
 

 

 

 

 

 

 

 

მედიცინა 

მეხუთე  კურსი 

პირველი ნაკადი 

ა 

1. ალავერდაშვილი გიორგი 

2. არაბული ანა 

3. არსენიძე დავითი 

4. ბასილაია  გამალი 

5. ბებია  მიხეილი 

6. ბერაძე  მაია 

7. ბუჩაშვილი  უჩა 

8. გოგბერაშვილი  ხოსიკი 

9. დვალიძე  ლევან 

10. მჭედლიშვილი  ნინო 

11. სვანიძე თორნიკე 

12. ფარჯიანი  ნათია 

13. ქევხიშვილი  ელენე 

14. ყაზარაშვილი  ლეილა 

15. ცაგარეიშვილი  თეკლა 

16. ხაჩიძე  გურამი 

       17. ჯინჯიხაძე  ანა 

       18.ჯღამაძე  ანნა 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

მედიცინა 

მეხუთე  კურსი 

პირველი ნაკადი 

ბ 

 

1. აბჟანდაძე  ცოტნე 

2. ათაბეგაშვილი  ანი 

3. ბოლოთაშვილი  ნათია 

4. გაგუა  გიორგი  

5. გაზდელიანი  ნათელა 

6. გაჯიევი  ვუსალ 

7. გელენიძე  გივი 

8. გოგისვანიძე  ნანა 

9. გოგიტაური  ეკატერინე 

10. გორდელაძე  კახაბერ 

11. იშხნელი ირაკლი 

12. მარუაშვილი ნინო 

13. მთვარელიშვილი იოსები 

14. ნარიმანიძე  სოფიკო 

15. ღუნციკიძე  ლაშა 

16. ყაველაშვილი  მედეა 

17. ცაავა  ინდიკო 

18. ხასია ხატია 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

მედიცინა 

მეხუთე  კურსი 

პირველი ნაკადი 

გ 

1. გოლეთიანი  ნათია 

2. გოჭოშვილი  ნოდარი 

3. გოხაძე  ოთარი 

4. დავითაშვილი  დავით 

5. დარსაველიძე  ილია 

6. დოლიძე  ნიკა 

7. ებრალიძე   თამარი 

8. ეგუტიძე  ვახტანგი 

9. კუნჭულია ნინო 

10. მიქაუტაძე  მარიამი 

11. საანიშვილი  ანი 

12. ტეფნაძე  ტატო 

13. ტუღუში  დიანა 

14. უმეთაძე  ნინო 

15. შენგელია დემეტრე 

16. ჩუბინიძე  ქეთევან 

17. წერეთელი  ქეთევან 

18. ხვინგია ელენე 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

მედიცინა 

მეხუთე  კურსი 

   მეორე  ნაკადი       

დ 

 

1. არსენიძე  ლალი 

2. ბაირამოვი  ალეკო 

3. გობეჯიშვილი  ირაკლი 

4. ერემიან  არმან 

5. ვასაძე  ნინო 

6. ვაშაკიძე  შოთა 

7. თევდორაძე მარიტა 

8. იასაღაშვილი  ლუკა 

9. კვანტალიანი თათია 

10. კობალავა  ანი 

11. კოხოძე  მაკა 

12. კუპატაძე გიგლა 

13. ლაბაძე  გოგა 

14. მამუკელაშვილი  ჯულიეტა 

15. მაღრაძე  თამუნა 

16. შენგელია  ლევან 

17. ჯორბენაძე  სოფიო 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

მედიცინა 

მეხუთე  კურსი 

მეორე ნაკადი 

ე 

 

1. აგაბეკოვა  ლეილა 

2. აგაბეკოვა  საანი 

3. ბაკარაძე  თამთა 

4. გოგიჩაშვილი  მარი 

5. გულმამედოვი ეშგინ 

6. ებიტაშვილი  გიორგი 

7. მაჭარაშვილი  მეგი 

8. მჭედლიშვილი  რევაზი 

9. რამაზანოვა  ავა 

10. სტამბოლციან  ლუსინე 

11. ტუღუში  ლია 

12. ქათამაშვილი  მარიამი 

13. ქვარაია  დიმიტრი 

14. შაბანოვა  მაჰირა 

15. შავშიშვილი  ნაილი 

16. შარვაშიძე  თორნიკე 

17. ჭელიძე  თეკლა 

18. ჯალაღონია  ნინო 

                                                                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

მედიცინა 

მეხუთე  კურსი 

მეორე ნაკადი 

ვ 

 

1. ბანეთიშვილი   ანა 

2. გამრეკელიძე  მარიამ 

3. დავითაძე  მარიამი 

4. ზვერიაშვილი  ეკატერინე 

5. ზინდრიშვილი  ქეთი 

6. კანდელაკი  ირაკლი 

7. კვანტრიშვილი  თამარ 

8. მარტიროსოვა სინამ 

9. მახმუდოვი  ადილ 

10. ნადირაშვილი  მარგო 

11. ნადირაძე  ლია 

12. ნადოევა თამარა 

13. ნავგურაიძე  სოფიკო 

14. ობოლაშვილი  თამარი 

15. სხულუხია  მიხეილ 

16. ქერქაძე  ანა 

17. ხინიკაძე ჯაბა     

 

                 

                                                                     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

მედიცინა 

მეხუთე  კურსი 

მესამე  ნაკადი 

ზ 

 

1. ასატრიან  ვარდან 

2. გარაევი  ულფატ  

3. გეგეშიძე  ნინო 

4. გეწაძე  ანა 

5. გოგოლაძე   გიგა 

6. ესიავა   გვანცა 

7. კუჭაშვილი  მარიამ 

8. ლაგვილავა  ვახტანგ 

9. მუმლაძე  გიორგი 

10. მუსტაფაევი  მიქაილ 

11. ნახაპეტიან  რიმმა 

12. ოქროპირიძე  გურანდა 

13. პაპაშვილი ლაშა 

14. პეტრიაშვილი  სოფო 

15. რაზმაძე  გვანცა 

16. ჯოჯიშვილი  მარიამ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

მედიცინა 

მეხუთე  კურსი 

მესამე  ნაკადი 

თ 

1. ბალიაშვილი   მიხეილი 

2. კაპანაძე   ეკა 

3. კიკნაველიძე  ირაკლი 

4. კუცია  სალომე 

5. ლეკაიძე  ეკა 

6. მჭედლიძე  თამაზი 

7. ორმოცაძე  ანა 

8. ოქური  თამარი 

9. ოჩიგავა  გურამი 

10. რევაზიშვილი გიორგი 

11. სააკიანი  დიანა 

12. სარკსიან   მუშეღ 

13. უგულავა  ბარბარე 

14. შეყილაძე  ვანო 

15. ცაიშვილი ანი 

16. ცერცვაძე  მარიამ 

17. ჰასანოვი  მამიშ 


