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       სამედიცინო ბიოფიზიკა                                        მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78                                                                                                                                                                                     
სამედიცინო ქიმია                              მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78                                                                                 

შესავ. კურსი კლინიკურ ანატომიაში                              მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78 
შესავ. კურსი ნორმალურ ფიზიოლოგიაში თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 

ციტოლოგია                   თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 

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

ემბრიოლოგია, ზოგადი ჰისტოლოგია    თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 
                                                           

 

 

 

 

 

საგნის დასახელება თარიღი საათები გამოცდა 

სამედიცინო ბიოფიზიკის საფუძვლები    16.09-15.10;    0900–12 00 18.10.2019 

სამედიცინო ქიმია 16.09-11.10;   1500–19 00 16.10.2019 

უცხო ენა 19.10-05.11;    0900–12 00 08.11.2019 

შესავ. კურსი კლინიკურ ანატომიაში 01.11-21.11; 0900–12 00 19.12.2019 

შესავ. კურსი ნორმალურ ფიზიოლოგიაში 22.11-06.12;    1200–17 00 16.12.2019 

ციტოლოგია 20.12-15.01.2020;   0900–12 00 20.01.2020 

ემბრიოლოგია, ზოგადი ჰისტოლოგია 10.01-27.01.2020;    1200–15 00 31.01.2020 
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                                                                                             II კურსი 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

სამედიცინო ბიოქიმია თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 
ფიზიოლოგია თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 
ჰისტოლოგია თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 
უცხო ენა თსუ(ბიოლოგების კორპ.)                    უნივერსიტეტის ქ.11 

ანატომია მორფოლოგიის ინსტიტუტი                ბელიაშვილის 78 
პათ.ანატომია                                                                                       პრ. თ. ჟორბენაძე; #1 კლ. საავადმყ.           წინანდლის 9                                                       

პათ.ფიზიოლოგია                                                                              პრ. თ. ჟორბენაძე; #1 კლ. საავადმყ.           წინანდლის 9                                                       
 

ლექციები-ორთოპედიული სტომ-ვლ.მარგველაშვილი 

                   თერაპიული სტომ-ქ.გოგილაშვილი-კიღურაძე 

                   ქირურგიული სტომ-გ.მენაბდე 

                   ყბა-სახის ქირურგია-გ.მენაბდე 

                   ბავშვთა თერაპიული სტომ-მ.კალანდაძე 

                   ორთოდონტია-ო.დარჯანია 

                   ბავშვთა ქირურგიული სტომატოლოგია -რ.ივანიშვილი 

საგნის დასახელება თარიღი  გამოცდა 

სამედიცინო ბიოქიმია 16.09-02.10; 0900–1200 05.10.2019 

ფიზიოლოგია 16.09-02.10; 1500–18 00 08.10.2019 

ჰისტოლოგია 09.10-26.10; 1100–13 00 31.10.2019 

უცხო ენა 09.10-26.10; 1500–18 00 29.10.2019 

ანატომია 17.01-06.02 1500–18 00 21.11.2019 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 1 01.11-18.11; 1500–18 00 25.11.2019 

პათ.ანატომია 26.11-12.12; 0900–12 00 16.12.2019 

პათ.ფიზიოლოგია 26.11-12.12; 1500–18 00 18.12.2019 

თერაპიული სტომატოლოგია 19.12-08.01.2020; 1100–14 00 10.01.2020 

ქირურგიული სტომატოლოგია 19.12-08.01.2020; 1500–18 00 13.01.2020 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 14.01-24.01.2020; 1100–14 00 27.01.2020 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

მედიცინის ფაკულტეტი                                                                                                  სპეციალობა 

„სტომატოლოგია’’ 

2019-2020  სასწავლო წლის 

შემოდგომის სემესტრი 

 

   3 

  

2 კურსი 
ორთოპედიული სტომატოლოგია-       ა ჯგუფი-ლ.ხუტაშვილი(გრიბოედოვის 35 „კლასიკ-დენტი“) 

                                                                         ბ ჯგუფი-ვ. პატეიშვილი(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი")  

                                                                     გ  ჯგუფი-ს.ფუთურიძე(მორფოლოგიის ინსტიტუტი_ 

 

თერაპიული სტომ-                                  ა.ჯგუფი-ი.ბარბაქაძე(თამარაშვილის 19 ა) 

                                                                    ბ ჯგუფი-ი.ტომარაძე(მორფოლოგიის ინსტიტუტი) 

                                                                    გ ჯგუფი-ი.ტომარაძე(მორფოლოგიის ინსტიტუტი) 

 

ქირურგიული სტომ-                             ა ჯგუფი-თ.ნემსაძე-(კლინიკა „დენსი“) 

                                                                  ბ-ჯგუფი-კ.გურგენიძე(კანდელაკის 5 "დენტორიუმი") 

                                                                  გ ჯგუფი-მ.ზურმუხტაშვილი(„დენტექსი“ ლაღიძის 8 599272645) 

 

ბავშვთა თერაპიული -                       ა ჯგუფი-მ.შარაშენიძე-(ფალიაშვილის ქ. 118.“ეფლდენტი“) 
                                                                ბ ჯგუფი- ნ.შარაშენიძე-(ა.ალადაშვილის სახელობის კლინიკა.უზნაძის ქ 103) 

                                                                გ ჯგუფი-ნ.ლურსმანაშვილი(599513727 ქართულ-ამერიკული კლინიკა.ს.ცინცაძის 45) 

 

 
 


