
მედიცინა 

მეექვსე კურსი 

პირველი ნაკადი 

ა 

                                                    

1. აბესაძე  ნინო 

2. აბლოთია  ლაშა 

3. ახალაძე  ირინა 

4. ბურჯანაძე  ქრისტინე 

5. გაბინაშვილი  ლელა 

6. კოპლატაძე  თამარ 

7. რევაზიშვილი  გიორგი 

8. ღერკენაშვილი  ანა 

9. ჩაილიევა  ფიდან 

10. ჩაფიძე  ფიქრია 

11. ჩაჩიბაია  დავით 

12. ჩხარტიშვილი  ლილიანა 

13. ცივაძე  ნათია 

14. ხარაზიშვილი ირინა 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

                                                      



 

მედიცინა 

მეექვსე კურსი 

პირველი ნაკადი 

ბ 

 

1. ბილალოვი  ხალადინ  

2. ბლიაძე კონსტანტინე              

3. გიგაური  გიგა 

4. გორგიაშვილი მარიამ 

5. გრიგორიანი  ჯონი 

6. ელბაქიძე  ზაზა 

7. ელისაშვილი მარიამ 

8. ერაძე ანა 

9. იველაშვილი ნინო 

10. ნაბიევი  ჯაბრაილ 

11. ციცქიშვილი სალომე 

12. ცხადაძე  თეკლა 

13. ხარაიშვილი  ნოდარი 

14. ჯოჯიშვილი ანა 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                       



                                                                                 მედიცინა 

მეექვსე კურსი 

პირველი ნაკადი 

გ 

 

1. ალაქპაროვ  ნაჰიდ 

2. გუსეინოვა საბინა 

3. დავლიანიძე ხატია 

4. დანელია ნანი 

5. ელისაშვილი მარიამი -12001090841 

6. ექონია ნინო 

7. ზუხბაია  სერგი 

8. იოსებაშვილი  თეა 

9. მამფორია კარინა 

10. როგავა ანა 

11. სიხარულიძე ელისო 

12. ყარაულაშვილი ანა 

13. ცერცვაძე  ნინო 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

                                                                

 

 



მედიცინა 

მეექვსე კურსი 

მეორე ნაკადი 

დ 

 

1. აბულაძე  ირმა 

2. ბახტურიძე   მარიამი 

3. ბერიშვილი  გიორგი 

4. გელაშვილი  ზურაბ 

5. გიგინეიშვილი  ქეთო 

6. გოგოხია მარიკა 

7. თოჩხუა  გვანცა 

8. კანკია  ქრისტინა 

9. კეზევაძე  დავითი 

10. კეშელავა  გვანცა 

11. კონცელიძე  შორენა 

12. მელაშვილი გიორგი 

13. მოსულიშვილი ბადური 

14. რობაქიძე  ლაშა 

15. სოფრომაძე ელისო 

16. შუკაკიძე  ზაზა 

 

     

 

     

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეექვსე კურსი 

მეორე ნაკადი 

ე 

 

1. ბერაძე ლაშა 

2. გოგაძე მარიამ 

3. დანიელიძე ქეთევან 

4. ველიევა ნინა 

5. მაისურაძე ქეთევანი 

6. მეფარიძე ფიქრია 

7. მჟავანაძე ნიკა 

8. ნიჟარაძე  გვანცა 

9. სახამბერიძე ანა 

10. სოღოიან ლეილი 

11. ტოგონიძე მარიამი 

12. ფაცია სალომე 

13. ფაცურია ზურაბ 

14. ქათამაძე  ლია 

15. ქარქაშაძე  ნათია 

16. ქიტუაშვილი ლელა 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



მედიცინა 

მეექვსე კურსი 

მეორე ნაკადი 

ვ 

 

1. კონცელიძე  თამარ 

2. კოხრეიძე  სოფიო 

3. მუსაევი შამისტან 

4. როგავა  ლიკა 

5.  საანიშვილი   მარიამი 

6. სალაძე ქრისტინე 

7. სანიკიძე ანი 

8.  სარალიძე  ნანა 

9. სოღოიანი  ვიკა 

10. ქათამიძე  კონსტანტინე 

11. ქომეთიანი  ნინო 

12. ქურთაული მადონა 

13. შანიძე მიხეილი 

14. ჩაკვეტაძე  ანი 

15. ცხოვრებაძე  შორენა 

16. ჯულფაევი აიატ 

 


