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საგნის დასახელება საათი თარიღი გამოცდა 

ციტოლოგია 0900–12 00 16.09-02.10 05.10.2019 

კლინიკ. უნარ/ჩვევები(ოპერაც.ქირურგ) ა,ბ,გ-ჯგ 0900–12 00 17.01-25.01 21.01.2020 

სამედიცინო ქიმია 0900–12 00 07.10-30.10 02.11.2019 

სამედიცინო ბიოფიზიკა 1500–18 00 07.10-30.10 05.11.2019 

გარემოს ჯანმრთელობა 0900–12 00 04.11-02.12 05.12.2019 

შესავ.კურსი კლინიკურ ანატომიაში 1500–18 00 16.11-26.11 21.11.2019 

სამედიცინო ეთიკა(ა,ბ) 1500–18 00 22.11-28.11 29.11.2019 

სამედიცინო ეთიკა(გ,დ) 1500–18 00 02.12-06.12 07.12.2019 

უცხო ენა 0900–12 00 06.12-13.01.2020 16.01.2020 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა   ა,ბ-ჯგ 1300–16 00 09.12-19.12 21.12.2019 

კლინიკ. უნარ/ჩვევები(ოპერაც.ქირურგ) დ,ე,ვ-ჯგ 1200–15 00 17.01-25.01 21.12.2019 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა   გ,დ-ჯგ 1300–16 00 09.01-20.01.2020 21.01.2020 

სამედიცინო ინფორმატიკა 1500–18 00 23.01-03.02 04.02.2020 
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                                                                              I კურსი    ე, ვ,ზ,თ- ჯგუფი 

 

        უცხო ენა   თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 

        გარემოს ჯანმრთელობა                                                     მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78 
 შესავ.კურსი კლინიკურ ანატომიაში    მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78 
      ჯანმრთელობის ხელშეწყობა    მ. ჯორბენაძე                  მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78 
      სამედიცინო ქიმია რ. გახოკიძე მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78 
        სამედიცინო ბიოფიზიკა თ.მძინარაშვილი მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78       

       სამედიცინო ინფორმატიკა        გ. სტურუა მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78 
 ციტოლოგია  დ. ძიძგური      თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 

       სამედიცინო ეთიკა                      მ. ჯორბენაძე                 მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78 
კლინიკ. უნარ/ჩვევები(ოპერაც.ქირურგ)ნ. შარაშიძე         მორფოლოგიის ინსტიტუტი                       ბელიაშვილის 78 

 

საგნის დასახელება საათი თარიღი გამოცდა 

შესავ.კურსი კლინიკურ ანატომიაში  ე,ვ-ჯგ 0900–12 00 16.09-24.09 28.09.2019 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა   ზ,თ-ჯგ 0900–12 00 16.09-26.09 30.09.2019 

შესავ.კურსი კლინიკურ ანატომიაში   ზ,თ-ჯგ 1300–16 00 16.09-24.09 28.09.2019 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა   ე,ვ-ჯგ 1300–16 00 16.09-26.09 30.09.2019 

ციტოლოგია 0900–12 00 03.10-21.10 24.10.2019 

სამედიცინო ინფორმატიკა 1500–18 00 28.01-04.02 05.02.2020 

სამედიცინო ეთიკა    ე,ვ-ჯგ 1500–18 00 21.10-25.10 28.10.2019 

უცხო ენა 0900–12 00 25.10-22.11 26.11.2019 

გარემოს ჯანმრთელობა 1500–18 00 29.10-27.11 29.11.2019 

სამედიცინო ქიმია 0900–12 00 27.11-19.12 23.12.2019 

სამედიცინო ბიოფიზიკა 1500–18 00 30.11 -23.12 26.12.2019 

სამედიცინო ეთიკა   ზ,თ-ჯგ 1500–18 00 27.12-10.01 11.01.2020 

კლინიკ. უნარ/ჩვევები(ოპერაც.ქირურგ)  1500–18 00 08.01-16.01 27.01.2020 
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II - კურსი(ა,ბ,გ,დ,ე,ვ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

საგნის დასახელება საათი თარიღი გამოცდა 

მოლეკულური ბიოლოგია(დ,ე,ვ) 0900–12 00 16.09-02.10 05.10.2019 

ქცევათმეცნიერება 1500–18 00   16.09-02.10 07.10.2019 

სამედიც. მიკრობიოლოგია 0900–12 00 08.10-25.10 28.10.2019 

ნერვული სისტ.   ჰისტოლოგია 1500–18 00 24.10-15.11 

17.12.2019 
ნერვული სისტ.   ანატომია 1500–18 00 27.11-19.12 

ნერვული სისტ.   ფიზიოლოგია 1500–18 00 20.11-12.12 

ნერვული სისტ.   ბიოქიმია 0900–12 00 02.12-12.12 

სასუნთქი სისტ.   ბიოქიმია 0900–12 00 19.12-24.12 

25.01.2020 
სასუნთქი სისტ.   ჰისტოლოგია 1500–18 00 19.12-24.12 

სასუნთქი სისტ.   ანატომია 1500–18 00 25.12-16.01 

სასუნთქი სისტ.   ფიზიოლოგია 0900–12 00 08.01-13.01 
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II - კურსი(ზ,თ,ი,კ,ლ,მ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
       ნერვული სისტ.   ჰისტოლოგია,ბიოქიმია,ფიზიოლოგია                თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                     უნივერსიტეტის ქ.11 
          ნერვული სისტ.   ანატომია                             მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78 

 სასუნთქი სისტ.   ჰისტოლოგია,ბიოქიმია,ფიზიოლოგია               თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                     უნივერსიტეტის ქ.11 
 სასუნთქი სისტ.   ანატომია                                                                    მორფოლოგიის ინსტიტუტი               ბელიაშვილის 78 
  ქცევათმეცნიერება                                                                                    თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 
 სამედიც. მიკრობიოლოგია                                                                    თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                   უნივერსიტეტის ქ.11 
 მოლეკულური ბიოლოგია                                                                      თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 

 

საგნის დასახელება საათი თარიღი გამოცდა 

სამედიც. მიკრობიოლოგია (ი,კ,ლ,მ) 0900–12 00 16.09-02.10 04.10.2019 

მოლეკულური ბიოლოგია 0900–12 00   08.10-25.10 29.10.2019 

ქცევათმეცნიერება 1500–18 00 08.10-25.10 31.10.2019 

სასუნთქი სისტ.   ანატომია 1500–18 00 01.11-14.11 

25.11.2019 
სასუნთქი სისტ.   ფიზიოლოგია 0900–12 00 05.11-09.11 

სასუნთქი სისტ.   ბიოქიმია 0900–12 00 11.11-15.11 

სასუნთქი სისტ.   ჰისტოლოგია 0900–12 00 16.11-21.11 

ნერვული სისტ.   ჰისტოლოგია 1500–18 00 26.11-18.12 

25.01.2020 
ნერვული სისტ.   ანატომია 0900–12 00 27.11-19.12 

ნერვული სისტ.   ფიზიოლოგია 1500–18 00 19.12-20.01.2020 

ნერვული სისტ.   ბიოქიმია 0900–12 00 09.01-20.01.2020 
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II კურსის I ნაკადი(დამატებითი) 

 

 

 

 

 

 

საგნის დასახელება საათი თარიღი გამოცდა 

ბიოქიმიის ზოგადი კურსი ა,ბ,გ 0900–13 00 16.09-02.10 07.10.2019 

შეს. კურსი ნორმალ. ფიზიოლოგიაში ა 1500–19 00 16.09-02.10 04.10.2019 

ქცევათმეცნიერება(დანარჩენი ჯგ) 1500–19 00 16.09-02.10 04.10.2019 

ემბრიოლ, ზოგ. ჰისტოლოგია ა,ბ 1500–19 00 07.10-19.10 23.10.2019 

სამედიცინო მიკრობიოლოგია 0900–12 00 08.10-25.10 28.10.2019 

ნერვული სისტ.   ჰისტოლოგია 1500–18 00 24.10-15.11 

17.12.2019 
ნერვული სისტ.   ანატომია 0900–12 00 01.11-30.11 

ნერვული სისტ.   ფიზიოლოგია 1500–18 00 16.11-09.12 

ნერვული სისტ.   ბიოქიმია 0900–12 00 02.12-12.12 

სასუნთქი სისტ. ბიოქიმია   0900–12 00 19.12-24.12 

25.01.2020 
სასუნთქი სისტ.   ჰისტოლოგია 1500–18 00 19.12 -23.12 

სასუნთქი სისტ.   ანატომია 1500–18 00 25.12-20.01.2020 

სასუნთქი სისტ.   ფიზიოლოგია 0900–12 00 08.01-13.01.2020 
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II კურსის II ნაკადი(დამატებითი) 

 

საგნის დასახელება საათი თარიღი გამოცდა 

შეს. კურსი ნორმალ. ფიზიოლოგიაში ზ,თ 0900–13 00 16.09-02.10 07.10.2019 

ემბრიოლ, ზოგ. ჰისტოლოგია ზ,თ 1500–19 00 16.09-27.09 02.10.2019 

ბიოქიმიის ზოგადი კურსი ზ,თ,ი 0900–13 00 08.10-25.10 29.10.2019 

ქცევათმეცნიერება (ი,კ,ლ,მ) 1500–18 00 08.10-25.10 31.10.2019 

სასუნთქი სისტ.   ანატომია 1500–18 00 01.11-18.11 

25.11.2019 სასუნთქი სისტ.   ფიზიოლოგია 0900–12 00 05.11-09.11 

სასუნთქი სისტ. ბიოქიმია   0900–12 00 11.11-15.11 

სასუნთქი სისტ.   ჰისტოლოგია 0900–12 00 16.11-21.11 

ნერვული სისტ.   ჰისტოლოგია 1500–18 00 26.11-18.12 

25.01.2020 
ნერვული სისტ.   ანატომია 0900–12 00 02.12-08.01.2020 

ნერვული სისტ.   ფიზიოლოგია 1500–18 00 19.12-20.01.2020 

ნერვული სისტ.   ბიოქიმია 0900–12 00 09.01-20.01.2020 


