
2019-2020 სასწავლო წლის  მედიცინის ფაკულტეტის სტიპენდიანტთა სია: 
 

 სესიების შედეგების საფუძველზე სტიპენდიანტები გახდნენ შედეგი სტუდენტები : 
 

1. შრადდჰა ბჰავეშ ჯადჰავ                         -  GPA-3.7 

2. ფაიზან ჰასსან                                                -  GPA-3.9 

3. ტარუჯ                                                        -  GPA-3.9 

4. პრატიბჰა სინგჰალ                                   -  GPA-4 

5. პარნიტა კესარ                                           -  GPA- 4 

6. ნირალი ვიპულ ტრივედი                      -  GPA-4 

7. ნიკიტა პრავინკუმარ რატჰოდ               -  GPA-4 

8. მოჰიტ პანჯვანი                                        -  GPA-4 

9. კაუშა როჰიტკუმარ განდჰი                    -  GPA-4 

10. ვანორა ლობო                                            -  GPA-3.9 

11. ავანი რამეშბჰაი კანსარა                          -  GPA-4 

12. ნიშანტ გარგ                                               -  GPA-3.7 

13. დჰანალაკშმი ვენუგოპალ                       -  GPA-3.7 

14. ბჰარატი შიამ სინგჰ                                   - GPA-3.9 

15. აიშვარია პრაკაშ                                         -  GPA-3.6 

16. გაურავ ბჰატი                                             -  GPA-3.7 

17. მინაკში გულიანი                                      -  GPA-4 

18. როჰან შარმა                                                -  GPA-3.9 

19. საისტაბიბი მოჰმადსაიდ კურეში          -  GPA-4 

20. ჩარანდიპ სინგჰ დუა                                -  GPA-3.7 

21. ააშტა კუნიიალ                                          -  GPA-3.7 

22. ამიშა კირანანატ                                        -  GPA-3.9 

23. ანანდკუმარ ლეჰრულალ აჩარია           -  GPA-3.7 

24. ანიშა რაჯამანი                                          -  GPA-4 

25. ანუშა პრაბჰუ                                             -  GPA-3.9 

26. აპურვავარშინი კანაკაპურა სრიდჰარ   -  GPA-3.9 

27. ვაიბჰავიბენ ჰიტეშკუმარ პატელ            -  GPA-3.9 

28. შრუნგა პუშპარაჯ შეტტი                         -  GPA-4 

29. აიშვარია შარმა                                           -  GPA-4 

30. სვაპნილ                                                       -  GPA-4 

31. აპარნა ვენკატესან                                      -  GPA-4 

32. ვაიშნავი გუნასუნდარ                              -  GPA-3.6 

33. რუჩიტ სატიშკუმარ პატელ                     -  GPA-3.6 

34. ანირუდჰ                                                      -  GPA-3.6 

35. ანჯუმ ტაბასსუმ კიჟაკკე პურატ კოია    -  GPA-3.8 

36. დევაშიშ როი                                               -  GPA-3.6 

37. ვიჯაი დჰაიალ                                            -  GPA-3.8 



38. საჯილა ლატიიფ                                       -  GPA-3.9 

39. ოლუბუკოლა აშიატა აბდულ-მუმუნი  -  GPA-3.8 

40. ჯასსიკა ავაშიმა ვაჯიმე                            -  GPA-3.8 

41. ბჰავი ბჰავეშ შაჰ                                         -  GPA-3.6 

42. დარშან ბჰომკარ                                         -  GPA-3.7 

43. აშოკ კუმარ ტივარი                                   -  GPA-3.9 

44. ედატუ ჯოი სადიკუ                                  -  GPA-3.9 

45. ჰელლი ვიშალ ტრივედი                          -  GPA-4 

46. ჰიტარტ ნირენბჰაი ვაიდია                      -  GPA-3.8 

47. ტაჰა არიფ სინნარვალა                             -  GPA-3.9 

48. ხვინგია დათა                                             -  GPA-3.6 

49. გოგიაშცილი ირაკლი                                -  GPA-3.6 

50. ბაბურიშვილი გიორგი                             -  GPA-3.8 

51. კვარაცხელია გურანდა                             -  GPA-3.6 
 

 სტუდენტურ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში გამარჯვებისათვის სტიპენდია 

მიენიჭათ შემდეგ სტუდენტებს: 

 

1. ჯიქია ანა   

2. შივანშ   

 

 სპორტულ ღონისძიებებში მონაწილეობისათვის  სტიპენდია მიენიჭათ შემდეგ 

სტუდენტებს: 

 

1. იმედა გოგოლაძე  

2. გაიოზი ცეცხლაძე  

3. ლაშა ბაბუციძე  

4. სერგი იმედაშვილი  

5. ვინი არაია  
 


