
 
 

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინჟინერიის, აგრარულ და 

საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა 

სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია - 2022 
 

 

გახსნა - 2022 წლის 22 ივნისი, 10:30 სთ.  

შემაჯამებელი  - 15:00 სთ. 

შეხვედრის მისამართი: 

https://us05web.zoom.us/j/82122348230?pwd=dUpMSk5DeXQrRGpjU1JOMEY0N01aZz09 
 

 

ვეტერინარიის სექცია  

 
შეხვედრის მისამართი: 

https://us05web.zoom.us/j/82122348230?pwd=dUpMSk5DeXQrRGpjU1JOMEY0N01aZz09 

 

მოდერატორი:   პროფესორი ლევან მაკარაძე 

 

დავით გოდერძიშვილი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი 

„ახალი ვირუსული ეტიოლოგიის დაავადებების გავრცელების რისკები საქართველოში“; 
 

ლევან მაკარაძე, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, „ფიტობიოტიკები 
და მისი გავლენა ფრინველის პროდუქტიულობაზე“; 
      

ნინო მილაშვილი, ვეტერინარიის დოქტორი, პროფესორი,  

„პრიონები - დუნე ინფექციურ დაავადებათა აღმძვრელები“; 
  

კობა ნაცვალაძე, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, „პრებიოტიკების და პრობიოტიკების 
გამოყენება მეცხოველეობაში“; 
 

სერგო რიგვავა, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; მერაბ ნათიძე, 

ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, „ვეტერინარული დანიშნულების 

სტაფილოკოკოზების სამკურნალო ჰიპერიმუნური შრატის შემუშავება“. 
     
ჯულიანა არაბული, გიორგი მოსიძე,  ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო 

პროგრამის I კურსის სტუდენტები, „უჯრედის საერთო და სპეციალური ორგანელები“, 
ხელმძღვანელი: ვეტერინარიის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი ზურაბ მაკარაძე; 
 

ცოტნე თოდუა, გიორგი აბრამია, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო 

პროგრამის I კურსის სტუდენტები, „სისხლის ფორმიანი ელემენტები“, ხელმძღვანელი: 

ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლევან მაკარაძე; 

 

 ხატია გოგოლაძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამის I კურსის 

სტუდენტი, 

„ცხენის ბიოლოგია და პოპულარული ჯიშები“, ხელმძღვანელი:   ვეტერინარიის 

დოქტორი, პროფესორი ნინო მილაშვილი;   
 

https://us05web.zoom.us/j/82122348230?pwd=dUpMSk5DeXQrRGpjU1JOMEY0N01aZz09
https://us05web.zoom.us/j/82122348230?pwd=dUpMSk5DeXQrRGpjU1JOMEY0N01aZz09


 
 

ხატია გოგოლაძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამის I კურსის 

სტუდენტი, 

„ნახშირწყლების როლი და მისი კვებითი ღირებულება ცოცხალ ორგანიზმებში“, 
ხელმძღვანელი: აკადემიური დოქტორი ქეთევან ჩხაიძე; 
ქრისტინე ლეკიშვილი, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო 

პროგრამის  I კურსის სტუდენტი, „ძაღლის ბიოლოგია და პოპულარული ჯიშები“, 
ხელმძღვანელი:   ვეტერინარიის დოქტორი, პროფესორი ნინო მილაშვილი;   
 

ქრისტინე ლეკიშვილი, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო 

პროგრამის  I კურსის სტუდენტი, „ამინომჟავები და ცილები“, 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ქეთევან ჩხაიძე; 

 
ნინო მელიქიძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „ღორის აფრიკული ცხელების ვირუსის ბიოლოგიური თვისებები“, 
ხელმძღვანელი: ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი დავით 

გოდერძიშვილი; 
 

ნინო მელიქიძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „მინერალური ნივთიერებების მნიშვნელობა მეცხოველეობაში“, 

ხელმძღვანელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი კობა ნაცვალაძე; 
 
მარიამ ნეფარიძე, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „ცოფი და მისი განვითარების თავისებურებანი“, ხელმძღვანელი: 

ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი დავით გოდერძიშვილი; 

 

რატი ფარცვანია, ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამის II კურსის 

სტუდენტი, „A და D ვიტამინების მნიშვნელობა მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვში“, 
ხელმძღვანელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი კობა ნაცვალაძე; 
 
ნინო ჯანელიძე, „კოვიდ-19-ის ზეგავლენა საყრდენ-მამოძრავებელ სისტემაზე“, 
ხელმძღვანელი: მერაბ ჭოხონელიძე. 
 

 

ფიზიკა-ასტრონომიის სექცია 
 

შეხვედრის მისამართი: 
https://us06web.zoom.us/j/84833924929?pwd=ZCsvckJKdXNxbUhDckpaTXNjOHpadz09 
 Meeting ID: 848 3392 4929  
Passcode: 201106 

სექციის გახსნა - 11:00 სთ., 
მოდერატორები:   პროფესორი რევაზ ჭიღლაძე, 

                                 დოქტორანტი სოფო ბერიძე 

  

ვოვა აივაზიანი, ასტრონომიის მიმართულების დოქტორანტი, 

„დედამიწასთან მოახლოებადი საშიში ასტეროიდების შესწავლა საქართველოს ე. ხარაძის 
ეროვნულ ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში“,  ხელმძღვანელი: პროფესორი რაგული 
ინასარიძე; 

 

https://us06web.zoom.us/j/84833924929?pwd=ZCsvckJKdXNxbUhDckpaTXNjOHpadz09


 
 

სოფო ბერაძე, ასტრონომიის მიმართულების დოქტორანტი, 

„ხანმოკლე ევოლუციის ეტაპები მასიურ ვარსკვლავებში“,  ხელმძღვანელი: საქართველოს 

ე. ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი ნინო ყოჩიაშვილი; 
  
მანანა ვარდოსანიძე, ასტრონომიის მიმართულების დოქტორანტი, 

„მასიური Be ვარსკვლავები“, ხელმძღვანელი: საქართველოს ე. ხარაძის ეროვნული 

ასტროფიზიკური ობსერვატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი ნინო ყოჩიაშვილი; 
 

 გივი კაპანაძე, მოწვეული პედაგოგი, ფიზიკის დოქტორი, „ახალი ასტეროიდის აღმოჩენის 
შესახებ“; 
 
გიორგი მესხი, ფიზიკა-მათემატიკის დოქტორი, პროფესორი, „პოლარული ციალი“; 
 
ედუარდ ჯანიაშვილი, ასტრონომიის მიმართულების დოქტორანტი 

„ბნელებადი სისტემების ორბიტის ელემენტების განსაზღვრის მეთოდები“ ხელმძღვანელი: 

ტაილანდის  ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის უფროსი მეცნიერ 

თანამშრომელი დავიდ მკრტიჩიანი; 
  

ვასილ გოგოლაძე, აგრონომიის სპეციალობის III კურსის 

სტუდენტი, „ბირთვული ძალები“, ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი მესხი; 
  
სოფიო ნარიმანიშვილი-მაისურაძე, ასტრონომიის სპეციალობის I კურსის 

სტუდენტი, „ელემენტარული ნაწილაკების კლასიფიკაცია“ , ხელმძღვანელი: 

პროფესორი გიორგი მესხი; 
  
მარიამ ლეკიშვილი, გიორგი ჩუბინიძე, ეკოლოგიის სპეციალობის I კურსის 

სტუდენტები, „რადიოაქტიურობა“, ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი მესხი. 
 

 

აგრარულ მეცნიერებათა სექცია 
 
შეხვედრის მისამართი: ფიზიკა-ასტრონომიის სექციასთან ერთად 
https://us06web.zoom.us/j/84833924929?pwd=ZCsvckJKdXNxbUhDckpaTXNjOHpadz09 
 Meeting ID: 848 3392 4929  
Passcode: 201106 

სექციის გახსნა - 12:15 სთ., 
მოდერატორი:  ასოცირებული პროფესორი ზაირა ტყებუჩავა 

 

თამარ ნარიმანიშვილი, მოწვეული პედაგოგი, „საშემოდგომო ხორბლის მოსავლიანობის 
საბაზისო რუკები გეოინფორმაციული სისტემების გამოყენებით სამცხე-ჯავახეთის 
რეგიონისათვის“ ; 

  

მალხაზ ნარიმანაშვილი, მოწვეული პედაგოგი, „მდინარეების კვლევის მეთოდები“; 
 
ზაირა ტყებუჩავა, სოფლის მეურნეობის დოქტორი, „ბიოლოგიური პროდუქტების 
გამოყენება მარწყვის მცენარეების სოკოვანი დაავადებების წინააღმდეგ“; 
 

https://us06web.zoom.us/j/84833924929?pwd=ZCsvckJKdXNxbUhDckpaTXNjOHpadz09


 
 

ვასილ გოგოლაძე, აგრონომიის III კურსის სტუდენტი, „ეროზიული ნიადაგები“, 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ზაირა ტყებუჩავა; 
 
ნატო ვარდიძე, II კურსის სტუდენტი,  

 „წვეთოვანი სარწყავი სისტემის როლი მოსავლიანობის ამაღლების საქმეში“,   
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ზაირა ტყებუჩავა; 
 
სოფიო  მაისურაძე, აგროტექნოლოგიის მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტი,  

„პესტიციდები და მათი უსაფრთხო მოხმარება“ , ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ზაირა ტყებუჩავა; 
 
დიანა გვირჯიშვილი, აგროტექნოლოგიის მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტი, „მძიმე 
მეტალების გავლენა მარწყვის კულტურაზე“, ხელმძღვანელი: ბიოლოგიის დოქტორი 

რუსუდან ურიდია; 
 
 
 

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სექცია 
 
შეხვედრის მისამართი:  

https://us04web.zoom.us/j/77901110836?pwd=tWg26tOddLazSf_i_BVBCar0Rr50Xq.1 

 

Meeting ID: 779 0111 0836 

Passcode: Neit6J 

 

მოდერატორები: ასოცირებული პროფესორი ლელა წითაშვილი, 

                               ასისტენტ-პროფესორი ნინო ბერიძე 

 

 

დარეჯან ვედიაკოვი, მოწვეული პედაგოგი, „ქსელის მთლიანობის შემოწმების 
ალგორითმი“; 
 
ლერი  ნოზაძე, ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი, „ინტელექტუალური 
საკუთრების შესახებ ინტერნეტში“; 
  

ჯულიეტა ტაბეშაძე, მოწვეული პედაგოგი, „Arduino-ს სწავლების პერსპექტივები“; 
  

ლელა წითაშვილი, ინჟინერიის დოქტორი ინფორმატიკაში, „ციფრული სასწავლო 
პლატფორმები და პროგრამები“.  

 
აინურა აკიპოვა, ბიზნეს-ინფორმატიკის მაგისტრატურის  II კურსის სტუდენტი, 

„პერსონალის მართვა ინფორმატიზაციის სფეროში“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ნელი ბერიძე; 
 
დავით ალელიშვილი, ბიზნეს-ინფორმატიკის მაგისტრატურის  I კურსის 

სტუდენტი, „ბიზნესის უსაფრთხოების სამართლებრივი პრობლემები“ , 
ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე; 
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ხატია გიგოლაშვილი, ბიზნეს-ინფორმატიკის მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტი, 

„საინფორმაციო ტექნოლოგიების როლი აგროსაექსპორტო პროდუქციის რეალიზაციის  
ხელშეწყობაში“ , ხელმძღვანელი: ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი თინა გელაშვილი; 
 

სამსონ ფარმანიანი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების IV კურსის სტუდენტი, „ვებ 
დიზაინერის როლი IT სფეროში“, ხელმძღვანელი: ასისტენტ-პროფესორი ნინო ბერიძე; 
 

ლევან ზედგინიძე, ინფორმაციული ტექნოლოგიების I კურსის სტუდენტი, „ფიზიკური 
სივრციდან მონაცემების მიღების ინფორმაციული სისტემების ანალიზი“, ხელმძღვანელი: 

მასწავლებელი ჯულიეტა ტაბეშაძე; 
 

ელმადდინ მამედოვი, ბიზნეს-ინფორმატიკის მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტი, 

„მონაცემთა უსაფრთხოება“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი ლელა 
წითაშვილი; 
 
მარიამ მამულაშვილი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების I კურსის სტუდენტი, 

„მათემატიკის სწავლების ონლაინ მეთოდები“, ხელმძღვანელი: მასწავლებელი ჯულიეტა 
ტაბეშაძე; 
 
ვლადიმერ მურვანიძე, ბიზნეს-ინფორმატიკის მაგისტრატურის  II კურსის სტუდენტი, 

„კიბერუსაფრთხოება LINUX-ის გარემოში“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი 

ლელა წითაშვილი; 
 
რამილ სეიფულოვი, ბიზნეს-ინფორმატიკის მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტი, 

„ინფორმაციული რესურსების უსაფრთხოების უზრუნველყოფა“ , ხელმძღვანელი: 

პროფესორი ჯემალ მამაიაშვილი; 
 

ჰეღინე საგოიანი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების  IV კურსის სტუდენტი, 

„გლობალური ქსელები სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიაში“, ხელმძღვანელი: 

ასოცირებული პროფესორი ლერი ნოზაძე; 

 

დავით ფარცახაშვილი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების IV კურსის სტუდენტი, „ბიზნეს-
გეგმის პრეზენტაცია“ , ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი მესხი; 
 

ირაკლი ხაჩიძე, ბიზნეს-ინფორმატიკის მაგისტრატურის II კურსის სტუდენტი, 

„3D თამაშების დეველოპმენტი“, ხელმძღვანელი: ასოცირებული 

პროფესორი ლელა წითაშვილი; 
 

მაგდა ჯაშიაშვილი, ინფორმაციული ტექნოლოგიების IV კურსის სტუდენტი, „ბავშვთა 
კიბერუსაფრთხოება და გამოწვევები ციფრულ სამყაროში“, ხელმძღვანელი: ასისტენტ-

პროფესორი ნინო ბერიძე. 
  

 

 

 

 

 



 
 

 


