
N შიფრი პროექტის სახელწოდება საბოლოო ქულა

1 MG_02 ბიოლოგიური გამოყენების მაგნეტიტის ნანონაწილაკების ელექტროჰიდრავლიკური სინთეზი 20

2 MG_14 ნაწილაკთა აჩქარების პროცესები მაღალენერგიული პიკის მქონე ლაცერტიდების ჯეტებში 20

3 MG_66 სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის გაცვეთილი დეტალების რესურსის გაზრდა მდნობის ქვეშ ავტომატური დადუღებით 20

4 MG_74
ტოლუოლის ქრონიკული ინჰალაციის ეფექტები ამოცნობის მეხსიერებასა და ჰიპოკამპის სტრუქტურაზე ახალგაზრდა 

და ზრდასრულ ვირთაგვებში
20

5 MG_85
კერამიკული მასალების ფუნქციონირების გაუმჯობესება,

გრაფენის ოქსიდის გამოყენებით
20

6 MG_99
დნმ როგორც კატალიზატორი: ფოტოინდუცირებულ პროცესებში და ნანოზომების რეზონანსური არაგამოსხივებადი 

აგზნებული ენერგიის გადატანაში
20

7 MG_10 კლიკ–პოლიკონდენსაციის რეაქციის ოპტიმიზაცია ახალი ჰეტეროჯაჭვური კლიკ–პოლიმერების სინთეზისთვის 19

8 MG_12 ახალი მონაცემები Tribulus terrestris ქიმიური შედგენილობის შესახებ 19

9 MG_13
სამედიცინო დანიშნულების ნანონაწილაკები ბიოდეგრადირებადი ამინომჟავური პოლიმერების საფუძველზე: 

მიღება, მოდიფიცირება და in vitro ბიოშეთავსებადობის შესწავლა
19

10 MG_19 საქართველოში გავრცელებული ენტომოპათოგენური სოკოს ბოვერიას იზოლატების გენოტიპური მრავალფეროვნება. 19

11 MG_97
ამინომჟავების საფუძველზე ახალი ბიოდეგრადირებადი ამფიფილური პოლიმერების და მათგან მიღებული 

მიცელების,

როგორც წამლის მიმწოდებელი სისტემების, მიღება და კვლევა

19

12 MG_105
მცენარეული წარმოშობის მაღალმოლეკულური ნახშირწყლების გამოყენებით ვინკრისტინის ნანონაწილაკების 

რეცეპტურისა და ტექნოლოგიის შემუშავება
19

13 MG_28
საქართველოს ბუნებრივად მშრალი სამკურნალო ტალახებიდან

ორგანული ნივთიერებების გამოყოფის მეთოდი
18

14 MG_50
მთის ლანდშაფტების ტრანსფორმაციის თანამდეროვე შტრიხები და ტენდენციები საქართველოში: ზემო სვანეთის

მაგალითზე
18

15 MG_52
ადგილობრივი მინერალური რესურსების საფუძველზე წყალში ხსნადი უბალასტო მანგანუმშემცველი 

მიკროსასუქებად გამოსაყენებელი მასალების შესწავლა
18

16 MG_62 კოლხეთის დაბლობზე წყლის ზედაპირული ჩამონადენის  საანგარიშო მოდელი 18

17 MG_117 ინოვაციური სადრენაჟო სისტემის ეფექტურობის კვლევა და მისი პრაქტიკული გამოყენება ჭარბტენიან რეგიონებში 18

18 MG_01 ლაზიკის (ეგრისის) სამეფოს თავდაცვითი სისტემა IV-VI საუკუნეებში 17

19 MG_21 ხეხილოვანი და კაკლოვანი კულტურების მოსავლის ამღები მანქანა 17

20 MG_80 პურის ხარისხის გაუმჯობესების ტექნოლოგიები 17

21 MG_120 ინგილოური დიალექტი ქართულ დიალექტურ კორპუსში 17

22 MG_122 ინსტიტუციები და ეკონომიკური განვითარება: პოსტ-საბჭოთა სივრცის გაკვეთილები 17

23 MG_37 გენეტიკური და მორფოლოგიური ცვალებადობა ორსქესიან და უსქესო ხვლიკებში 16

24 MG_41 LXXIII ტობის ბუნება ძველი ქართული ვერსიის მიხედვით 16

25 MG_53 სასოფლო-სამეურნეო კულტურების რწყვის ოპტიმალური რეჟიმის დადგენა რესურსმზოგი ტექნოლოგიებით 16

26 MG_111
ადრეულ პოსტნატალურ პერიოდში კლომიპრამინის გამოყენების ხანგრძლივი ეფექტები ძილ-ღვიძილის ციკლზე 

სუსტდება ორექსინ-A და ორექსინ-B ინტრაცერებროვენტრიკულური (ICV) მიკროინექციით
16

27 MG_118 თეოდორე აბუკურას ბერძნულენოვანი მემკვიდრეობა და მისი ძველი ქართული თარგმანი 16

28 MG_24 მონეტარული პოლიტიკის  გავლენა საბაზრო საპროცენტო განაკვეთბსა და ინფლაციაზე-საქართველოს მაგალითი 15

29 MG_48 The Miracles of St. Šio: The conflict between the Sacred and the Secular in Seventh century Georgia 15

30 MG_64 ეროზიულ - ღვარცოფული პროცესების პროგნოზი მდინარე დურუჯის კალაპოტში 15

31 MG_70 ფასის მხარდამჭერი პოლიტიკის გავლენა ყურძნის საბაზრო ფასზე საქართველოში 15

32 MG_73
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოტივაციების გავლენა ადგილობრივ ინდუსტრიასთან კავშირების 

ფორმირებაზე, საქართველოს მაგალითზე
15

33 MG_107 მულტიპარამეტრული დაკვირვებების საფუძველზე მიწისძვრის წინამორბედების გამოვლენა 15

34 MG_119
ძველი ქართული მწერლობის რეცეფცია აგათანგელ კრიმსკის ლიტერატურათმცოდნეობით ნაშრომებში: 

კრიტერიუმები შედარებითი კვლევებისთვის
15

35 MG_123
მრავალდონიანი სიგნალისთვის DFE გაუმჯობესებული ეკვალიზაციის ეფექტი ჯვარედინ შეფერხებასა და დროით 

რხევაზე მაღალსიჩქარიან დიზაინში
15

36 MG_20 საქართველოს ეკონომიკური და ინსტიტუციური ჩამორჩენის შეფასება 14

37 MG_43 მარცვლები პირველი მეფეთას ქართულ ვერსიებში 14

38 MG_76 ნადერ შაჰის კავკასიური პოლიტიკის ძირითადი ასპექტები (ქართული პირველწყაროების მიხედვით) 14

39 MG_106
საბჭოთა ენობრივი პოლიტიკა მცირე ენებთან მიმართებაში - ერთი კავკასიური ენის - აფხაზურის მაგალითზე

14

40 MG_137
თავის ტვინის მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის დისრეგულაცია, როგორც ჰიპოკამპის ნეიროგენეზის 

ცვლილების და ძირითადი დეპრესიული დაავადების თანმდევი კოგნიტიური დარღვევების ძირითადი ფაქტორი
14

41 MG_129
ქართულ და ბერძნულ ენათა სტრუქტურის შედარებითი მორფოლოგიური კვლევა. განკუთვნილი ქართველ

ბილინგვალ/ორენოვან მოსწავლეებზე
13

42 MG_136
ტერიტორიული დავები აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების მიღმა ლათინური ამერიკის 

ზოგიერთი სახელმწიფოს მიერ
13

43 MG_32
ეთნიკურიდან მრავალეთნიკური ერისკენ: ოფიციალური ნაციონალიზმის დინამიკა საქართველოში 

დამოუკიდებლობის შემდეგ
12

44 MG_127 ტრადიციული საცხოვრისი ქართული და იაპონური პერსპექტივიდან 12

45 MG_140 ერთიანი საბუღალტრო-სააღრიცხვო სისტემის დანერგვა რეგულირების მიზნებისათვის 12

46 MG_22 ანტიკურობა თანამედროვე ქართულ პროზაში 11

47 MG_40 გიორგი ათონელი და ოთხთავის ქართული თარგმანის ათონური რედაქცია 11

48 MG_78 დეცენტრალიზაციის რეფორმა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები 11

მობილობის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის რანჟირებული სია



49 MG_83
კოლხეთის დაბლობის „ენდემური“ ტორფიანი პელოიდების ფიზიკო-ქიმიური თვისებების, ქიმიური შემადგენლობის 

და მინერალოგიური სპექტრის შესწავლა სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების თვალსაზრისით
11

50 MG_92 საინვესტიციო განვითარების გზა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოტივაციები საქართველოში 11

51 MG_113
ღამის ცის ნათების წითელი OI 630.0 ნმ ხაზის ინტენსივობების შიდაწლიური ცვლილებების თავისებურებანი 

აბასთუმანთან
11

52 MG_79 მედიების პედაგოგიური მიზნით გამოყენება ენის შესწავლის პროცესში, გერმანული ენის გაკვეთილზე 10

53 MG_102 „ერისა“ და „არა ერის“ მნიშვნელობა ძველ ქართულში 10

54 MG_108
დისკუსისა და საგანმანათლებლო დებატების მეთოდის გამოყენების მნიშვნელობა და სტრატეგიები უმაღლესი 

განათლების სისტემაში
10

55 MG_07 კულტურული მემკვიდრეობის გენოციდი ოკუპირებულ აფხაზეთში (საქართველო) 9

56 MG_47 კურტ ვონეგუტის „სარწეველა ფისოსათვის“ - არის თუ არა დისტოპია? 9

57 MG_57 საგადასახადო პოლიტიკის როლი ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებაში (საქართველოს მაგალითი) 9

58 MG_69
XX-XXI საუკუნის მუსიკაში მიმდინარე პროცესების პანორამა და ზღვარი ინტუიციურსა და რაციონალურს შორის ჩემი 

(ეკა

ჭაბაშვილის) შემოქმედების მაგალითზე

9

59 MG_71 საბაწმინდის ტიპიკონის მნიშნელობა მე-17 საუკუნის სირიის სამონასტრო ცხოვრებაში 9

60 MG_95
კაპიტალის კონტრციკლური ბაფერის დაწესების ინდიკატორის- კრედიტისა და მთლიანი შიდა პროდუქტის 

ფარდობის გეფის გაზომვის ოპტიმალური მეთოდოლოგია საქართველოს მაგალითზე
9

61 MG_125 გენდერული ოპოზიციები ოთარ ჭილაძის რომან „ აველუმის“ მიხედვით 9

62 MG_128
ქირალური სულფოქსიდების ენანტიომერული დაყოფის კანონზომიერების კვლევა შებრუნებულფაზიან ელუენტებში 

პოლისაქარიდული ბუნების ქირალური სელექტორების გამოყენებით
9

63 MG_06 რუსეთის რევოლუცია და ქართველი ფემინისტები 8

64 MG_45
იდიომატურობა როგორც ლინგვოკულტურული პრობლემა (მიხეილ ჯავახიშვილის რომანების უკრაინული

თარგმანების მაგალითზე
8

65 MG_65 მეფე და მღვლდელმთავარი ეკლესიაში:ლიტურგიული გეგმარება შუა საუკუნეების საქართველოში 8
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