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მედიცინის fakulteti 

 სტუდენტი  პირადი 

 ნომერი 

რომელი 

უსდ-დან 

 

რომელ  

პროგრამაზე 

აღიარებული 

კრედიტის 

რაოდენობა 

სემესტრი 

1.  ამონაშვილი 

ნათია 

13001069072 დ. გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

სტომატოლოგია 43 II 

2.  აჭაიძე ნანა 45001032656 თბილისის 

სახელმწიფო 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

სამკურნალო 

საქმე 

52 III 

3.  გაჯიევი 

ინთიკამ 

36001053498 სოხუმის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სამკურნალო 

საქმე 

0 I 

4.  გვენეტაძე ნინო 01024080968 დ. გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

სტომატოლოგია 67 III 

5.  გრიგალაშვილი 

ესტატე 

01024083373 საქართველოს დ. 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

სტომატოლოგია 54 III 

6.  გულუა მარიამ 58001027812 თბილისის 

სამედიცინო 

ინსტიტუტი 

„ჰიპოკრატე 

სამკურნალო 

საქმე 

224 VIII 

7.  დალაქიშვილი 

მაია 

13001044135 თბილისის საერო 

უნივერსიტეტი 

„,მეტეხი“ 

სამკურნალო 

საქმე 

192 VII 

8.  დარციმელია 

ნინო 

01024073272 „უნივერსიტეტი 

ინტერფარმი“ 

სამკურნალო 

საქმე 

37 II 

9.  კარტოზია 

თეონა 

62004025137 დ. გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

სტომატოლოგია 43 II 



10.  კენჯია გიორგი 62004028166 „უნივერსიტეტი 

ინტერფარმი“ 

სამკურნალო 

საქმე 

26 II 

11.  კიკვაძე 

თემური 

60001143831 უმაღლესი 

სამედიცინო 

სკოლა „აიეტი“ 

სამკურნალო 

საქმე 

50 III 

12.  მეფარიძე 

ფიქრია 

21001034933 სქართველოს 

აგრარული 

უნივერსიტეტი 

სამკურნალო 

საქმე 

6 I 

13.  მიქაია 

ქეთევანი 

39001037545 დ. გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

სტომატოლოგია 96 IV 

14.  ნიკოლაიშვილი 

ავთანდილ 

01008026392 საქართველოს 

ტექნიკური 

უნივესიტეტი 

სამკურნალო 

საქმე 

6 I 

15.  ნინუა  ანა 62004022735 თბილისის 

სახელმწიფო 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

სამკურნალო 

საქმე 

70 III 

16.  ორაგველიძე  

ნინო 

26001034059 დ. გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

სტომატოლოგია 43 II 

17.  პეტრიაშვილი  

თამთა 

22001023908 საქართველოს დ. 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

სამკურნალო 

საქმე 

52 III 

18.  პილოიანი 

ვალერიან 

11001028729 სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გეომედი“ 

სტომატოლოგია 58 III 

19.  საჯაია 

დიმიტრი 

48001011685 კავკასიის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტი 

სამკურნალო 

საქმე 

93 IV 

20.  ფოლადაშვილი 

მაია 

00005108464 თბილისის 

უნივერსიტეტი 

„მეტეხი“ 

სტომატოლოგია 99 IV 

21.  ფოჩხუა თამთა  

01005030116 

დ. გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

სტომატოლოგია 25 VII 

22.  ქარჩავა მაგდა  

47001035649 

თბილისის 

უნივერსიტეტი 

„მეტეხი“ 

სამკურნალო 

საქმე 

192 VII 



23.  ღუღუნაშვილი 

თეონა 

01013029203 თბილისის 

უნივერსიტეტი 

„მეტეხი“ 

სამკურნალო 

საქმე 

192 VII 

24.  შენგელია 

არჩილ 

 

01001072793 

უმაღლესი 

სამედიცინო 

სკოლა „აიეტი“ 

სამკურნალო 

საქმე 

4 I 

25.  შუბითიძე 

დავით 

38001042082 სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„გეომედი“ 

სტოამტოლოგია 58 III 

26.  ჩხიროშვილი 

ციალა 

 

13001062866 

დ. გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი 

„იბერია“ 

სტომატოლოგია 43 II 

27.  წოწორია 

მარიამ 

 

01029010984 

შოთა 

რუსთაველის 

სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

სამკურნალო 

საქმე 

45 II 

28.  ხუციშვილი 

ხათუნა 

 

45001024809 

თბილისის 

უნივერსიტეტი 

„მეტეხი“ 

სამკურნალო 

საქმე 

192 VII 

29.  ჯანდაგაშვილი 

შორენა 

36001050647 საქართველოს დ. 

აღმაშენებლის 

სახელობის 

უნივერსიტეტი 

სამურნალო 

საქმე 

48 II 

30.  ჯაფარიძე 

თამთა 

 

01008046594 

თბილისის 

სახელმწიფო 

სამედიცინო 

უნივერსიტეტი 

სამკურნალო 

საქმე 

38 II 

 

 

 

 


