
N შიფრი მოხსენების სათაური

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

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

3 MG-TG-19-258
გარემოს დაცვის ძირითადი პრინციპები (კუმულაციური ზემოქმედება)  
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე

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

5 MG-TG-19-2369
“კოლხეთის დაბლობის სფაგნუმიანი ტორფიანი პელოიდების ქიმიური 
შემადგენლობის შესწავლა, სამედიცინო პრაქტიკაში გამოყენების 
პერსპექტივის შესაფასებლად“.

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

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

მობილობის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის



8 MG-TG-19-1934
ვერცხლის ნანონაწილაკების გავლენა დნმ-ში ინტერკალირებულ 
საღებავებს შორის ფლუორესცენტული რეზონანსური ენერგიის 
გადატანაზე

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

10 MG-TG-19-228
საქართველოში მოქმედ ბიზნეს სუბიექტებზე (დეველოპერული 
კომპანიების ქეისებზე დაყრდნობით) ეროვნული ბანკის მონეტარული 
პოლიტიკის გავლენის ანალიზი

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

12 MG-TG-19-2630
ახალი ტექნოლოგიური მიდგომა ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე 
ნახშირბადოვანი სტრუქტურების შემცველი მტკიცე კერამიკული მასალების 
მისაღებად

13 MG-TG-19-2485 მახობელის ეთნობოტანიკური ღირებულება 

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

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

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

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

18 MG-TG-19-350
ირანულ-ქართული კულტურული ურთიერთობების ისტორიიდან: ქართველ 
დიდგვაროვანთა ფრესკები ქართული ეკლესიებიდან (XVII საუკუნე) (სამოსი, 
ლექსიკა)

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



20 MG-TG-19-167
ადამიანის საქმიანობის დადგენა არქეოლოგიურ მასალაში აღმოჩენილი 
ფიტოლიტებისა და არაპალინოლოგიური პალინომორფების (NPP) კვლევის 
საფუძველზე

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

22 MG-TG-19-476
ჩაის პლანტაციებში სამუშაო კომბინირებული მანქანის ოპტიმალური  
სამუშაო რეჟიმების დადგენა მსგავსობითობისა და განზომილებათა 
თეორიის გამოყენებით.

23 MG-TG-19-312
ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებების (აფნ) აღქმული სარგებელი და 
უარყოფითი ეფექტები: საქართველოში აფნ მომხმარებლების ონლაინ 
გამოკითხვის შედეგები

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

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



N შიფრი მოხსენების სათაური

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

მობილობის გრანტი სხვა მონაწილე სუბიექტებისათვის



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

44 MG-TG-19-043 ზედაპირების დინამიკა

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

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

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

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

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

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



N შიფრი პროექტის სათაური წამყვანი ორგანიზაცია

1 MG-ISE-19-651

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

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

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

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

3 MG-ISE-19-188 ბიბლია სიტყვებსა და სახეებში
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

4 MG-ISE-19-198
IV საერთაშორისო კონფერენცია 
”არაორგანული მასალათმცოდნეობის 
თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და 
მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

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

საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
მეცნიერებათა აკადემია

6 MG-ISE-19-251 ნეიროგლიის ფუნქციები
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

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

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

8 MG-ISE-19-223

საქართველოში მიმდინარე ბუღალტერიისა 
და აუდიტის რეფორმისადმი მიძღვნილი 
პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო 
კონფერენცია

კავკასიის  უნივერსიტეტი 

სამეცნიერო კონფერენციები



N შიფრი პროექტის სათაური წამყვანი ორგანიზაცია

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

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

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

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი

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

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კომბინირებული ღონისძიებები



N შიფრი პროექტის სათაური წამყვანი ორგანიზაცია

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

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

2 MG-ISE-19-310 შემოდგომის სკოლა მანქანურ სწავლებაში
შპს შავი ზღვის საერთაშორისო 
უნივერსიტეტი

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

ქართველოლოგიური სკოლის 
ფონდი

4 MG-ISE-19-242 სოციალური მუშაობის კვლევის მეთოდები
სოციალური კვლევისა და 
ანალიზის ინსტიტუტი 

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

საქართველოს ტექნიკური 
უნივერსიტეტი

6 MG-ISE-19-1443
კინომცოდნეობის  საერთაშორისო 
საზაფხულო

ილიას სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი

სეზონური სკოლები



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

კორნელი კეკელიძის სახელობის 
საქართველოს ხელნაწერთა 
ეროვნული ცენტრი

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

საქართველოს აგრარული 
უნივერსიტეტი
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