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I კურსი 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 

II კურსი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი საათები გამოცდა 

ზოგადი მიკრობიოლოგია ა,ბ,გ, 18.03-03.04 15-18:00 08.04.19 

ჰისტოლოგია, ემბრიოლოგია(ნერვული სისტემა) ა,ბ,გ 04.04-18.04 13-18:00    22.04.19 

კლინიკური ანატომია(ნერვული სისტემა), ა,ბ,გ 19.04-02.05;     22.05-28.05 13-18:00 30.05.19 

ფიზიოლოგია(ნერვული სისტემა) ა,ბ,გ 07.05-21.05 12-17:00 23.05.19 

ბიოქიმიის ზოგადი კურსი ა,ბ,გ 29.05-11.06 09-14:00 17.06.19 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა ა,ბ,გ 31.05-11.06 15-18:00 13.06.19 

გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია ა,ბ,გ 14.06-01.07 09-11:00 04.07.19 

ინგლისური ენა ა,ბ,გ 15,17,18,20,22,24,25,27,29.06; 

1,2,4,6,8,9,11.13.15.16.07 
12-15:00;          

09-12:00 

17.07.19 

ბიოქიმია(ნერვული სისტემა) ა,ბ,გ 19.07-25.07 12-17:00 29.07.19 

საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი  გამოცდა 

პათოლოგიური ანატომია  სექციის კურსით ა,ბ 18.03-03.04 09-12:00 04.04.19 

პათოლოგიური  ფიზიოლოგია ა,ბ 18.03-03.04       13-16:00 08.04.19 

მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია ა,ბ 04.04-22.04 15-18:00 25.04.19 

თერაპიული სტომატოლოგია 2 ა,ბ 10.04-30.04 11-14:00 02.05.19 

ბიოეთიკა ა,ბ 03.05-13.05 10-12:00 16.05.19 

იმუნოლოგია ა,ბ 15.05-31.05 09-12:00 03.06.19 

ზოგადი ჰიგიენა, ეკოლოგია ა,ბ 15.05-31.05 13-16:00 06.06.19 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია  2 ა,ბ 04.06-21.06 13-16:00 24.06.19 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 2 ა,ბ 07.06-22.06 09-12:00 27.06.19 

ქირურგიული სტომატოლოგია 2 ა,ბ 28.06-15.07 13-16:00 18.07.19 

ინგლისური ენა ა,ბ 29.06;       1,2,4,6,8.9.11.13.15.07 09-12:00 16.07.19 
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III-კურსი 

 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შინაგანი მედიცინა (პროპედევტიკა)-----წინამძღვრიშვილის სახ კარდიოლოგიის ცენტრი                  გუდამაყრის ქ.2,სანზონა, 
სამედიცინო რადიოლოგია----------------კლინიკური მედიცინის ს/კ ინსტ.  (თოდუას კლინიკა)          თევდორე მღვდლის13       

კლინიკური კომუნიკაციია უნარ-ჩვევები---ალ. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი                      ბელიაშვილის 78                                                                             
ზოგადი ქირურგია----------------------------აკად.  ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნ. სამედიც. ცენტრი               ლუბლიანას 66         

ყელ-ყურ-ცხვირის დაავადებები------------კლინ. „ვივამედი“ (ყოფილი „ლანცეტი“)                                      აღმაშენებლის ხეივ.12კმ 

დერმატოლოგია, ვენეროლოგია------------თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო;                                       ლუბლიანას 5 

თერაპიული სტომატოლოგია 4---------(ყიფშიძის 2.სართული 5“როიალ-დენტი“), (თამარაშვილის 19 ა) 

საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა 

შინაგანი მედიცინა (პროპედევტიკა) 
 

ა 18.03-29.03 01.04.19 

ყელ-ყურ-ცხვირის დაავადებები ა 02.04-10.04 15.04.19 

დერმატოლოგია, ვენეროლოგია  10-00 სთ 
 

ა 11.04-18.04 22.04.19 

კლინიკური უნარ-ჩვევები 1 ა 19.04-01.05 02.05.19 

ზოგადი ქირურგია  14:00 
 

ა 03.05-14.05 16.05.19 

სამედიცინო რადიოლოგია  14:00 
 

ა 17.05-30.05 03.06.19 

კლინიკური კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები 1 ა 04.06-10.06 10.06.19 

თერაპიული სტომატოლოგია 4 ა 11.06-24.06 27.06.19 

ქირურგიული სტომატოლოგია 4 ა 25.06-04.07 08.07.19 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 4 ა 05.07-16.07 18.07.19 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული 

სტომატოლოგია 3,4 

ა 19.07-29.07 01.08.19 
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ქირურგიული სტომატოლოგია 4-----     (კანდელაკის 5 "დენტორიუმი"), 
წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო.2სართული.ყბა-სახის განყოფილება) 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 4-------(გლდანის მე 6 მკრნ.ტიულენევის 11), (კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი") 
ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 4-----(ინგოროყვას 10) ,(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი")                                  
კლინიკური უნარ-ჩვევები 1-------------------„mediqlab jorjia~                 taSkentis q. 22a 

 
 

IV კურსი 

საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა 

გინეკოლოგია 

 

ა,ბ 18.03-25.03 28.03.19 

ნევრლოგია 
 

ა,ბ 26.03-03.04 08.04.19 

უროლოგია 
 

ა,ბ 04.04-15.04 18.04.19 

ინფექციური დაავადებები 
 

ა,ბ 16.04-24.04 02.05.19 

ეპიდემიოლოგია 
 

ა,ბ 03.05-13.05 16.05.19 

კლინიკური უნარ-ჩვევები 2 ა,ბ 14.05-22.05 22.05.19 

ქირურგია  14:00 
 

ა,ბ 14.05-22.05 27.05.19 

ქირურგიული სტომატოლოგია 6 ა,ბ 23.05-03.06 06.06.19 

თერაპიული სტომატოლოგია 6 ა,ბ 04.06-18.06 20.06.19 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული 

სტომატოლოგია 6 

ა,ბ 21.06-01.07 04.07.19 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 6 ა,ბ 02.07-15.07 18.07.19 

ბავშვთა და მოზარდთა ქირურგიული ა,ბ 16.07-24.07 29.07.19 
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ნევრლოგია------------------------------------სარაჯიშვილის სახ ნევროლოგიის ინსტ            თევდორე მღვდლის13 

უროლოგია-------------------------------------------------------თსუ მე-7 კორპ         ქ. წამებულის 55 

ინფექციური დაავადებები-------------------სპუბლიკური კლინიკური ინფექციური საავადმყოფო;                                      ყაზბეგის გამზ. 16 

ეპიდემიოლოგია------------------------     დაავადებათა კონტროლისა და ჯანმრთელობის  ეროვნ.ცენტრი;            კახეთის გზატკეცილი 

ქირურგია---------------------------------  აკად.  ო.ღუდუშაურის სახ. ეროვნ. სამედიც. ცენტრი           ლუბლიანას 66         
თერაპიული სტომატოლოგია,6---------------(ყიფშიძის 2.სართული 5“როიალ-დენტი“), (თამარაშვილის 19 ა),(ინგოროყვას 10). 
ქირურგიული სტომატოლოგია 6------(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის  სახელობის  მრავალპროფილიანი  საავადმყოფო .  2სართული.ყბა-

სახის განყოფილება),(კანდელაკის 5 "დენტორიუმი");  

ორთოპედიული სტომატოლოგია 6---(გლდანის 6 მკრნ.ტიულენევის 11) ,(იყალთოს7/9), (კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი"),(გრიბოედოვის 35 „კლასიკ-დენტი“),(ვაჟას 6 

"მიულერდენტი")  

ორთოდონტია 2-------------------------(ლაღიძის 8). 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 6----(ინგოროყვას 10) ,(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი"). 
ბავშვთა და მოზარდთა ქირურგიული სტომატოლოგია და ყბა-სახის ქირურგია 1 

(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანი საავადმყოფო.2სართული.ყბა-სახის  

კლინიკური უნარ-ჩვევები 2------------ სტომატოლოგიური კლინიკა   „როიალ დენტი“                                              ყიფშიძის ქ.2ა ; (ლაღიძის 8).                                            

გინეკოლოგია ----------------------------   ხომასურიძის რეპროდუქტ.   კლინიკა                                                     თევდორე მღვდლის 13 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

სტომატოლოგია და ყბა-სახის ქირურგია 1 

ორთოდონტია2 ა,ბ 25.07-01.08 03.08.19 
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V -კურსი 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ქირურგიული სტომატოლოგია 8  ა ჯგუფი-მ.გოგიბერიძე(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის  

თერაპიული სტომატოლოგია 8----(ყიფშიძის 2.სართული 5“როიალ-დენტი“), (თამარაშვილის 19 ა),(ინგოროყვას 10), (კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი"). 
ორთოპედიული სტომატოლოგია 8-----(გლდანის 6 მკრნ.ტიულენევის 11) ,(იყალთოს7/9), (კანდელაკისქ 5 " (ვ.ბერიძის 9.იტალიის საკონსულოს მოპირდაპირედ.) 

ორთოდონტია 4--------------------------------------------------------------- (ლაღიძის 8);    
ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 8-------(ინგოროყვას 10) ,(კანდელაკისქ 5 "დენტორიუმი"),(ლაღიძის 8). 
ბავშვთა და მოზარდთა ქირურგიული სტომატოლოგია და ყბა-სახის ქირურგია 3--(კლინიკა „დენსი“ ყიფშიძის 2 ბ), 
(ლუბლიანას 21.წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის მრავალპროფილიანისაავადმყოფო.2 სართული.ყბა-სახის განყოფილება) 

კლინიკური ალერგოლოგია------------                     ინგოროყვას კლინიკა                                                                                             წინანდლის  9 
ანესთეზიოლოგია,---------------------------              წმ.მიქაელ მთავარანგელოზის სახ.საავადმყ.(ჯოენის კლინიკა)                   ლუბლიანას 21 

საექიმო საქმიანობა და პაციენტის უფლებები----ალ.ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტ.                                                             ბელიაშვილის 78                      

საგნის დასახელება ჯგუფი თარიღი გამოცდა 

კლინიკური ალერგოლოგია    14-00 სთ 
 

ა,ბ,გ 18.03-25.03 28.03.19 

თერაპიული სტომატოლოგია 8 ა,ბ,გ 26.03-17.04 22.04.19 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 8 ა,ბ,გ 18.04-08.05 13.05.19 

ორთოდონტია 4 ა,ბ,გ 14.05-29.05 03.05.19 

ქირურგიული სტომატოლოგია 8 ა,ბ,გ 30.05-17.06 20.06.19 

ბავშ. და მოზ. ქირურგიული სტომატ.ყბა-სახის ქირურგია 3  ა,ბ,გ 18.06-04.07 08.07.19 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 8 ა,ბ,გ 09.07-24.07 29.07.19 

ანესთეზიოლოგია, რეანიმატოლოგია  14-00 სთ 
 

ა,ბ,გ 25.07-02.08 05.07.19 

საექიმო საქმიანობა და პაციენტის უფლებები  10-00 სთ ა,ბ,გ 25.07-31.07 01.08.19 



ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  

მედიცინის ფაკულტეტი                                                                                                  

სპეციალობა „სტომატოლოგია’’ 

2018-2019  სასწავლო წლის 

გაზაფხულის სემესტრი 
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