
 

 

 

 

 

დანართი 1 

დამტკიცებულია  

სსიპ _ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  

სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

2018 წლის 27 სექტემბრის 

          N896/01-04  ბრძანებით 

 

 

N სახელი  გვარი მოქალაქეობა 
პასპორტის 

№ 

ფაკულტეტი 

/საგანმანთლებლო 

პროგრამა/ 

 

   საფეხური 

1.  

ამმარ აჰმად 

საედ 

ალსუგჰაირ 

იორდანიის 

ჰაშემიტური 

სამეფო 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი, II 

სემესტრი, 48 

კრედიტი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

2.  
ფავზი მაჰმუდ 

საიფ ღალიბ 

იემენის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

3.  
აჰმად სამირ 

ო.ბანი იასსენ 

იორდანიის 

ჰაშემიტური 

სამეფო 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

4.  
ბაშარ აბბას 

აიუბ აბდალლაჰ 

იორდანიის 

ჰაშემიტური 

სამეფო 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

5.  
ნეზარ ღასსან მ. 

მაჰმუდ 

იორდანიის 

ჰაშემიტური 

სამეფო 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

6.  სრი ჯამია 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 



 

 

 

 

 

7.  
პალაკ კეტან 

უპადჰიაი 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

8.  რუჩიკა დჰიმან 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

9.  ამან თაიალ 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

10.  ლინა მაჰმუდი 

ალჟირის სახალხო 

დემოკრატიული 

რესპუბლიკა 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

11.  
შემკა კინგსელი 

ჯეიაშეელა  

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

12.  
ანანტა კრიშნან 

სანტა კუმარ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

13.  

ნიგილ კრიშნა 

ტაიპპარამბილ 

გირიშ ბაბუ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

14.  
ანიტტა ანნ 

ბინუ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 



 

 

 

 

 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

15.  
შალომე ანნ 

რაჯუ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

16.  ანნა  
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

17.  
მუჰამმად ჯაუდ 

ასლამ 

პაკისტანის 

ისლამური 

რესპუბლიკა 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

18.  ტრიპტი ბიშტ 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

19.  
კავიია ნიტჰია 

სიილან 

ამერიკის 

შეერთებული 

შტატები 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

20.  ჰება ტარიქ 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

21.  
ფათემეჰ 

ჰამიდინიქ 

ირანის ისლამური 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 



 

 

 

 

 

(ინგლისურენოვანი) 

22.  რჰეა ლეო 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

23.  
დევიკა 

მურალიდჰარან 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

24.  

მოურია ჯით 

მურალიდჰარან 

ნაირ 

ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

 

 

 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

25.  ჯონ კენი 
ინდოეთის 

რესპუბლიკა  

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

26.  
მალაკ იუსიფ 

ამინ ჰუსსეინ 

იორდანიის 

ჰაშემიტური 

სამეფო 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

27.  
ობადა იუსიფ 

ამინ ჰუსსეინ 

იორდანიის 

ჰაშემიტური 

სამეფო 
 

მედიცინის 

ფაკულტეტი; 

ერთსაფეხურიანი 

საგანმანათლებლო 

პროგრამა -   

მედიცინა 

(ინგლისურენოვანი) 

ერთსაფეხურიანი 

სამედიცინო 

 


