
პირველი კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

                                                                                    ა 

1. აბდულაევი გალანდარ 

2. ამირხანიან  მეხაკ 

3. ახვერდიევა  საბინა 

4. ბერაია  თამარ 

5. ბიგვავა  დიანა 

6. .გოგინავა  სესილი 

7. გოგრიჭიანი  ალექსანდრე 

8. დემინაშვილი  ნინო 

9. კვარაცხელია  ნანო 

10. კუპრაშვილი  მარიამ 

11. მარწყვიშვილი  ლიკა 

12. ნადირაძე  თამარი 

13. ქაბოდვანდ როშანაქ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

პირველი ნაკადი 

ბ 

1. ასიტაშვილი  ნინო 

2. ახმედოვა  თურქანა 

3. ბედიევა ფატიმა 

4. გაბულოვი  ასლან 

5. გარაევი  ალახიარ 

6. გელაშვილი იოანე 

7. გოდელაშვილი  მარიამ 

8. თოიძე  ნინი 

9. კაჭახიძე  თეკლა 

10. ლობჯანიძე  ლელა 

11. მაჭანკალაძე ალექსანდრე 

12. მოდებაძე  გიორგი 

13. მცურავიშვილი  მარიამ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                         

 

 

 



                                                                  პირველი კურსი 

     მედიცინა 

 პირველი  ნაკადი 

                                                                               გ      

1. აბაშიძე  ლუკა 

2. ბალიაშვილი  სალომე 

3. ბაქრაძე  ნიკა 

4. ბახტაძე  მარიამი 

5. ბურკაძე  დაჩი 

6. გაჯიევა  როზა 

7. გაჯიევი  ქაზუმ 

8. გულიევი  რუსთამ 

9. გუსეინოვა ზეინაბ 

10. ზამბახიძე  ლუკა 

11. კახიანი თიკა 

12. ლორია  ნატალია 

13. მარღანია ლუკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

        დ 

 

1. გილიგაშვილი  მარიამ 

2. გუსეინოვა  ნაირა 

3. გუსეინოვი  გუსეინ 

4. დუშდუროვა  ზანურა 

5. ედიგაროვა  ლეილა 

6. ვაშაკიძე  არჩილ 

7. ვერულავა  დაჩი 

8. თავზარაშვილი  გვანცა 

9. თოდუა  ნინო 

10. ინაშვილი  მარიამი 

11. კობახიძე  ვასილი 

12. კურბანოვი  ნამაზ 

13. კუშჩიანი  ალიკა 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

ე 

 

1. ასაბაშვილი  სალომე 

2. ბოლქვაძე  თამუნა 

3. გიანაშვილი  ნიკა 

4. გუსეინოვი  კურბან 

5. ეფენდიევა  ულვია 

6. ველიევა  პარვანა 

7. იბრაგიმოვა  ფატმა 

8. ქარჩავა  გიორგი 

9. .ქურცუა  ჯონი 

10. ღვინიანიძე  მერი 

11. ჩახვაშვილი  ნიკა 

12. .ჩიხრაძე  მარიამ 

13. .ხითარიშვილი  ლიკა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                  



პირველი  კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

ვ 

 

1. დარასელია  ალეკო 

2. ეხვაია  ნინო 

3. იოლჩიევა  ედჟე 

4. ისაევა  მანანა 

5. კალაევა  გიულჩუნ 

6. კურბანოვი  ალი 

7. ოჩხიკიძე ლია 

8. პაპუკაშვილი  ნინია 

9. რომელაშვილი  თამარ 

10. როსტიაშვილი  ნინო 

11. საჩალელი მარიამ 

12. სოლოღაშვილი  ელენე 

13. ტყავაძე  ნინო 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

მეორე  ნაკადი 

ზ 

 

1. გოგიბერიძე  მაკა 

2. კვირკველია ლუკას 

3. ლომჯარია  აკვილინა 

4. მაისურაძე გიორგი 

5. მაკარაძე გიორგი 

6. მამედოვა  ელვინა 

7. მამედოვი  ვილაიათ 

8. მიქაელიან  ჰამაიაკ 

9. მოლაკაზიმოვი  სამირა 

10. მაყიშვილი  ეთერ 

11. მახარაშვილი გიორგი 

12. მელაძე  ნინო 

13. ხიმშიაშვილი  ლიზი 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

მეორე ნაკადი 

             თ 

1. გარუჩავა გიორგი 

2. მასხარაშვილი  მიხეილ 

3. მთივლიშვილი  ქეთევანი 

4. მუსტსფაევა  ლეილა 

5. ნასიბოვა  იასან 

6. სეიდოვი  მოხუბბათ 

7. სულეიმანოვა  აიტაჩ 

8. ჩხიკვაძე  ანა 

9. ცაგარეიშვილი  მარიამი 

10. წამალაიძე  ბექა 

11. ხაჯიშვილი  ლილია 

12. ხელაია  ნინი 

13. ხინთიბიძე  მარიამ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

მეორე ნაკადი 

ი 

 

1. დაშდამიროვი  ნიხად 

2. ნასიბოვა  სევინჯ 

3. რამაზაშვილი  მარიამ 

4. ქაზუმოვი  აიშან 

5. ქოთილაიძე  ელენა 

6. შავლაძე  მარიამი 

7. ხასია  ლიკა 

8. ხიდიროვ  გისეინ 

9. ხორბალაძე  რატი 

10. ხოჯავა  თამაზი 

11. ჯალაღანია მარიამი 

12. ჯაფაროვი  ლატიფ 

13. ჯიჭონაია  ანანო 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 



პირველ  კურსი 

მედიცინა 

მეორე ნაკადი 

კ 

 

1. იდრისოვი  ედჟე 

2. მამედოვა  კულთანა 

3. მგელაძე  რევაზ 

4. ურუმაშვილი  რატი 

5. ქვრივიშვილი  მიხეილ 

6. შავაძე  ნინი 

7. შერგელაშვილი  ნატალია 

8. ჩაჩანიძე  თემური 

9. ჭანტურია  მერაბ 

10. ხარაიშვილი  ნინო 

11. ჯახველაძე  ანდრია 

12. ჯუგაშვილი  მარიამი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

მეორე ნაკადი 

ლ 

 

1. აბშილავა  ანასტასია 

2. ახმედოვა  ალვინა 

3. ბარაბაძე  ლუკა 

4. გურაბანიძე  მარიამი 

5. თოფჩიშვილი  ირაკლი 

6. კაკულია  ანა 

7. ლუკავა  თამარ 

8. მაღრაძე  ანანო 

9. ოთარაშვილი  ალუდა 

10. ქათამაძე  მაგდა 

11. შეყილაძე  თამარ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



პირველი  კურსი 

მედიცინა 

მეორე  ნაკადი 

მ 

1. ამიროვი  ემილ 

2. გოგოლიძე  მარიამი 

3. კილაძე  ქეთი 

4. ყურაშვილი  ანა 

5. შაბანოვა  აზი 

6. ჩიტაია  დემნა 

7. ჩხეტია  ინა 

8. წაქაძე  ანი 

9. წულაია  გიორგი 

10. ჯაში ამირან 

11. ჯიოევა  ლანა 

 


