
პირველი კურსი 

მედიცინა 

ა 

პირველი ნაკადი 

 

 

1. აბბასოვა ფარიდა 

2. აბელაშვილი სოფიკო 

3. აბულოვი ამინ 

4. ასლანიშვილი ანა 

5. ბაჯაძე გიორგი 

6. ვარდოსანიძე გიორგი 

7. მანთიძე თამარი 

8. მოსულიშვილი მარიამ 

9. საათაშვილი რატი 

10. სანიკიძე იაკობი 

11. სანიკიძე სალომე 

12. ტყეშელაშვილი მარიამი 

13. ჩივაძე თეონა 

14. წენგუაშვილი ელენე 

15. ჭკადუა გიორგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

ბ 

პირველი ნაკადი 

 

  

1. ალადაშვილი გვანცა 

2. ალიევა გიუნელ 

3. ალმაზოვა ისიათ 

4. ანესიან ალვარდ 

5. ბაჯელიძე რევაზ 

6. ზუკაკიშვილი თამარი 

7. ისმაილოვი ნაიბ 

8. კარიმოვი იუსიბ 

9. კულიევა ულვია 

10. მთვარელიშვილი ანა 

11. სვიმონია გიორგი 

12. სოსელია მარიამი 

13. შოგირაძე ალექსი 

14. ჩახვაშვილი არჩილ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

გ 

პირველი ნაკადი 

 

1. ალექსანაშვილი გიორგი 

2. ალიევა მალთან 

3. ასათიანი გვანცა 

4. ასლანი დიანა 

5. ასლანოვა აითან 

6. ახვლედიანი ანნა 

7. ბატკუაშვილი ირაკლი 

8. ბედინაძე ელისაბედ 

9. ბერიძე ნინო 

10. გაგნიძე თამარი 

11. მაგარრამოვი იალჩინ 

12. მამედოვა გუნაი 

13. მუსტაფაევა არზუ 

14. მუხდაროვი ელთან  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

დ 

პირველი ნაკადი 

 

1. ალიევა ტურკან 

2. ალიხანაშვილი გიორგი 

3. ასლანოვა აფსანა 

4. აღაბალიან ვარდიშახ 

5. გეგელაშვილი სოფო 

6. გზირიშვილი ნინო 

7. გიორგაძე მირიან 

8. ზეიკიძე ნიკოლოზი 

9. ლობჟანიძე ნინი 

10. მამედოვა გულშან 

11. მაღრაძე ვერიკო 

12. მახნიაშვილი მარიამ 

13. ნიქიბიშვილი ელენე 

14. პეტროსიან მეგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

ე 

პირველი ნაკადი 

 

1. აპუაშვილი გიორგი 

2. აშიროვა მალაკ 

3. ახმედოვი ტოგრულ 

4. გამსახურდია ალექსანდრე 

5. გუბელაძე მარიამი 

6. კვანტალიანი გიორგი 

7. კობიაშვილი რატი 

8. მამედოვა ოქსანა 

9. მესხი მარიამ 

10. მუსტაფაევა შაბინა 

11. ნასიბლი ხაგანი 

12. სამხარაძე ანა 

13. ტურიაშვილი ნათია 

14. უძილაური ინგა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

ვ 

პირველი ნაკადი 

 

1. ბაბაევი ილქინ 

2. ბაირამოვა აიგიუნ 

3. ბერძენაძე თათია 

4. ბიბილაშვილი ოთარი 

5. ბოგვერაძე ინა 

6. გარიაგდიევა ფიდან 

7. ზარქუა ბექა 

8. ილურიძე გიორგი 

9. მამედოვი ზამირ 

10. ნანავა ანი 

11. ნასიბოვა ელნარა 

12. ჟორჟოლიანი ლევანი 

13. ჟღენტი ნიკოლოზი 

14. შაინიძე მარი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

ზ 

მეორე ნაკადი 

 

 

1. აბელაშვილი რამაზი 

2. ბურჯანაძე ანი 

3. გულმამედლი შახლა 

4. გუსეინოვა საბინა 

5. დავითაშვილი ლიელ 

6. ისაევი ელმურაზ 

7. კუკავა გიორგი 

8. მახათაძე ნიკა 

9. ომაროვი ომარ 

10. სულეიმანოვი გადირ 

11. ტალიბოვა ლამია 

12. ქაზუმოვა შაფიკა 

13. შუკაკიძე  ნათია 

14. ჯავახიშვილი  ელენე 

15. ჯალიაშვილი გიგა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

თ 

მეორე ნაკადი 

 

1. აბაშიძე  დავით 

2. ბერაძე გიორგი 

3. გუსეინოვი იქმატ 

4. დაშდამიროვი ნიხად 

5. ზაქარიან ერანიაკ 

6. ზეინალოვა ელვინა 

7. იოლჩიევა აგიგატ 

8. სანიკიძე არჩილ 

9. სარკისიან ალიონა 

10. ცომაია ირაკლი 

11. წულაია გიორგი 

12. ჭიჭიაშვილი ნათია 

13. ხვარეშია  ვანო 

14. ჯაშიაშვილი გიგა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

ი 

მეორე ნაკადი 

 

1. გასიმოვი მაგარამ 

2. გოგოლიძე ნიკა 

3. დვალი ნინო 

4. ისკანდაროვი ამარასლან 

5. ისმაილოვი ხალიდ 

6. კასიმოვი იუსიბ 

7. კვარაცხელია ლიზი 

8. კვაჭაძე ნანუკა 

9. მამედოვი ანარ 

10. ქონიაძე თეკლა 

11. ყიფიანი ლუკა 

12. შანიძე მარიამ 

13. ცომაია მარიამ 

14. ჯამასპიშვილი ილია 

15.  

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                



პირველი კურსი 

მედიცინა 

კ 

მეორე ნაკადი 

 

1. ნოვრუზოვა ელვინა 

2. ოზბეთელაშვილი თამარ 

3. ოსმანოვა მახიზარ 

4. რევიშვილი გიორგი 

5. რუსტამოვა მარიამ 

6. სულეიმანოვა თურქან 

7. ფაშაევა ანა 

8. შეყლაშვილი სალომე 

9. შუკაკიძე თეიმურაზ 

10. ჩიქოვანი ბექა 

11. ჩიქოვანი მეგი 

12. ჩუბინიძე  ლამარა 

13. წულაია მარიამ 

14. ხუჭუა მარიამ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

ლ 

მეორე ნაკადი 

 

 

1. ელიზბარაშვილი ანა 

2. ვარდანიძე ანა 

3. ზაქარაძე ცირა 

4. იაკობაშვილი მარი 

5. ფაჩუაშვილი ნინო 

6. ქაზიმოვი  თურან 

7. ქარუმიძე ვლადიმერ 

8. ქობალია ნანა 

9. ხიალოვა გიუნელ 

10. ჯაფაროვი ლატიფ 

11. ჯოჯუა გიორგი 

12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



პირველი კურსი 

მედიცინა 

მ 

მეორე ნაკადი 

 

1. ახალაია თეონა 

2. კაკუბავა მილანა 

3. კიკუაშვილი ქეთევან 

4. კოსიაშვილლი საბა 

5. კუპრაშვილი მარიამ 

6. სუხიაშვილი ილია 

7. ქაზუმოვი აითაჯ 

8. წკეპლაძე ელისაბედ 

9. ხასია ირაკლი 

10. ხიალოვა აისელ 

11. ჯამაშურია თეკლა 

12. ჯოხიძე დიმიტრი 

13. ჰამბარინ ვანო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


