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კომპიუტერული მეცნიერებები

პროგრამა



2

8 ივლისი, 2013 წ. 16 საათი
თსუ I კორპუსი, 307 აუდიტორია 

ჯგუფური პროექტების დაცვა

16.00 - ბანეთიშვილი გიორგი, გოძიაშვილინინო, ივანიძე თამარი, კუპრაძეთეა, ლატარია
ირაკლი, ლევანიძე ლალი, მელიქიშვილი ლევანი, ოსეფაშვილი გიორგი, ფოლადიშვილი
გიორგი, ქავზინაძე სალომე, ჩიხრაძე ელენე, ცქიფურიშვილი ევა, წამალაშვილი ნინო,
წურწუმია კარლო, ჭელიძე გიორგი
‘’დინამიური ვებ გვერდის შემუშავება PHP+MYSQL-ის მეშვეობით’’
ხელმძღვანელი: მაგდა ცინცაძე

16.15 - აბაშიძე მალხაზი, გაბიტაშვილი თენგიზი, გელაშვილი ნუგზარ, გოგალაძე სოფიკო,
ზარქუა თამარ, კუცია ზურაბ, მამულაშვილი თამარ, მეძმარიაშვილი ლიანა, ჟვანია დეა,
რამიშვილი ამირან, სარიშვილი ლევან, ტარიელაშვილი ლუკა, ფასოევი სერგო, ფერხული 
ნათია, ჩილაჩავა ლანა
‘’სემანტიკური ძებნის სისტემა’’ 
ხელმძღვანელი: პაპუნა ქარჩავა

16.30 – ბანეთიშვილი გიორგი, ბებია გიორგი, ბექაური სალომე, ბექაური სოფო,
ბოჭორიშვილი თამარ, დავითაშვილი თორნიკე, ელჩიშვი ლიანა, ზარქუა თამარი,
იაშაღაშვილი ბექა, იორამაშვილი ელიკო, კაციტაძე ანზორი, კვარაცხელია ბექა, კვეზერელი
თეკლა, კვირიკაშვილი ირაკლი, კივილაძე გიორგი, კიკაძე ანა, ლომიძე ვიტალი, მაისურაძე
მარი, მჭედლიშვილი არჩილი, ოდიშელაშვილიჯაბა, სალუქვაძე ნოდარ, ქარდავაგიორგი, 
შერაზადიშვილი ვახტანგ, ჩუბინიძე მინდია, ჭუმბაძე ნოდარი, ხაჟომია კოკა, ხურციძე
გვანცა, ჯალიაშვილი გიორგი
‘’უნივერსისტეტის მართვის სისტემა და ელექტრონული სწავლება ‘’  

16.45– ილია მაჭავარიანი, გიორგი მარტიაშვილი, გიორგი მელიქიძე, თორნიკე მჟავია, ნინო
ლომიძე,  გოგა პაპიძე, გიორგი პერანიძე, ნინო სვანიძე, შალვა სვანიძე, ხვიჩა სუხიტაშვილი, 
დავით ჩხაიძე,  ლევან ხუნჯგურუა,  თორნიკე ჭიღლაძე, ოთარ ჭულუხაძე.
‘’ვებ-აპლიკაცია CARBORBALA.GE (ავტომანქანის ყიდვის პროცესის ორგანაიზერი)’’
ხელმძღვანელი: ეკატერინე ქათამაძე

17.00 – ნიკოლოზ გაბისონია, ელისაბედ ზარქუა, ნათია თავთეთრიშვილი, ზურაბ კუცია, 
გიორგი ფეიქრიშვილი, ნიკა ბეგიაშვილი
‘’ინტერნეტ ტექნოლოგიებით მართვადი მცირე ზომის მანქანის შექმნა’’
ხელმძღვანელი: ბექა ბარბაქაძე

17.15 – დარჩიაშვილი ანა, მერებაშვილი მარიამ, კურკუმული მარიამ, კობახიძე ვახტანგ, 
მუმლაძე მაია, ლაშხი ლაშა, რუსია თეონა, რამიშვილი ქეთევანი, სეხნიაშვილი გიორგი, 
გოგოლაური გოგა, მახარაძე თინათინ, ბალახაძე მარიამ, იანტბელიძე ოთარ, ნიქაბაძე ანა, 
ჩიღოშვილი მადონა, გულორდავა ელენე
‘’ელექტრონული რესურსების ვებ-პორტალი ზოგადი განათლების სკოლებისათვის
ინფორმატიკაში (დაპროგრამება, ალგორითმები)‘’
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე
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17.30 – ბერიძე მაია, ბუაძე შოთა, გაბიტაშვილი თენგიზ, გარაყანიძე თამარი, დაუშვილი
ლაშა, დურდიაძე ნინო, ვართანიანი ნინა, კალანდაძე ნინო, კრიჭაშვილი თამარი,
ონეზაშვილი ნინო, რაზმაძე ნანა, სუხიშვილი დავით, ტუღუში სოსო, ფიცხელაური ნინო,
შერგელაშვილი ელენე, წერეთელია ლექსანდრე, წოწორია ბექა, ხაჟომია კოკა, ჯალიაშვილი
გიორგი, ჯანაშვილი დიმიტრი
‘’ელექტრონული რესურსების ვებ-პორტალი ზოგადი განათლების სკოლებისათვის
ინფორმატიკაში (მულტიმედია და დიზაინი)’’
ხელმძღვანელი: მანანა ხაჩიძე
17.45 – აბრამიშვილი ავთანდილ, გუგუნავა ნიკა, გულუა თამარ, ზარანდია ერეკლე, 
იორამაშვილი ნათია, მჭედლიშვილი ალექსანდრე, ნაპირელი დალი, ნასარიძე თამარი, 
ნაცვლიშვილი ელზა, ჩადუნელი უშანგი, ჯიქია გიორგი
„საინფორმაციო სისტემა ელექტრონული სწავლების მხარდჭერისათის
ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში“
ხელმძღვანელი: მაია არჩუაძე

9 ივლისი, 2013 წ. 10 საათი
თსუ II კორპუსი, 332 აუდიტორია

(რუმინეთის აუდიტორია)

დოქტორანტების მოხსენებები

10.15 – ალექსანდრე ლომაძე (კოლოქვიუმი, კვლევითი კომპონენტი)
‘’კომპიუტერული ალგებრის ალგორითმები: p –ჯგუფებისთვის ეილერის მახასიათებლის 
გამოთვლა’’
ხელმძღვანელები: მ. ბაკურაძე; ა. გამყრელიძე
10.30 – მარინა ფანდოევა (კოლოქვიუმი, სასწავლო კომპონენტი)
‘’სიცხის ტალღების გამოკვლევა და მათი პროგნოზირება არამკაფიო მეთოდებით;;
ხელმძღვანელი: ა. სიხარულიძე, თსუ  ასისტ. პროფ. ტ.კისელიოვა
10.45 – ლილი სვანიძე 
‘’პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის ძალისხმევის შეფასება არამკაფიო ტექნოლოგიების
გამოყენებით’’
ხელმძღვანელი: ა. სიხარულიძე
11.00 – ვიოლეტა აფხაზავა
‘’ჰოლონომური წირების პარამეტრიზაცია - ერთი ფუნქციის შესახებ’’
ხელმძღვანელი: თსუ  პროფ. ა. გამყრელიძე
11.15 – ლევან კასრაძე
‘’სუფიქსების მასივი“
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10 ივლისი, 2013 წ. 10 საათი
თსუ II კორპუსი, 332 აუდიტორია 

(რუმინეთის აუდიტორია)

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა
ინფორმაციული ტექნოლოგიები

10.00 – აბრამიანი ნანა
10.15 – არუთინოვი ელინა
10.30 – გოგოლაძე თამარ
10.45 – დათუაშვილი ნაია
11.00 – დონაძე გურამ
11.15 – კარელიძე ლევან
11.30 – კვესელავა ოთარი
11.45 – მარანელი ლაშა
12.00 – მახარაშვილი მირანდა
12.15 – მესხი ანა
12.30 – მურადოვი კონსტანტინე
12.45 – სიხარულიძე ანა
13.00 – ფუხაშვილი მარიამი
13.15 – ღვალაძე ნაირა
13.30 – შენგელია ნინო
13.45 – ჩოქური სოფიო
14.00 – წერეთელი მიხეილ
14.15 – ჯანგულაშვილი იმედა
14.30 – ჯიქია დავით

11 ივლისი, 2013 წ. 10 საათი
თსუ II კორპუსი, 332 აუდიტორია 

(რუმინეთის აუდიტორია)

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა
ინფორმაციული სისტემები

10.00 – არჩვაძე მარიამ
10.15 – ბუაძე სოფიო
10.30 – გადელია ნათია
10.45 – გოჩიაშვილი ნიკოლოზ
11.00 –ვარშანიძე არჩილ
11.15 – ვარშანიძე თებრონე
11.30 – ივანაური ნიკოლოზ
11.45 – ლაშხი ალექსანდრე
12.00 – მანაგაძე ირაკლი
12.15 – ონიანი ცოტნე



5

11 ივლისი, 2013 წ. 14 საათი
თსუ II კორპუსი, 332 აუდიტორია 

(რუმინეთის აუდიტორია)

სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა
კომპიუტერული მეცნიერება

14.00 – აბელაშვილი ზურაბი
14.15 – ბოგდანოვი ელდარ
14.30 – გრძელიძე ნიკოლოზ
14.45 – ლაცოშვილი ელენე
15.00 – ლომიძე გელა
15.15 – მელაძე ალექსანდრე
15.30 – სამხარაძე თეონა
15.45 – სულაძე თორნიკე
16.00 – შავიშვილი თორნიკე
16.15 – შველიძე გიორგი











კომპიუტერული მეცნიერებები



პროგრამა

































8 ივლისი, 2013 წ. 16 საათი

თსუ I კორპუსი, 307 აუდიტორია 

ჯგუფური პროექტების დაცვა



16.00 - ბანეთიშვილი გიორგი, გოძიაშვილინინო, ივანიძე თამარი, კუპრაძეთეა, ლატარია ირაკლი, ლევანიძე ლალი,  მელიქიშვილი ლევანი, ოსეფაშვილი გიორგი, ფოლადიშვილი გიორგი, ქავზინაძე სალომე, ჩიხრაძე ელენე, ცქიფურიშვილი ევა, წამალაშვილი ნინო, წურწუმია კარლო, ჭელიძე გიორგი

‘’ᲓᲘᲜᲐᲛᲘᲣᲠᲘ ᲕᲔᲑ ᲒᲕᲔᲠᲓᲘᲡ ᲨᲔᲛᲣᲨᲐᲕᲔᲑᲐ PHP+MYSQL-ᲘᲡ ᲛᲔᲨᲕᲔᲝᲑᲘᲗ’’

ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲘ: ᲛᲐᲒᲓᲐ ᲪᲘᲜᲪᲐᲫᲔ



16.15 - აბაშიძე მალხაზი, გაბიტაშვილი თენგიზი, გელაშვილი ნუგზარ, გოგალაძე სოფიკო, 

ზარქუა თამარ, კუცია ზურაბ, მამულაშვილი თამარ, მეძმარიაშვილი ლიანა, ჟვანია დეა, რამიშვილი ამირან, სარიშვილი ლევან, ტარიელაშვილი ლუკა, ფასოევი სერგო, ფერხული ნათია, ჩილაჩავა ლანა

‘’ᲡᲔᲛᲐᲜᲢᲘᲙᲣᲠᲘ ᲫᲔᲑᲜᲘᲡ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ’’ 

ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲘ: ᲞᲐᲞᲣᲜᲐ ᲥᲐᲠᲩᲐᲕᲐ



16.30 – ბანეთიშვილი გიორგი, ბებია გიორგი, ბექაური სალომე, ბექაური სოფო,

ბოჭორიშვილი თამარ, დავითაშვილი თორნიკე, ელჩიშვი ლიანა, ზარქუა თამარი, იაშაღაშვილი ბექა, იორამაშვილი ელიკო, კაციტაძე ანზორი, კვარაცხელია ბექა, კვეზერელი თეკლა, კვირიკაშვილი ირაკლი, კივილაძე გიორგი, კიკაძე ანა, ლომიძე ვიტალი, მაისურაძე მარი, მჭედლიშვილი არჩილი, ოდიშელაშვილიჯაბა, სალუქვაძე ნოდარ, ქარდავაგიორგი, შერაზადიშვილი ვახტანგ, ჩუბინიძე მინდია, ჭუმბაძე ნოდარი, ხაჟომია კოკა, ხურციძე გვანცა, ჯალიაშვილი გიორგი

‘’ᲣᲜᲘᲕᲔᲠᲡᲘᲡᲢᲔᲢᲘᲡ ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ ᲓᲐ ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝᲜᲣᲚᲘ ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲐ ‘’  



16.45– ილია მაჭავარიანი, გიორგი მარტიაშვილი, გიორგი მელიქიძე, თორნიკე მჟავია, ნინო 

ლომიძე,  გოგა პაპიძე, გიორგი პერანიძე, ნინო სვანიძე, შალვა სვანიძე, ხვიჩა სუხიტაშვილი, დავით ჩხაიძე,  ლევან ხუნჯგურუა,  თორნიკე ჭიღლაძე, ოთარ ჭულუხაძე.

‘’ᲕᲔᲑ-ᲐᲞᲚᲘᲙᲐᲪᲘᲐ CARBORBALA.GE (ᲐᲕᲢᲝᲛᲐᲜᲥᲐᲜᲘᲡ ᲧᲘᲓᲕᲘᲡ ᲞᲠᲝᲪᲔᲡᲘᲡ ᲝᲠᲒᲐᲜᲐᲘᲖᲔᲠᲘ)’’

ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲘ: ეკატერინე ქათამაძე



17.00 – ნიკოლოზ გაბისონია, ელისაბედ ზარქუა, ნათია თავთეთრიშვილი, ზურაბ კუცია, 

გიორგი ფეიქრიშვილი, ნიკა ბეგიაშვილი

‘’ᲘᲜᲢᲔᲠᲜᲔᲢ ᲢᲔᲥᲜᲝᲚᲝᲒᲘᲔᲑᲘᲗ ᲛᲐᲠᲗᲕᲐᲓᲘ ᲛᲪᲘᲠᲔ ᲖᲝᲛᲘᲡ ᲛᲐᲜᲥᲐᲜᲘᲡ ᲨᲔᲥᲛᲜᲐ’’

ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲘ: ბექა ბარბაქაძე



17.15 –  დარჩიაშვილი ანა, მერებაშვილი მარიამ, კურკუმული მარიამ, კობახიძე ვახტანგ, 

მუმლაძე მაია, ლაშხი ლაშა, რუსია თეონა, რამიშვილი ქეთევანი, სეხნიაშვილი გიორგი, გოგოლაური გოგა, მახარაძე თინათინ, ბალახაძე მარიამ, იანტბელიძე ოთარ, ნიქაბაძე ანა, ჩიღოშვილი მადონა, გულორდავა ელენე

‘’ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝᲜᲣᲚᲘ ᲠᲔᲡᲣᲠᲡᲔᲑᲘᲡ ᲕᲔᲑ-ᲞᲝᲠᲢᲐᲚᲘ ᲖᲝᲒᲐᲓᲘ ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲘᲡ ᲡᲙᲝᲚᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲢᲘᲙᲐᲨᲘ (ᲓᲐᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲔᲑᲐ, ᲐᲚᲒᲝᲠᲘᲗᲛᲔᲑᲘ)‘’

ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲘ: ᲛᲐᲜᲐᲜᲐ ᲮᲐᲩᲘᲫᲔ

17.30  – ბერიძე მაია, ბუაძე შოთა, გაბიტაშვილი თენგიზ, გარაყანიძე თამარი, დაუშვილი ლაშა, დურდიაძე ნინო, ვართანიანი ნინა, კალანდაძე ნინო, კრიჭაშვილი თამარი, ონეზაშვილი ნინო, რაზმაძე ნანა, სუხიშვილი დავით, ტუღუში სოსო, ფიცხელაური ნინო, შერგელაშვილი ელენე, წერეთელია ლექსანდრე, წოწორია ბექა, ხაჟომია კოკა, ჯალიაშვილი გიორგი, ჯანაშვილი დიმიტრი

‘’ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝᲜᲣᲚᲘ ᲠᲔᲡᲣᲠᲡᲔᲑᲘᲡ ᲕᲔᲑ-ᲞᲝᲠᲢᲐᲚᲘ ᲖᲝᲒᲐᲓᲘ ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲘᲡ ᲡᲙᲝᲚᲔᲑᲘᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲢᲘᲙᲐᲨᲘ (ᲛᲣᲚᲢᲘᲛᲔᲓᲘᲐ ᲓᲐ ᲓᲘᲖᲐᲘᲜᲘ)’’

ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲘ: ᲛᲐᲜᲐᲜᲐ ᲮᲐᲩᲘᲫᲔ

17.45 – აბრამიშვილი ავთანდილ, გუგუნავა ნიკა, გულუა თამარ, ზარანდია ერეკლე, იორამაშვილი ნათია, მჭედლიშვილი ალექსანდრე, ნაპირელი დალი, ნასარიძე თამარი, ნაცვლიშვილი ელზა, ჩადუნელი უშანგი, ჯიქია გიორგი

„ᲡᲐᲘᲜᲤᲝᲠᲛᲐᲪᲘᲝ ᲡᲘᲡᲢᲔᲛᲐ ᲔᲚᲔᲥᲢᲠᲝᲜᲣᲚᲘ ᲡᲬᲐᲕᲚᲔᲑᲘᲡ ᲛᲮᲐᲠᲓᲭᲔᲠᲘᲡᲐᲗᲘᲡ ᲖᲝᲒᲐᲓᲡᲐᲒᲐᲜᲛᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲚᲝ ᲡᲙᲝᲚᲔᲑᲨᲘ“

ᲮᲔᲚᲛᲫᲦᲕᲐᲜᲔᲚᲘ: ᲛᲐᲘᲐ ᲐᲠᲩᲣᲐᲫᲔ
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თსუ II კორპუსი, 332 აუდიტორია 

(რუმინეთის აუდიტორია)



დოქტორანტების მოხსენებები



10.15 – ალექსანდრე ლომაძე (კოლოქვიუმი, კვლევითი კომპონენტი)

‘’კომპიუტერული ალგებრის ალგორითმები: p –ჯგუფებისთვის ეილერის მახასიათებლის გამოთვლა’’

ხელმძღვანელები: მ. ბაკურაძე; ა. გამყრელიძე

10.30 – მარინა ფანდოევა  (კოლოქვიუმი, სასწავლო კომპონენტი)

‘’სიცხის ტალღების გამოკვლევა და მათი პროგნოზირება არამკაფიო მეთოდებით;;

ხელმძღვანელი: ა. სიხარულიძე, თსუ  ასისტ. პროფ. ტ.კისელიოვა

10.45 – ლილი სვანიძე 

‘’პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის ძალისხმევის შეფასება არამკაფიო ტექნოლოგიების გამოყენებით’’

ხელმძღვანელი: ა. სიხარულიძე

11.00 – ვიოლეტა აფხაზავა

‘’ჰოლონომური წირების პარამეტრიზაცია - ერთი ფუნქციის შესახებ’’

ხელმძღვანელი: თსუ  პროფ. ა. გამყრელიძე

11.15 – ლევან კასრაძე

‘’სუფიქსების მასივი“
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თსუ II კორპუსი, 332 აუდიტორია 

(რუმინეთის აუდიტორია)



სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

ინფორმაციული ტექნოლოგიები



10.00 – აბრამიანი ნანა

10.15 – არუთინოვი ელინა

10.30 – გოგოლაძე თამარ

10.45 – დათუაშვილი ნაია

11.00 – დონაძე გურამ

11.15 – კარელიძე ლევან

11.30 – კვესელავა ოთარი

11.45 – მარანელი ლაშა

12.00 – მახარაშვილი მირანდა

12.15 – მესხი ანა

12.30 – მურადოვი კონსტანტინე

12.45 – სიხარულიძე ანა

13.00 – ფუხაშვილი მარიამი

13.15 – ღვალაძე ნაირა

13.30 – შენგელია ნინო

13.45 – ჩოქური სოფიო

14.00 – წერეთელი მიხეილ

14.15 – ჯანგულაშვილი იმედა

14.30 – ჯიქია დავით
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თსუ II კორპუსი, 332 აუდიტორია 

(რუმინეთის აუდიტორია)



სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

ინფორმაციული სისტემები

10.00 – არჩვაძე მარიამ

10.15 – ბუაძე სოფიო

10.30 – გადელია ნათია

10.45 – გოჩიაშვილი ნიკოლოზ

11.00 –ვარშანიძე არჩილ

11.15 – ვარშანიძე თებრონე

11.30 – ივანაური ნიკოლოზ

11.45 – ლაშხი ალექსანდრე

12.00 – მანაგაძე ირაკლი

12.15 – ონიანი ცოტნე
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თსუ II კორპუსი, 332 აუდიტორია 

(რუმინეთის აუდიტორია)



სამაგისტრო ნაშრომების დაცვა

კომპიუტერული მეცნიერება



14.00 – აბელაშვილი ზურაბი

14.15 – ბოგდანოვი ელდარ

14.30 – გრძელიძე ნიკოლოზ

14.45 – ლაცოშვილი ელენე

15.00 – ლომიძე გელა

15.15 – მელაძე ალექსანდრე

15.30 – სამხარაძე თეონა

15.45 – სულაძე თორნიკე

16.00 – შავიშვილი თორნიკე

16.15 – შველიძე გიორგი 
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