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დანართი 1 

 

დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018 წლის " 20.09  " 

          N854/01-04     ბრძანებით 

 

 

 

N სახელი  გვარი მოქალაქეობა 
პასპორტის 

№ 

ფაკულტეტი 

/საგანმანთლებლო 

პროგრამა/ 

 

   საფეხური 

1.  
ემილი მარიია 

ანილ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი;  

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა - 

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

2.  
აბრაჰამ ჯაკობ 

ანდოორ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

3.  
ბლესსი 

დევასაჰაიამ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

4.  
მოჰამმედ 

ჰიშემ  

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

5.  ატულია ჯოი 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 
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მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

6.  
რია მარი 

რიჩარდ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

7.  
ანნ მარია 

კენსონ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

8.  
შარონ 

ალექსანდერ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

9.  ანანდ კრიშნა 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

10.  აჯაი ჯაკობ 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

11.  
მალავიკა 

ვენუგოპალ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

12.  
ბერტინ პაულ 

ვილსონ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 
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მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

13.  
ჩელსი 

დანიელ საჟუ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

14.  

კეზია 

ელიზაბეთ 

ჩერიან 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

15.  
ები ჯონ 

თომას 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

16.  ჯოვენა ჯოი 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

17.  
ჯოვინ 

ვარღესე ჯონ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

18.  დინუ დევიდ 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

19.  
როსინ ანნა 

ჩაკო 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 
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მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

20.  ჯობინ ჯოსე  
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

21.  
მადიჰა ბანო 

რეჰამანი 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

22.  
როჰან ფილიპ 

მეთიუ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

23.  

რუქშენ 

კეტიუშა ჰეილ 

ვაზ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

24.  

მაფაზ 

მუჰანნად 

სალიჰ ალ-

ხაფფაფ 

ერაყის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

25.  
ზუფეენ 

ფატიმა საიედ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

26.  

ფათიმაჰ 

ლაით 

მოჰამმედ ალ-

ლავანდი 

ერაყის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 
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მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

27.  
ვისამ ბაჩარ 

ალ-სუმოდი 

ბრაზილიის 

ფედერაციულ

ი რესპუბლიკა 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

28.  
კირუბალანი 

რაჯასეკარამ 

შრი-ლანკის 

დემოკრატიუ

ლი 

სოციალისტუ

რი 

რესპუბლიკა 

 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

29.  

აფიფა 

ხალიილულლ

აჰ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

30.  

მაქსიმ 

ალექსეის ძე 

ვერშინინი 

რუსეთის 

ფედერაცია  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

31.  
მასუმეჰ 

ჰეჯაზი 

ირანის 

ისლამური 

რესპუბლიკა 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

32.  
ასმარ 

ოსმანოვა 

აზერბაიჯანის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

33.  

ამერ ფოვზან 

იუსეფ 

ხალლაფ 

იორდანიის 

ჰაშემიტური 

სამეფო 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 
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მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

34.  ჰამედ ბაჩირ 
ლიბანის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

35.  
კიმია ღადირი 

სანგაჩინ 

ირანის 

ისლამური 

რესპუბლიკა 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი, II 

სემესტრი, 27 კრედიტი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

36.  

ფაზლა 

აბდულ 

გაფურ 

მოჰამედ 

ჰასჰიმ 

შრი-ლანკის 

დემოკრატიუ

ლი 

სოციალისტუ

რი 

რესპუბლიკა 

 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

37.  

ჯესტეენა ჯონ 

პარანკამოოთ

ილ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი, II 

სემესტრი, 39 კრედიტი)  

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

38.  
გრიჰეეტ აშოკ 

რედდი 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი, I 

სემესტრი, 21 კრედიტი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

39.  

მუჰამმეთ 

სუფჰი 

ბაბილლი 

თურქეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი, II 

სემესტრი, 48 კრედიტი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 
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40.  

ესმაილ 

მითჰალე 

პარამბათჰ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

41.  
მუჰამედ 

იასიმი 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

42.  
ლიიან აკრამ 

აჰმად ჰამდან 

იორდანიის 

ჰაშემიტური 

სამეფო 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი, I 

სემესტრი, 18 კრედიტი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

43.  
ნასიმ რაბიჰ 

ზექქარია 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 
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