
საგანი რიცხვი დრო 
სამედიცინო  ბიოფიზიკის საფუძვლები  კ.1   მკ. 12.02 9:30 

სამედიცინო   ქიმია  კ.1   მკ. 14.02 9:30 

გარემოს ჯანმრთელობა  კ.1   მკ. 16.02 14:30 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა   კ.1   მკ. 17.02 14:30 

ციტოლოგია 19.02 10:00 

შესავ. კლინიკ. ანატ.  (მორფ. ინსტ.) 13.02 10:00 

მოლეკულური ბიოლოგია  კ.2   მკ. 16.02 9:30 

სამედიცინო მიკრობიოლოგია   კ.2   მკ. 19.02 14:30 

ქცევათმეცნიერება  კ.2   მკ. 14.02 9:30 

სასუნთქი ბლოკი  კ.2   მკ. 12.02 14:30 

ნერვული ბლოკი   კ.2   მკ. 5.02 14:30 

შინაგან დაავადებათა  პროპედევტიკა  კ.3   მკ. 12.02 9:30 

პათანატომია  კ.3   მკ. 15.02 9:30 

პათფიზიოლოგია    კ.3   მკ. 19.02 14:30 

ფარმაკოლოგია    კ.3   მკ. 12.02 9:30 

ზოგადი ქირურგია   კ.3   მკ. 16.02 14:30 

კვლევის უნარ-ჩვევები  2   კ.3   მკ. 12.02 14:30 

ქირურგია 1     კ.4   მკ. 16.02 14:30 

უროლოგია,ნეფროლოგია   კ.4   მკ. 12.02 9:30 

ნევროლოგია   კ.4   მკ. 13.02 9:30 

პედიატრია   კ.4   მკ. 14.02 9:30 

პროფდაავადებები  კ.4   მკ. 15.02 14:30 

მეანობა   კ.4   მკ. 13.02 14:30 

ტრავმატოლოგია, ორთოპედია   კ.4   მკ. 14.02 14:30 

სექციის კურსი   კ.4   მკ. 17.02 9:30 

შინაგანი მედიცინა 1  კ.4   მკ. 19.02 14:30 

ფთიზიატრია   კ.4   მკ. 16.02 9:30 

შინაგანი დაავადებები 2   კ.5   მკ. 12.02 14:30 

დერმატო-ვენეროლოგია   კ.5   მკ. 16.02 14:30 

ალერგოლოგია, კლინიკური იმუნოლოგია   კ.5   მკ. 13.02 14:30 

ჰემატოლოგია, ტრანსფუზიოლოგია   კ.5   მკ. 14.02 9:30 

ეპიდემიოლოგია   კ.5   მკ. 15.02 9:30 

რეაბილიტაცია, ფიზიოთერაპია  კ.5   მკ. 17.02 14:30 

გინეკოლოგია  კ.5   მკ. 19.02 14:30 

ენდოკრინოლოგია   კ.5   მკ. 14.02 14:30 

ონკოლოგია   კ.5   მკ. 12.02 9:30 

საოჯახო   მედიცინა   კ.5   მკ. 12.02 14:30 

ინფექციური  დაავადებები   კ.5   მკ. 15.02 14:30 

ბავშვთა და მოზარდთა გინეკოლოგია   კ.5   მკ. 13.02 9:30 

ლაბორატორიული მედიცინა   კ.5   მკ. 19.02 14:30 



რეპროდუქტოლოგია   კ.6   მკ. 12.02 9:30 

ბავშვთა  ქირურგია   კ.6   მკ. 13.02 14:30 

ანესთეზიოლოგია, რეანიმატოლოგია  კ.6   მკ. 14.02 14:30 

ყბა-სახის  ქირურგია   კ.6   მკ. 15.02 9:30 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა   კ.6   მკ. 15.02 14:30 

კლინიკური ფარმაკოლოგია   კ.6   მკ. 12.02 14:30 

ნეიროქირურგია   კ.6   მკ. 16.02 9:30 

აჩევითი  (დიაბეტური რეთინოპათიები)  კ.6   მკ. 17.02 9:30 

აჩევითი  (პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება 

ენდოკრინოლოგიაში)  კ.6   მკ. 17.02 14:30 

ფსიქიატრია  კ.6   მკ. 19.02 14:30 

ოფთალმოლოგია   კ.6   მკ. 12.02 14:30 

გადაუდებელი  მედიცინა   კ.6   მკ. 16.02 14:30 

ენდოსკოპია   კ.6   მკ. 12.02  9:30 

შესავალი კურსი ნორმალურ ფიზიოლოგიაში   კ.1   სტომ. 16.02 14:30 

სამედიცინო  ბიოფიზიკის საფუძვლები  კ.1   სტომ. 12.02 9:30 

სამედიცინო ქიმია  კ.1   სტომ. 14.02 14:30 

ემბრიოლოგია, ზოგადი ჰისტოლოგია  კ.1   სტომ. 19.02 14:30 

ფიზიოლოგია  კ.2   სტომ. 12.02 9:30 

სამედიცინო ბიოქიმია  კ.2   სტომ. 13.02 14:30 

ანატომია    კ.2   სტომ. 15.02 14:30 

თერაპიული სტომატოლოგია 1   კ.2   სტომ. 15.02 9:30 

ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგია1   კ.2   

სტომ. 16.02 9:30 

ქირურგიული სტომატოლოგია 1    კ.2   სტომ. 16.02 14:30 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 1    კ.2   სტომ. 15.02 14:30 

პათფიზიოლოგია 1    კ.2   სტომ. 16.02 9:30 

პათანატომია 1  კ.2   სტომ. 17.02  14:30 

ჰისტოლოგია   კ.2   სტომ. 19.02 14:30 

ფიზიოთერაპია   კ.3   სტომ. 17.02  9:30 

ფსიქიატრია   კ.3   სტომ. 19.02 14:30 

ენდოკრინოლოგია   კ.3   სტომ. 14.02 9:30 

თერაპიული სტომატოლოგია 3  - 15.02        9:30   კ.3   სტომ. 15.02 9:30 

ბავშვთა  და მოზრდთა თერაპიული სტომატოლოგია 3   კ.3   

სტომ. 12.02 9:30 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 3   კ.3   სტომ. 12.02  14:30 

ქირურგიული სტომატოლოგია 3    კ.3   სტომ. 15.02  14:30 

ფარმაკოლოგია    კ.3   სტომ. 13.02 9:30 

ფთიზიატრია    კ.3   სტომ. 16.02 9:30 

ჰემატოლოგია    კ.3   სტომ. 17.02  14:30 

თერაპიული სტომატოლოგია 5   კ.4   სტომ. 15.02 9:30 



ქირურგიული სტომატოლოგია 5    კ.4   სტომ. 15.02  14:30 

შინაგანი მედიცინა    კ.4   სტომ. 19.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ტრავმატოლოგია, ორთოპედია    კ.4   სტომ. 14.02 9:30 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვა  (სტომატ. დაავ.....)    კ.4   სტომ. 16.02 9:30 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 5    კ.4   სტომ. 12.02 9:30 

მეანობა    კ.4   სტომ. 13.02 9:30 

ოფთალმოლოგია    კ.4   სტომ. 14.02  14:30 

ორთოდონტია 1    კ.4   სტომ. 17.02  14:30 

ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგია 5    კ.4   

სტომ. 12.02  14:30 

პედიატრია    კ.4   სტომ. 16.02  14:30 

ნევროლოგია    კ.4   სტომ. 13.02  14:30 

ორთოდონტია 3    კ.5   სტომ. 17.02  14:30 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 7   კ.5   სტომ.                   13.02  14:30 

გადაუდებელი მედიცინა (ტოქსიკოლ. გადაუდ...)   კ.5   

სტომ. 16.02 9:30 

თავისა და კისრის ონკოლოგია   კ.5   სტომ. 12.02 9:30 

თერაპიული სტომატოლოგია 7   კ.5   სტომ. 14.02  14:30 

ქირურგიული სტომატოლოგია 7   კ.5   სტომ. 15.02 9:30 

ბავშვთა და მოზარდთა ქირურგიული სტომატოლოგია 2   კ.5   

სტომ. 15.02  14:30 

ბავშვთა და მოზარდთა თერაპიული სტომატოლოგია 7   კ.5   

სტომ. 19.02  14:30 

 


