
 

II კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

ა 

 

1. აბულაძე  გიორგი 

2. ალიევი  ალლახვერდი 

3. არუტიუნიან  გაიანე 

4. აფციაური  მარიამი  

5. ახვლედიანი  ლევან 

6. ახმედოვი  ზაურ 

7. ბარელაძე  ანი 

8. ბენდიანიშვილი  ანა  

9. ბერიძე  თამარი 

10. ბიკოვა  ვიქტორია 

11. ბოკუჩავა  ანა 

12. გევორქიან  ანჟელა 

13. გოზალოვი  ელვინ 

14. მხეიძე თორნიკე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

ბ   

 

1. აბაშიძე  ლუკა 

2. აბულაძე  თემურ 

3. გაჯიევი  ელჯან 

4. დედაბრიშვილი  ელენე 

5. დემეტრაშვილი  ნიკოლოზ 

6. დოლიძე  ნია 

7. ვალიევა  სამირა 

8. ზარმარიან  ასია 

9. ზვიადაძე  ნოდარ 

10. თევდორაძე  ანა 

11. ივანიშვილი  თამარ 

12. ირიციან  ასია 

13. კაზარიან  სვეტლანა 

14. კარაპეტიან  სვეტლანა 

15. კულახსზიან  კარენ 

16. მამედოვა  აიტან 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

გ 

 

1. გიზბასოვი  ნამიგ 

2. კუპრაშვილი  მარიამ 

3. ლაგვილავა  მარიამი 

4. ლაზარიშვილი  სალომე 

5. ლოლაძე  თამთა 

6. ლომინაშვილი  თათია  

7. ლურსმანაშვილი  გიორგი 

8. მამედოვა ემილია 

9. მამედოვა  ნარგიზ 

10. მამუჩიშვილი  თინათინ 

11. მანსიროვა  ნურლანა 

12. მარტყოფლიშვილი  მარიამ 

13. მეფარიშვილი  მარია 

14. მილორავა  გიორგი 

15. რაგიმოვა  თურანა 

16. ჯაფაროვი  ანგარ 

 

 

 

 

 

 

 

 



II კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

დ 

 

1. ადამიანი  ლენა 

2. არაბაშვილი  ეთერ 

3. ასაბაშვილი  საბა 

4. კონცელიძე გიორგი 

5. მამედოვი  სანან 

6. მკრტიჩიან  რაზმიკ 

7. ოქროჭელიძე  ამირან 

8. ჟორჟოლიანი დავითი 

9. ჟუჟუნაშვილი  ანა 

10. რამაზანოვა  დიანა 

11. რესულიძე  ანა 

12. სიდამონიძე  ალექსი  

13. ტყეშელაშვილი  რატი 

14. ფაჟავა  ხატია 

15. ხაჩატურიან გაიანე 

16. ხაჭიპერაძე  ნინო 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

ე 

 

1. ერიბეგიანი  ირინა 

2. გეიდაროვი  მაქსუმ 

3. გიორხელიძე  ალექსანდრე 

4. გიუნაშვილი  ლუკა 

5. გოგიტაური  ლელა 

6. გოდერძიშვილი  გუჯა 

7. გურაშვილი  თინათინი 

8. იბრაგიმოვი  რათხან 

9. ისაევი   ელადა 

10. კილაძე  მარიამ 

11. კოჭლამაზაშვილი  ნია 

12. კოხია  ინგა 

13. კურბანოვა  აისელ 

14. მოსიაშვილი  ნათია 

15. ნამაზოვი  საბირ 

16. ნაცვლიშვილი  ანა 

17. ჩუბინიძე  ცოტნე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II კურსი 

მედიცინა 

პირველი  ნაკადი 

ვ 

 

1. ამირანაშვილი  ნინო 

2. დოხნაძე  ანა 

3. მახარაძე  მახარე 

4. ნასიბოვა  ლიამან 

5.  ნასიბოვი  ილჰამ 

6. ნოდია  ლალი 

7. სულუხია  ალექსანდრე 

8. ქართველიშვილი  გიორგი 

9. ქარქაშაძე  გიორგი 

10. ქრისტესიაშვილი  გიგა 

11. ღარიბაშვილი  მარიამი 

12. შანიძე  სალომე 

13. შალამბერიძე  ბეჟან 

14. შპინერ  გიგა 

15. ჩადუნელი  მეგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II კურსი 

მედიცინა 

მეორე  ნაკადი 

ზ 

 

1. ასათიანი ალექსანდრე 

2. ბუაძე  აჩიკო 

3. დოლიძე  თორნიკე 

4. მედოიძე  ნიკა 

5. ომაროვი  ემილ 

6. შარვაშიძე თორნიკე 

7. შკოიან  ეგსაპ 

8. ჩავლეიშვილი  მარიამ 

9. ჩილინგარიშვილი  ფატმან 

10. ჩხაიძე  მარიამ 

11.  ჩხიკვაძე  თამარი 

12. ცეცხლაძე  ბაქარ 

13. ცეცხლაძე  საბა 

14. ძანძავა  ანა 

15. ჭაბუკიანი  ანა  

16. ხალვაში  გეა 

17. ხაჩიძე  გურანდა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II კურსი 

მედიცინა 

მეორე ნაკადი 

თ   

 

1. ბარდაველიძე შოთიკო 

2. ბურდული ელენე 

3. გაბელია  ანა 

4. კასანოვი ისმათ 

5. კიკნაძე  ელენე 

6. მორგოშია  ხატია 

7. ნეფარიძე  გიგა 

8. ქათამაძე  თინათინ 

9. ცეცხლაძე  გიგა 

10. ციცქიშვილი მარიამი 

11.  ხახუბია  უჩა 

12. ხაბელაშვილი  მარიამ 

13. ხაჯიშვილი გოჩა  

14. ხვადაგიანი  მარიამი 

15. ხვიჩია  ქეთევან 

16. ხუნჯგურუა  ლანა 

17. ხუსკივაძე  ლაშა 

18. ჯალაღონია  ეკა 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 



II    კურსი 

მედიცინა 

მეორე ნაკადი 

ი 

 

1. გიულმამედოვა  საიდა 

2. ეგნატაშვილი  ნინო 

3. თვალავაძე  ანა 

4. ისაევა შოვქათ 

5. ისმაილოვა  გოვხარ 

6. კენჭაძე ნინო 

7. კოშუაშვილი თორნიკე 

8. მამედოვა  აითელ 

9. მირზაევი  ანარ 

10. მიქაძე  ერეკლე 

11. ნატრაძე ნანუკა 

12. პეტრიაშვილი  თამარ 

13. სავიდი  პინილოპა 

14. სიმონიშვილი მარიამი 

15. ჩაჩუა  ზურიკო 

16. ჩხაიძე  ქეთევან 

17. ჯიქია  მერაბი 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  კურსი 

მედიცინა 

მეორე ნაკადი 

კ 

1. ბაირამაშვილი  ვალერი 

2. ბექაური  ანა 

3. ბექურაიძე მარიამ 

4. გველებიანი მარიამ 

5. გიორგაძე მარიამი 

6. დარასელია ანი 

7. კეკუტია  ბექა 

8. კუხიანიძე ნესტორი 

9. მანაგაძე  ჟანა 

10. ნატროშვილი  ლადო 

11. ღვინაძე  ნინო 

12. ღვინიაშვილი თათია 

13. ყურაშვილი მარიამი 

14. შამათავა  მათე 

15. ჩადუნელი  ნანი 

16. ჩხეიძე  მედეა 

17. ჯავადოვი  ნიჯათ 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  კურსი 

მედიცინა 

მეორე ნაკადი 

ლ 

 

1. ბჟალავა  მაია 

2. გადილია გიორგი 

3. დევდარიანი  საბა 

4. ექონია  დიანა 

5. ზოდელავა ვახტანგ 

6. კვანტრიშვილი თამუნა 

7. კუჭაიძე ირაკლი 

8. ლევიძე ნია 

9. მექვაბიშვილი ერეკლე 

10. პაპავა  მერაბი 

11. პერანიძე  თინათინ 

12. რაზმაძე  ანნა 

13. რზაევა   აიგუნ 

14. რუსიშვილი  ანა 

15. ყიფშიძე  ანა 

16. შოშიაშვილი  გიორგი 

17. ჯანელიძე  ნინო 

 

 

 

 

 

 

 

 



II    კურსი 

მედიცინა 

მეორე ნაკადი 

მ 

 

1. ალიევა  ამალია 

2. ბაირამოვა გიულნარა 

3. ბებია  ნანო 

4. ბერიძე  ნათია 

5. დათუნაშვილი  ლუკა 

6. თევზაძე  დაჩი 

7. კორძაძე  ანი 

8. ლომსაძე  მარიამ 

9. მალაყმაძე  გიგა 

10. მამარდაშვილი  გიორგი 

11. მაღლაკელიძე  გოგა 

12. სტურუა  ანი 

13. ფრანგულაშვილი  დავით 

14. წიკლაური  დავით 

15. ჭუბაბრია  ნინო 

16. ხარაიშვილი  ირაკლი 

17. ჯაფარიძე  საბა 


