
მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

პირველი ნაკადი 

ა 

 

1. ბერიშვილი  ანი  

2. გოზალოვი    ელინა 

3. კაკულია  ირაკლი 

4. კირვალიძე თამაზი 

5. მარტიროსიანი   არტიომი 

6. მაჩაბელი მარიამი 

7. მაჩაიძე ლეილა 

8. მუსაევ  ჰუსეინ 

9. ნიკოლაიშვილი მარიამ 

10. ტაბატაძე       თამარი 

11. ფრუიძე      გიორგი  

12. შედანია      სესილი   

13. ცალანი     ელზა 

14. ხოსრუაშვილი მირანდა 

15. ჯაში     გიორგი              

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

პირველი ნაკადი 

ბ 

 

1. არაბიძე                 თამარი 

2. ეგიაზარიანი       ანა 

3. თავხელიძე          ლევან 

4. თათოშვილი        სალომე 

5. იორდანიანი        ევგენია 

6. ირემაძე     ანა  

7. კაპანაძე      სალომე 

8. კირვალიძე        გვანცა 

9. ლობჯანიძე      თეა 

10. მკრტიჩიანი    ალინა 

11. ღვინიაშვილი    ანა  

12. შარიქაძე  დავით  

13. შელია      ნათელა 

14. ჩავლეიშვილი      თამუნა 

15. ცერცვაძე   გიგა 

16. ხვედელიძე      მერი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

პირველი ნაკადი 

გ 

 

1. აბაშიშვილი       ნათია 

2. ბოკერია გიორგი 

3. ბოლქვაძე მაგდა 

4. გამცემლიძე       გვანცა 

5. დარსანია     ნინო 

6. დიასამიძე ანა 

7. ვარდანაშვილი დავით 

8. ლომაშვილი    ირაკლი 

9. მამედოვა     სამაია   

10. მახარაძე     სერგო 

11. ტაკიძე      ლევან 

12. ქუქჩიშვილი     მარიამ 

13. ჩაკვეტაძე გიორგი 

14. ჩლაიძე      ანა 

15. ცერცვაძე      მარიამი 

16. ხიზანიშვილი   მარიამი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

პირველი ნაკადი 

დ 

 

 

1. ადეიშვილი  ანა 

2. ბაზერაშვილი  გიორგი 

3. ბეროძე       გიორგი 

4. გეგიძე   დავით  

5. გიორგაშვილი  ოთარი 

6. გოჩელაშვილი    ანი 

7. გუნია           ვერონიკა 

8. დოლიძე ანა 

9. კილაძე                  გიორგი 

10. ლევიძე  გივი 

11. მელაძე  ნინო 

12. მესტვირიშვილი  მარიამ 

13. ქებაძე                     ირა 

14.  შამანაძე                ელისო  

15. ხეროდინაშვილი  ილია  

16. ჯღამაია                 ელენე 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

მეორე ნაკადი 

ე 

                   

1. არჩუაძე            ნიკა 

2. გიორგაძე გვანცა 

3. გრიგორიან  ჰოვიკ 

4. გუნიავა  სალომე 

5. ესებუა ცოტნე 

6. კაკულია  ირაკლი 

7. კუხიანიძე  ნიკოლოზი 

8. მეტრეველი მარი 

9. ნიკოლაძე              თამარ  

10. ოკინაშვილი  ვლადიმერი 

11.  ონიაშვილი           ნინო  

12. ქობალია ანა 

13. ცირეკიძე        გიორგი  

14.  წიკლაური    სოფიო  

15. წულუკიძე  ხათუნა 

16. ხოზბერუაშვილი  ანა 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 



მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

მეორე ნაკადი 

ვ 

 

1. გასანოვა  გიუნაი 

2. კაჭახიძე       გივი  

3. კვინიკაძე        მარიამ 

4. მურადაშვილი ეკატერინე  

5. მუსტაფაევი      მახმუდ  

6. ნაიბოვა       აიშა  

7. ნაკაშიძე  გიორგი 

8. ნოვრუზოვა      როიალა  

9. პალიან  ვარდითერ 

10. სანიკიძე       ნათია 

11. სანოძე   ნინო 

12. სარდაროვი მანდარ 

13. საფაროვი  ელვინ 

14. ტალახაძე  ნინო 

15. ქობალია მერი 

15. ხაბურზანია    ლუკა  

  16. ხალილოვა აინურა   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

მეორე ნაკადი 

ზ 

 

1. აზიზბეკოვა       ხეირანსა 

2. ალვერტიან        სერგეი  

3. ალლაზოვა        ლეილა 

4. ახმედოვი  ფახრი 

5. ბიწაძე                 გიორგი   

6. თევდორაძე     გიორგი 

7. იაგუბოვი ათეშ 

8. იუსუბოვი ვუსალ 

9. მიქაძე                ლეილა 

10. ნოვრუზოვა  ტურფა 

11. სირბილაძე  სალომე 

12. პაპუაშვილი  ანნა 

13. ჩიგოგიძე  ირაკლი 

14. ჩოხელი             ნინო 

15.  ხმალაძე  ნანსი 

16. ჯანაშია             გიორგი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

მესამე ნაკადი 

თ 

1. ალახვერდიევა  აითან 

2. ალიევი  დილან 

3. ასკაროვა  დიანა 

4. ბაირამოვა ნახიდა 

5. ვარადაშვილი  როლანდი 

6. კურბანოვა  ვუსალა 

7.  მაისურაძე ნინო 

8.  მილიტიევი ვლადიმერ 

9.  მუხიაშვილი ანა 

10.  ობგაიძე სალომე 

11.  ფუტკარაძე ნათია 

12.  შენგელია ედამ 

13.  ჭანკვეტაძე ნოდარ 

14.  ჭოხური სალომე 

15.  ხარატი ქეთევან 

16.  ხოკერაშვილი ლელა 

17.  ჯახტანიძე  ქეთევან 

 

 

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

მესამე ნაკადი 

ი 

 

1. ამბროლაძე  ლანა 

2. ბაირამოვი  რიჩარდ 

3. ბაწაშვილი     სოსო 

4. ბაჯაძე      თამარი 

5. გოგიშვილი    გიორგი 

6. დოლენჯაშვილი  ეკატერინე 

7. თაბაგარი      თამარი  

8. მოდებაძე     ანა  

9. ნაკაშიძე       რამაზ 

10. სადიკოვი  შენაიათ 

11.  სიქტურაშვილი     გიორგი  

12. სხილაძე      შალვა  

13. ჩეჩვაძე       ეკატერინე 

14. წოწერია     მონიკა  

15. ხმალაძე      ანა 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეოთხე კურსი 

მესამე ნაკადი 

კ 
 

1. ასათიანი    ნუცა 

2. აფციაური-ილინა  ელენე 

3. ბელქანია  მარიამ 

4. ბლაგიძე  თეიმურაზი 

5. გონგაძე  მარიამ 

6. გულიკიან   ესენია 

7. გურგენაშვილი  სოფიო 

8.პეტროსიანი რომანი 

9. ფოცხვერაშვილი  ანანო 

10. ფურცხვანიძე  ქრისტინე 

11. ქვათაძე   სალომე 

12. ქურასბედიანი  იადონ 

13  შავგულიძე   ქეთევანი 

14. ჩაჩუა  ნიკა    

15. ჩეკურიშვილი  მირიან 

16. ჭკადუა   თიკო 


