
                                                           სტომატოლოგია 
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                                                                        II კურსი  ა,ბ,გ - ჯგ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

საგნის დასახელება   

სამედიცინო ბიოფიზიკის საფუძვლები 8,9,10,11,12.10 12 სთ 

სამედიცინო ქიმია 5,7,8,9,10.10 10 სთ 

უცხო ენა 30,31.10,1,2,4.11 11 სთ 

შესავ. კურსი კლინიკურ ანატომიაში 15,16,18,19,20.11 10 სთ 

შესავ. კურსი ნორმალურ ფიზიოლოგიაში 30.11,2,3,4,5.12 12 სთ 

ციტოლოგია 9,10,11,13,14.01.2020 11 სთ 

ემბრიოლოგია, ზოგადი ჰისტოლოგია 21,22,23,24,25.01.2020 12 სთ 

საგნის დასახელება   

სამედიცინო ბიოქიმია 26,27,28,30.09,1.10 12 სთ 

ფიზიოლოგია 26,27,28,30.09,1.10 10 სთ 

ჰისტოლოგია 21,22,23,24,25.10 12 სთ 

უცხო ენა 21,22,23,24,25.10 10 სთ 

ანატომია 12,13,14,15,16.11 12 სთ 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 1 12,13,14,15,16.11 10 სთ 

პათ.ანატომია 1 6,7,9,10,11.12 13 სთ 

პათ.ფიზიოლოგია 1 6,7,9,10,11.12 15 სთ 

თერაპიული სტომატოლოგია 1 24,25,26,27,28.12 10 სთ 

ქირურგიული სტომატოლოგია 1 24,25,26,27,28.12 12 სთ 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 1 18,20,21,22,23.01 12 სთ  



III კურსი         ა, ბ ჯგუფი 

საგნის დასახელება   
შინაგანი მედიცინა (პროპედევტიკა) 18,19,20,21,23.09 10 სთ 

ფსიქიატრია 2,3,4,5,7.10 11 სთ 

ორთოპედიული სტომატოლოგია 3 16,17,18,19,21.10 10 სთ 

ზოგადი ქირურგია  27,28,29,30,31.10 11 სთ 

ფარმაკოლოგია 13,14,15,16,18.11 10 სთ 

სამედიცინო რადიოლოგია 29,30.11,2,3,4.12 11 სთ 

ქირურგიული სტომატოლოგია 3 12,13,14,16,17.12 12 სთ 

თერაპიული სტომატოლოგია 3 9,10,11,13,14.01.2020 12 სთ  

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 3 23,24,25,27,28.01.2020 11 სთ 

 

 

IV კურსი          ა-ჯგუფი 

 
საგნის დასახელება   

თერაპიული სტომატოლოგია 5 21,23,24,25,26.09 10 სთ 

ქირურგიული სტომატოლოგია 5  2,3,4,5,7.10 12 სთ 

ორთოდონტია 1 11,12,15,16,17.10 10 სთ 

პედიატრია 23,24,25,26,28.10 11 სთ 

შინაგანი მედიცინა 2,4,5,6,7.11 14 სთ 

ორთოპედული სტომატოლოგია 5 18,19,20,21,22.11 10 სთ 

ტრავმატოლოგია, ორთოპედია 27,28,29,30.11,2.12 14 სთ 

ნევროლოგია 7,9,10,11,12.12 12 სთ  

ოფთალმოლოგია 18,19,20,21,23.12 10 სთ 

ქირურგია 8,9,10,11,13.01.2020 12 სთ 

გინეკოლოგია 22,23,24,25,27.01.2020 11 სთ 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული სტომატოლოგია 5 4,5,6,7,8.02.2020 11 სთ 

 

                                                                                   

 



                                                                       V კურსი        ა, ბ - ჯგუფი 
 

საგნის დასახელება   
ქირურგიული სტომატოლოგია 7 25,26,27,28,30.09 11სთ 

ყბა–სახის მიდამოს პლასტიკური ქირურგია 4,5,7,8,9.10 12 სთ 

თავისა და კისრის მიდამოს ონკოლოგია 17,18,19,21,22.10 15 სთ 

თერაპიული სტომატოლოგია 7 6,7,8,9,11.11 11 სთ 

ბავშვთა  თერაპიული სტომატოლოგია 7 26,27,28,29,30.12 14 სთ 

ორთოდონტია 3   16,17,18,19,20.12 13 სთ 

ორთოპედიული სტომატოლოგია      7 11,13,14,15,16.01.2020 12 სთ 

ბავშვთა და მოზარდთა ქირურგიული სტომატოლოგია და ყბა-

სახის ქირურგია 2 

28,29,30,31.01,1.02.2020 12 სთ  

ანესთეზიოლოგია, რეანიმატოლოგია 5,6,7,8,10.02.2020 10 სთ 

 
 


