების ანოტირება 18

6 MG-TG-19-2309
პათოლოგიური  ცვლილებები  ფიტოპლაზმით დაავადებულ  Abies 
nordmanniana-სა და  Picea orientalis -ში 18

7 MG-TG-19-1260
საქართველო-ჩინეთის სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების 
პერსპექტივები პოლიტიკურ-ეკონომიკური კონტექსტით 18

8 MG-TG-19-905 TeV წყაროების შესწავლა სპექტრის ოპტიკურ უბანში 18

9 MG-TG-19-2338
ბენზოქსაზინოიდები - მრავალფუნქციური თავდაცვითი მეორეული 
მეტაბოლიტები რბილი ხორბლის ქართულ ჯიშებში 18

10 MG-TG-19-2281 საპენსიო სისტემების რეფორმირების შედარებითი ანალიზი 18

11 MG-TG-19-2184
ინვაზიური მავნე მწერის აზიური ფაროსანას- Halyomorpha halys    
პოპულაციებში ენტომოპათოგენური მიკროორგანიზმების ძიება 
საქართველოში

18

მობილობა - სხვა მონაწილე სუბიექტების რანჟირებული სია



12 MG-TG-19-1485
 სასარგებლო მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და კონსერვაცია 
საქართველოში 18

13 MG-TG-19-2475
ქართული მოდერნიზმი და ლიტერატურისა და სახვითი ხელოვნების 
დიალოგი 18

14 MG-TG-19-1201
მხატვრული ტრადიციების მრავალფეროვნება ქართულ-ბერძნული 
ლიტურგიკული ხელნაწერის (разн ояз. 0.I.58)  დეკორში 18

15 MG-TG-19-1794
XVI საუკუნის სამცხე-ჯავახეთის გზათა ქსელისა და საქონლის იმპორტ-
ექსპორტის  რექტროსპექტული რუკათშედგენა და სივრცითი ანალიზი

18

16 MG-TG-19-1697
ფსევდო-პროტეინებისაგან მიღებული მიცელები ჰიდროფობური 
ბიოპრეპარატების სოლუბილიზირებისათვის 18

17 MG-TG-19-465

1. კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება და დაწყებითი საფეხურის 
მასწავლებლის მომზადების პროგრამა საქართველოში (სიმპოზიუმის 
ნაწილი)       2. ფიზიკის სწავლების გაუმჯობესების გზები პრაქტიკული 
კვლევის საშუალებით

18

18 MG-TG-19-227
პაციენტთა დამოკიდებულება ოჯახის ექიმთან მიმართვიანობაზე 
საქართველოში

18

19 MG-TG-19-117 Aspects of negative mode problem in quantum tunneling with gravity 18

20 MG-TG-19-323
საქართველოში გავრცელებული ხორბლების (Triticum spp.) სრული 
ქლოროპლასტური დნმ-ის ნუკლეოტიდური თანმიმდევრობა და B 
პლაზმონის ევოლუცია

18

21 MG-TG-19-402
„ყურძნის გამოყენებით  ფუნქციონალური პროდუქტების მიღების 
კომპლექსური ტექნოლოგია“

18

22 MG-TG-19-647

Les « francophonismes »: les spécificités linguistiques et socioculturelles de leur 
formation et leur emploi dans les textes littéraires - „ფრანკოფონიზმები“: მათი 
ფორმირების ლინგვისტური და სოციო-კულტურული თავისებურებები და 
მათი გამოყენება ლიტერატურულ ტექსტებში

18

23 MG-TG-19-522
სამეცნიერო პოპულარული სტატიები, როგორც დამხმარე მეთოდი ქიმიის 
სწავლებისთვის არაქიმიკოსი სტუდენტებისთვის.

18

24 MG-TG-19-102
ადრეული აღსრულების საზღვრებს შორის მოქცეული არის ფართობის 
შეფასება ამერიკული გაყიდვის ოფციონებისათვის განსხვავებული 
ლოკალური ვოლატილობებით

18

25 MG-TG-19-1160
უტილიზირებული საბრძოლო მასალებიდან გამონთავისუფლებული 
კოლოიდური დენთების სამთო მომპოვებელ მრეწველობაში  გამოყენება 17



26 MG-TG-19-2619
ახალი მოსაზრებანი ვარძიის კლდეში ნაკვეთი ანსამბლის 
ხუროთმოძღვრული სტრუქტურისა და იქ მიმდინარე სამონაზვნო 
ცხოვრების თავისებურებათა შესახებ 

17

27 MG-TG-19-1858
გენეტიკურად მოდიფიცირებული სურსათის  მიკვლევა მულტიპლექსური 
პჯრ ტექნოლოგიით 17

28 MG-TG-19-1984
თეოლოგიური ენის  როგორც განსაკუთრებული ენობრივი სისტემის 
დასაცავად 17

29 MG-TG-19-1411
ბოჰემიტის ზოლგელით დაფარული ADI-ს მიკროსტრუქტურული 
მახასიათებლების კვლევა წყლის ორთქლში მაღალტემპერატურული 
ჟანგვის შემდგომ 

17

30 MG-TG-19-1109
სხვადასხვა ინტენსიობის ქრონიკული თეთრი ხმაურის გავლენა მდედრი 
და მამრი ვირთაგვების კოგნიტურ ფუნქციებზე, ემოციურ სფეროზე, თავის 
ტვინის ულტრასტრუქტურაზე და ნეირონულ პოროსომულ კომპლექსზე

17

31 MG-TG-19-440
მხატვრული ლიტერატურა და ისტორიის  რეპრეზენტაცია. საკითხის  
თეორეტიზების ცდა ქართული მაგალითით 17

32 MG-TG-19-1476 ვორმჰოლის მეტრიკაში სიზთხეების ტალღების გავრცელების შესახებ 17

33 MG-TG-19-316
განდევნის და ექსტერიტორიალიზაციის მექანიზმები ფრანგულ 
ლიტერატურულ ტექსტებში 17

34 MG-TG-19-1605 "ქართველთა თავსაბურავი უძველესი დროიდან XIX საუკუნემდე" 17

35 MG-TG-19-1153
ცენტრალურ აზიური კულტურული გავლენები საქართველოში 
რეპატრირებულ მესხებში

17

36 MG-TG-19-1138
ბუნებრივი სტეროიდული ნაერთების გამოყენება სისხლმიმოქცევის 
დარღვევის დროს 

17

37 MG-TG-19-485
კვებით აქტივობასთან დაკავშირებული  ნერვული სტრუქტურებისა და 
ნერვული ელემენტების თავისებურებანი Lophotrochozoa-ს 
წარმომადგენლებში

17

38 MG-TG-19-425
კულტურული ტრანსფორმაცია სამოქალაქო კალენდრის მიხედვით: 
უქმეები და დღესასწაულები საქართველოში

17

39 MG-TG-19-1555 საქართველო XVIII საუკუნის ევროპულ საისტორიო ლიტერატურაში 17

40 MG-TG-19-1486 დაშლის დაძაბულობის ენერგიის ფორმულა 17

41 MG-TG-19-1329
დამოკიდებულება საბჭოთა წარსულის ტრავმული მემკვიდრეობისადმი 
(საქართველოს მაგალითი)

17

42 MG-TG-19-360
Markarian 421–ის რელატივისტური ჯეტი: ნაწილაკთა აჩქარების 
მექანიზმების დაკვირვებითი მტკიცებულებები

17

43 MG-TG-19-990
კარტოფილის კიბოს მიმართ კარტოფილის ჯიშების გამძლეობის  შეფასება 
საქართველოში 17



44 MG-TG-19-043 ზედაპირების დინამიკა 17

45 MG-TG-19-083

1) სწრაფი რიცხვითი მეთოდი პერიოდული და ფოტონურ-კრისტალური 
სტრუქტურების რეალური მოდელების ანალიზისათვის;         2) მთლიანად 
ოპტიკური კასკადური ლოგიკური გეიტების რეალიზაცია ფოტონურ 
ნანოსტრუქტურებში სოლიტონების საშუალებით

17

46 MG-TG-19-126
პირობითი ბაიესის მეთოდის გამოყენება ასიმეტრიული ჰიპოთეზების 
შესამოწმებლად მიმდევრობით ექსპერიმენტში არაჭეშმარიტი აღმოჩენის 
დონეების შეზღუდვით

17

47 MG-TG-19-136
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ფარიანი მწერების პარაზიტოიდი 
ენცირტიდების, მალაის ხაფანგით შესწავლის შედეგები 17

48 MG-TG-19-025
აჭარის სამთო პირობებში მომუშავე მცირე მექანიზაციის მანქანების 
საიმედოობის გამოკვლევა მისი გაზრდის მიზნით 17

49 MG-TG-19-159 ტაქტილური სისტემები და ქართული ლორმი 17

50 MG-TG-19-112
მეტასტაბილური მდგომარეობებით გამოწვეული უარყოფითი 
სითბოტევადობა შორსქმედ დიპოლურ სისტემებში 17

51 MG-TG-19-2656 The Role Of γδ T Cells In Immunopathogenesis of Respiratory Allergies 16

52 MG-TG-19-2804
რადონის ნანო ნაწილაკების ზეგავლენის შესწავლა კრუნჩხვითი 
რეაქციების განვითარება/მიმდინარეობაზე კრუშინსკი-მოლოტკინას ხაზის 
ვირთაგვებზე

16

53 MG-TG-19-1125
წონასწორობის განტოლებათა სისტემის მიღება გარსებისათვის და 
ფირფიტებისათვის სიცარიელით 16

54 MG-TG-19-2360
პოლარიზებულ  მაკროფაგებში მაღალი მობილობის ჯგუფ ბ 1 დონის 
ცვლილება მიელინის ფუძე ცილის გავლენით

16

55 MG-TG-19-1473
ძვ.წ. II ათასწლეულის კოლხეთის ძეგლების ინტერდისციპლინური 
შესწავლა: ლინგვისტურ-არქეოლოგიური ანალიზი 16

56 MG-TG-19-152
ადგილობრივი მინერალური რესურსებისა და საწარმოო ნარჩენების 
საფუძველზე მიღებული  მანგანუმშემცველი მასალის კვლევა მისი 
მიკროსასუქად გამოყენების კუთხით ჰიდროპონიკურ სისტემებში

16

57 MG-TG-19-921
ქორეოგრაფიული წარმოდგენის ლიტერატურული და მუსიკალური 
კავშირების შეჯერება, ლოგიკური ასოციაციები 16

58 MG-TG-19-019  თანამედროვე მაკამის აღქმის შესახებ 16

59 MG-TG-19-718 სენტენციურ პრიმიტივიბზე დამყარებული თარგმნის მოდელი 16



60 MG-TG-19-1421
მუტანტური და არამუტანტური H-Ras ცილისS-ნიტროზილირებისგავლენა 
მიტოქონდრიული ბიოენერგეტიკის ზოგიერთ ასპექტზე

16

61 MG-TG-19-513 მეცხოველეობაში სითბური შოკის გავლენა 16

62 MG-TG-19-065
მცენარეული წარმოშობის ფენოლური მაკრომოლეკულა - პერსპექტიული 
სიმსივნის საწინააღმდეგო აგენტი 16

63 MG-TG-19-1265
საქართველოში ინტეგრაციის პროცესის გავლენა მუსლიმი მესხების 
ცხოვრებასა და ღირებულებებზე 16

64 MG-TG-19-622
ძველი აღთქმის არაკანონიკური წიგნების ქართული თარგმანები -   
ტექსტის უცნობი და ნაცნობი ისტორიის წყაროები

16

65 MG-TG-19-021
ერითროციტების აგრეგადობის და დეფორმადობის შესწავლა 
ჰემორაგიული შოკის პირობებში

16

66 MG-TG-19-1126
დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანები ორგვარი სიცარიელის მქონე 
უსასრულო ზოლისათვის

16

67 MG-TG-19-676
დევნილობა საკუთარ ქვეყანაში: პიროვნების, ოჯახისა და დაძლევის 
სტრატეგიების როლი პოსტტრავმული ზრდის პროცესში 16

68 MG-TG-19-070
1,4,7,10-ტეტრააზაციკლოდოდეკანის და 3,4-დიჰიდროქსიფენილალანინის 
ზოგიერთი წარმოებულის ანტიოქსიდანტური აქტივობა და 
ეცეტილქოლინესტერაზას ინჰიბირების ეფექტი

16

69 MG-TG-19-2717
ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა მაკე ვირთაგვების პლაცენტარულ (GH-
2)ზრდის ჰორმონზე, ნაშიერის ქცევასა და მეხსიერებაზე 15

70 MG-TG-19-023
დარიშხანის ზემოქმედების ეფექტი ვირთაგვებში: ქცევითი და 
ულტრასტრუქტურული ცვლილებები

15

71 MG-TG-19-2495
ახალი კატიონური პოლიმერების კლასი: სინთეზი და ბიოლოგიური 
კვლევა

15

72 MG-TG-19-1999
დასაქმებისა და უცხოური ინვესტიციების  ურთიერთკავშირი 
საქართველოში 

15

73 MG-TG-19-1613 ძველი ქართული თარგმანები ბიზანტიურ კულტურულ კონტექსტში 15

74 MG-TG-19-1507
ბიზანტიაში მოღვაწე ქართველი წმინდანებისადმი მიძღვნილი 
საგალობლები

15

75 MG-TG-19-2735
მაღალი ძავბის იმპულსური ნაპერწკალური განმუხტვების გამოყენება 
სამედიცინო დანიშნულების მაგნეტიტის ნანონაწილაკების ზედაპირის 
დასამუშავებლად

14

76 MG-TG-19-1274 გეორგიევსკის ტრაქტატი და ენის საკითხი 14



77 MG-TG-19-1861
წმ. გიორგის ტერიტორიალური ეპითეტების შესწავლისათვის ქართველთა 
რიტუალურ  ზეპირსიტყვიერ ტექსტებში

14

78 MG-TG-19-386

ელექტრომაგნიტური სტიმულაცია აძლიერებს მედიკამენტების 
ანტიეპილეფსურ მოქმედებას ტვინის ღეროს სტრუქტურებზე 
ზემოქმედების გზით აუდიოგენური კრუნჩხვებისადმი გენეტიკურად 
მიდრეკილ ვირთაგვებში. 

14

79 MG-TG-19-1051

მემანტინის ქრონიკული ზემოქმედების ნეიროპროტექტორული ეფექტები 
ოკადაიკის მჟავას ტვინის პარკუჭებში შეყვანით გამოწვეულ 
ნეიროტოქსიკურობაზე ქცევით, სტრუქტურულ და მოლეკულურ დონეზე 
ვირთაგვებში

14

80 MG-TG-19-554
დისკრეტული შემავსებლით მქონე სამფენოვანი მართკუთხა წიბოვანი 
ფირფიტების მდგრადობა 

13

81 MG-TG-19-797 მუცლის წინა კედლის ჩაჭედილი თიაქრის  ქირურგიული მკურნალობა 13

82 MG-TG-19-1460
ჯანმრთელობის რისკი და მისი მოლეკულური და ციტოგენეტიკური 
კორელანტები სხვადასხვა ეკოლოგიური ზონებში 13

83 MG-TG-19-1883
შეზღუდულ გარემოში შემთხვევითი აფეთქების ენერგიის ჩახშობის 
პროცესების კვლევა 13

84 MG-TG-19-759 მოდერნიზმი კავკასიაში - სისტემური გააზრებისათვის 13

85 MG-TG-19-854 ქართველი მიგრანტი ქალები: ფოტოებით მოყოლილი ისტორიები 13

86 MG-TG-19-016
კოლონიალური ენობრივი პოლიტიკა საქართველოში მე-20 საუკუნის 
დასაწყისში

12

87 MG-TG-19-2220 რადიაციულად მდგრადი ხელსაწყოების მიღების ხერხი 11

88 MG-TG-19-265
ნანობიონაწილაკთა შესწავლა ელექტროდინამიკის ორგანზომილებიანი 
(2D) ამოცანების ამოხსნის გამოყენებით 11

89 MG-TG-19-487 ფოთის დამცავი წყალგამყოფი კვანძის  არსებული მდგომარეობის შეფასება 11

90 MG-TG-19-490
მაგნიტური ნაწილაკების კონცენტრაციის, ზომებისა და ფორმის გავლენა 
ნანოდისპერსული სტრუქტურების ოპტიკურ თვისებებზე 

10

91 MG-TG-19-1941
მე კონცეფციის სტრუქტურა და მისი კავშირი პიროვნულ ფაქტორებსა და 
აკადემიურ მიღწევასთან მოზარდებში

10



92 MG-TG-19-161
ბორით ლეგირებული SiGe მონოკრისტალების ფიზიკურ-მექანიკური 
თვისებები

10

93 MG-TG-19-590
ქართულ სკოლებში რუსული ენის სწავლების პრობლემები და მათი 
გადაჭრის გზები 10

94 MG-TG-19-1092 სათამაშო ლაბორატორია 9

95 MG-TG-19-2137
„ენობრივი ძალაუფლების გამოვლენის სოციალური და ლინგვისტური 
კონტექსტები (წოვათუშურ–ქართული ენობრივი წყვილის მაგალითზე)“

8

96 MG-TG-19-1469 კიბერფემინიზმი ირანში 6



N შიფრი პროექტის სათაური ქულების ჯამი

1 MG-ISE-19-651

მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი: 
"პალიატიური მზრუნველობის 
საერთშორისო სტანდარტების 
დანერგვისათვის (საკანონმდებლო, 
საგანმანათლებლო, კვლევითი და 
ჯანდაცვითი გამოწვევები)"

27

2 MG-ISE-19-862
საერთაშორისო კონფერენცია „ნაკადის 
ტელესკოპების და სატესტო დასხივებების მე-
8 ვორკშოპი - 2020“

27

3 MG-ISE-19-188 ბიბლია სიტყვებსა და სახეებში 27

4 MG-ISE-19-198

IV საერთაშორისო კონფერენცია 
”არაორგანული მასალათმცოდნეობის 
თანამედროვე ტექნოლოგიები და 
მეთოდები”

27

5 MG-ISE-19-196
ხორბალი ევროპის ქვეყნებში და 
საქართველო, როგორც კულტურული 
ხორბლის წარმოშობის კერა

27

საერთაშორისო კონფერენციების რანჟირებული სია



6 MG-ISE-19-251 ნეიროგლიის ფუნქციები 26

7 MG-ISE-19-675
ახალგაზრდა მეცნიერთა მესამე 
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ 
მეცნიერებებში

26

8 MG-ISE-19-223

საქართველოში მიმდინარე ბუღალტერიისა 
და აუდიტის რეფორმისადმი მიძღვნილი 
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია

26

9 MG-ISE-19-394
დიალოგი: კლიმატი, ენერგეტიკის 
სექტორის გარდაქმნა და გამოყენებითი 
კვლევები (CETAR თბილისი 2019)

25

10 MG-ISE-19-230

ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა - მესამე 
საერთაშორისო კონფერენცია 
საქართველოში; პერსონალიზებული 
გენომური   მედიცინის პერსპექტივები 

25

11 MG-ISE-19-372
ანტიკური და ბიზანტიური სამყარო 
ინტერდისციპლინური კვლევების შუქზე

25

12 MG-ISE-19-250
თბილისის ურბანული და მდგრადი 
ტურიზმის განვითარების კონცეპტუალური 
საკითხები

25

13 MG-ISE-19-1217
ვარძიის ახალგაზრდა არქეოლოგთა XI 
საერთაშორისო კონფერენცია

24



14 MG-ISE-19-950
აივ/შიდსით ავადმყოფებში C ჰეპატიტის 
მიკროელიმინაციის საერთაშორისო 
შეხვედრა

24

15 MG-ISE-19-1048
ეკონომიკური და სოციალური რეფორმები 
საქართველოს ევრო  ინტეგრაციის გზაზე 

24

16 MG-ISE-19-125

აბესალომ ჭანტურიას 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი საიუბილეო II საერთაშორისო 
სამეცნიერო კონფერენცია "მშენებლობის 
მენეჯმენტი"

23

17 MG-ISE-19-876

საერთაშორისო კონფერენცია: იაპონია-
ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების 11-ე ვორქშოფი 
გამოყენებითი  ელექტრომაგნიტური 
ინჟინერია მაგნიტურ, ზეგამტარულ, 
მრავალფუნქციურ და ნანო მასალებში

23

18 MG-ISE-19-108
საერთაშორისო კონფერენცია 
ბიომედიცინაში BIOMED-2019

23

19 MG-ISE-19-165
სიცოცხლის მეცნიერება: ეკოკრიტიკა, 
ბუნება ლიტერატურაში და ადამიანის 
უფლებები

22

20 MG-ISE-19-110
V საერთაშორისო მულტიდისციპლინური 
კონფერენცია რეოლოგიაში

22

21 MG-ISE-19-1003
ევროკავშირის გაფართოება - პრობლემები 
და პერსპექტივები

21

22 MG-ISE-19-200 ზმნის მორფოლოგია, სინტაქსი და სემანტიკა 20



N შიფრი პროექტის სათაური ქულების ჯამი

1 MG-ISE-19-124
უსაფრთხოების პერსპექტივები ევრაზიის 
რეგიონულ კონტექსტში

27

2 MG-ISE-19-310 შემოდგომის სკოლა მანქანურ სწავლებაში 27

3 MG-ISE-19-334
საერთაშორისო ქართველოლოგიური 
საზაფხულო სკოლა 2019

26

4 MG-ISE-19-242 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები 26

5 MG-ISE-19-1315
საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა 
„ლოგიკა, ენა, ხელოვნური ინტელექტი“

26

სეზონური სკოლების რანჟირებული სია



6 MG-ISE-19-1443
კინომცოდნეობის  საერთაშორისო 
საზაფხულო

26

7 MG-ISE-19-203
VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა 
"ქართული ხელნაწერი" 

26

8 MG-ISE-19-217
მევენახეობა-მეღვინეობის საერთაშორისო 
სეზონური სკოლა

26

9 MG-ISE-19-812
ქიმიის როლი კონსერვაციაში: 
ქაღალდსაფუძვლიანი კოლექციები და 
წყლის ზემოქმედება მათზე

24

10 MG-ISE-19-586
კიბერ უსაფრთხოების და ხელოვნური 
ინტელექტის ლიგა

24

11 MG-ISE-19-978
ბავშვის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო 
და ეროვნული სამართლებრივი 
ინსტრუმენტები

21

12 MG-ISE-19-1128
სამკურნალო, არომატულ, სანელებელ და 
საღებავ მცენარეთა  სკოლა

21



N შიფრი პროექტის სათაური ქულების ჯამი

1 MG-ISE-19-143
საერთაშორისო სკოლა-სემინარი ორ 
განზომილებიან კრისტალებსა და 
ფოტონიკაში

27

2 MG-ISE-19-398
ევროპის  უსაფრთხოება და  თანამედროვე 
კონსტიტუციური სახელმწიფო 
(საქართველოს მაგალითი)

27

3 MG-ISE-19-257
ნეირომეცნიერების მიღწევები- 
მულტიდისციპლინარული ღონისძიება

26

4 MG-ISE-19-779 დიდი მონაცემების სისტემები და ანალიზი 24

5 MG-ISE-19-098
სამედიცინო და ჯანმრთელობის  ფიზიკა  და  
თანამედროვე ტრენდები სამედიცინო 
ტექნოლოგიებში 

21

6 MG-ISE-19-352
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-
სკოლა „სამეცნიერო ინოვაციები მშვიდობის 
მშენებლობაში: აფხაზეთის კონფლიქტი“ 

19

კომბინირებული ღონისძიების რანჟირებული სია
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