
N შიფრი პროექტის სახელწოდება საბოლოო ქულა

1 MG_04 სამკურნალო მცენარეების ბიოპოლიეთერი სიმსივნის საწინააღმდეგო ეფექტურობით 20

2 MG_16 ქართული ჟესტური ენის მიმდინარე კვლევები 20

3 MG_29 ინტერეთნიკური ურთიერთობანი სასაზღვრო რეგიონში — საქართველო და ჩრდილოეთ ოსეთი-ალანია 20

4 MG_30 მულტიპლექსური მეთოდები გენეტიკურად მოდიფიცირებული საკვების დეტექციისათვის 20

5 MG_34 შორსწასული ძუძუს კიბოს გავრცელება და პაციენტთან დაკავშირებული ფაქტორები 20

6 MG_36 ნანოზომის გული-გარსი მორფოლოგიის ნაწილაკთა სპექტროსკოპული თვისებების შესწავლა 20

7 MG_68

ქრონიკული მოტორული დეფიციტის სხვადასხვა ფორმების ეფექტი თავის ტვინის ლიმბური. 

ექსტრაპირამიდული და ნეოკორტიკალური უბნების ნატიფ აღნაგობაზე: ექსპერიმენტული ელექტრონულ-

მიკროსკოპული კვლევა

20

8 MG_75 ბაქტერიოფაგოთერაპიის ეფექტურობა ბავშვებში დიარეული დაავადებების დროს 20

9 MG_89 ოპერატიული პროგნოზი აღმოსავლეთ შავი ზღვისათვის 20

10 MG_93
მცირე კავკასიონის ფრონტული ნაწილის სტრუქტურული არქიტექტურა: აღმოსავლეთ აჭარა-თრიალეთის ნაოჭა-

შეცოცებითი სარტყელი, საქართველო 
20

11 MG_96 მაქსველის სისტემით განსაზღვრული ზოგიერთი დიფუზიური მოდელის შესახებ 20

12 MG_101 ორი არაწრფივი დიფუზიური მოდელის გამოკვლევისა და მიახლოებითი ამოხსნის შესახებ 20

13 MG_115
ძილის დარღვევების ზეგავლენა ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულ ცხოვრების ხარისხთან - “Georgia SOMNUS“ 

კვლევის შედეგები
20

14 MG_134
თერმოელექტრული მასალათმცოდნეობისა და ხელსაწყოთმშენებლობის განვითარების ძირითადი ეტაპები 

სოხულის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში
20

15 MG_135 FERMI/LAT ბლაზარების ოპტიკური შესწავლა 20

16 MG_09 მონოკრისტალური Si1-xGex (x≤0,02) ფუძეშრეების ფიზიკურ-მექანიკური თვისებები 19

17 MG_23 პირობითი ბაიესის მეთოდის განზოგადოება და მისი გამოყენება ასიმეტრიული ჰიპოთეზებისათვის 19

18 MG_55 Adolescents Life Satisfaction and Psychosocial Functioning in Georgia 19

19 MG_72 დარტყმითი ტალღებით ნანოსტრუქტურული W-Ag კომპოზიციების თხევადფაზური დაწნეხვა 19

20 MG_81
Aegilops tauschii Coss-სა. და Ae. cylindrica Host-ს ქლოროპლასტური დნმ-ის სრული სეკვენსი ნათელს ჰფენს D 

პლაზმონის ევოლუციას
19

21 MG_94 ნამარხი ცხენ-ირემი Cervalces gallicus დმანისიდან 19

22 MG_126
გრიგალური სტრუქტურების თავისებურებების რიცხვითი ანალიზი მაგნიტოსფეროს კუდის პლაზმურ 

დინებებში
19

23 MG_133
მსოფლიო ვაზის ჯიშების ფილოგენეტიკური ანალიზი ახალი თაობის პლასტიდური დნმ-სეკვენირების 

საშუალებით
19

24 MG_18
სლარით ალუმინიზირებული დეფორმირებადი თერმულად დამუშავებული სხმადი თუჯის 

მაღალტემპერატურული ჟანგვის ექსპერიმენტები
18

25 MG_33
მედიალური სეპტუმის იმუნოტოქსინებით სელექტიური დაზიანების ეფექტები სივრცით მეხსიერებასა და 

ჰიპოკამპში GluN2B სუბერთეულის შემცველი NMDA რეცეპტორის ექსპრესიაზე
18

26 MG_49
ქარის ენერგო დანადგარის როტორის დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის პოლიმერული კომპოზიტის 

გამოყენებით განმცხადებელი პირის სახელი, გვარი მერაბ შვანგირაძე
18

27 MG_61 საქართველოს ეკონომიკის კონკურენტუნარიანობა: არსებული მდგომარეობა და გამოწვევები 18

28 MG_130
პოსტსაბჭოთა პერიოდში თბილისის, ქუთაისის და ბათუმის მიწათსარგებლობის ცვლილების ანალიზი 

დისტანციური ზონდირებისა და GIS-ის გამოყენებით
18

29 MG_05
ენტომოპათოგენური ნემატოდებით სასოფლო-სამეურნეო  კულტურების მავნებლების წინააღმდეგ მართვის 

ახალი კონცეფციის დადგენა და განვითარება საქართველოში
17

30 MG_38 ქართული სამეცნიერო მეტაენის კორპუსის ლექსიკოგრაფიული პოტენციალი 17

31 MG_59 საკონსტიტუციო ცვლილებები და პოლიტიკური სისტემის ცვლილება საქართველოში 17

32 MG_60
ძილისა და ფსიქო-ბიჰევიორული პარამეტრები საქართველოს იძულებით გადაადგილებულ მოზარდებსა და 

მოსახლეობაზე დაფუძნებულ საკონტროლო ჯგუფში
17

33 MG_100 სისხლის ჰემორეოლოგიური კვლევები ობსტრუქტიული აპნოეს დროს 17

34 MG_11 Space Adverbs in Megrelian and Laz Languages (სივრცული ზმნისართები მეგრულსა და ლაზურში) 16

35 MG_42 ჰექსაპლური რეცენზია თუ ალექსანდრიელი გრამატიკოსის ეკდოსისი? 16

36 MG_54 დარიშხან-ოქრო, დარიშხან-ვერცხლის ანტიბაქტერიული ნანონაწილაკები პოლიმერულ მატრიცებში 16

37 MG_67
მდინარე გლდანისხევის ხეობაში მიმდინარე ღვარცოფული მოვლენების შესწავლა და მათი მართვის 

მექანიზმების შემუშავება
16

38 MG_139 გზაჯვარედინზე - ქართული მოხატული ისტორიული საბუთები 16

39 MG_17
აგროინდუსტრიული ნარჩენების შემცველი ბუნებრივი საღებავების ექსტრაქცია და ანალიზი მაღალეფექტური 

სითხური ქრომატოგრაფიის გამოყენებით
15

40 MG_51
მეტროპოლიტენ მუზეუმის სპილოს ძვლის ფირფიტა ჯვარცმის გამოსახულებით 10-ე საუკუნის მეორე ნახევრის 

ბიზანტიური საომარი რიტორიკისა და იმპერიალური იდეოლოგიის კონტექსტში.
15

41 MG_58 ახალი ტიპის უჰალოგენო, ეკოლოგიურად უსაფრთხო, იაფი ცეცხლმაქრი და ცეცხლდამცავი მასალები 15

42 MG_104
ადამიანის უფლებათა დაცვის რეგიონული მექანიზმების გამოწვევები (ადამიანის ევროპული,ინტერ-ამერიკული 

და აფრიკული სასამართლოს შედარებითი ანალიზი)
15

მობილობის გრანტი სხვა მონაწილე სუბიექტათვის რანჟირებული სია



43 MG_141
მუსიკალური პროცესის ვიზუალიზება და საფორტეპიანო შემსრულებლობის თეატრალიზება XX-XXI საუკუნეების 

აკადემიურ მუსიკაში (კ. შტოკჰაუზენის და ე. ჭაბაშვილის ნაწარმოებების მაგალითზე)
15

44 MG_08
ერთი და იგივე ლიტერატურული ნაწარმოების მრავალგზის გადათარგმნა ემსახურება თუ არა თარგმანის 

ხარისხის გაუმჯობესებას?
14

45 MG_15 ქართული დიალექტური კორპუსი _ ლინგვისტური და ენციკლოპედიური ინფორმაცია ონლაინლექსიკონებში 14

46 MG_39 „ლექსიკონი ქართული“ და მისი ადგილი „დიდი ქართული ლექსიკოგრაფიული ბაზის“ სტრუქტურაში 14

47 MG_63
კოლხეთის დაბლობზე მელიორაციის  განვითარების ხელშემწყობი პირობების შესწავლა გარემოს დაცვის,წყლისა 

და მასთან და მასთან დაკავშირებული რესურსების მართვის გათვალისწინებით
14



48 MG_82
კლიმატის ცვლილების ფონზე  ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენების დარეგულირების გზები,საქართველოს 

ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მშენებარე მონაკვეთის მაგალითზე.
14

49 MG_138 განათლება საქართველოში: ანალიზი თაობათა თვალსაზრისით 14

50 MG_25
ტრადიციული დღესასწაული ეთნოდემოგრაფიული ტრანსფორმაციის ფონზე

(ქართულ-ოსური ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი ყაზბეგის რეგიონში)
13

51 MG_91
უცხოენოვან გარემოში რუსულის, როგორც უცხო ენის როლი “რუსეთისმცოდნეობის“ საგანმანათლებლო 

პროგრამებისათვის
13

52 MG_112
მიწისქვეშა წყლების რესურსების განსაზღვრა სტაბილური

იზოტოპების გამოყენებით
13

53 MG_114
ქართულ–ირანული ლინგვისტური ურთიერთობების ისტორიიდან: ფარსადან გორგიჯანიძე და მისი 

ლექსიკოგრაფიული მემკვიდრეობა
13

54 MG_116 ძველი ირანული ონომასტიკის კვლევისათვის ქართულ სასულიერო მწერლობაში 13

55 MG_27
სხვა თუ მტერი - ქართველთა მიერ ოსების აღქმა დამოუკიდებლობის ადრეულ ეტაპზე (გაზეთ “საქართველოს 

რესპუბლიკის“ მიხედვით)
12

56 MG_77 მაგნიტოოპტიკური თვისებების შესწავლა იმპლანტირებული ფერიტ-გრანიტის ფირფიტების გამჭირვალე უბანში 12

57 MG_109 SEPARATION OF ENANTIOMERS OF NOVEL CHIRAL SULFOXIDES IN HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY 11

58 MG_132
ძრავის მილსადენში წარმოქმნილი ასფალტ-ფისოვან-პარაფინური ნადების, ზან-ის ხსნარებით დამუშავება 

დენადობის გაზრდის მიზნით.
9

59 MG_110 ამინდის და კლიმატის წარმომქმნელი ბუნებრივი ფაქტორების გამოკვლევა 8

60 MG_26
ტრადიციული ქართული მომლოცველობის ფორმები და საქართველოს თანამედროვე მართლმადიდებელი 

ეკლესია
6

61 MG_90
მწვანე სახურავების მოწყობის გაუმჯობესებული ტექნოლოგია ბრტყელ გადახურვებზე

ქ. თბილისის პირობებში
5


