
 

 

მედიცინის    ფაკულტეტის 2017-18  სასწავლი წლის  შემოდგომის   სემესტრის (  ძირითადი) 

საგამოცდო  ცხრილი 

----------------------------------- 

მედიცინა 

პირველი  კურსი 

სამედიცინო  ბიოფიზიკის საფუძვლები - 09.01       9:30 

სამედიცინო   ქიმია - 13.01      9:30 

შესავალი კლინიკურ ანატომიაში - 17.01   მორფოლოგიის ინსტიტუტში: 

პირველი ნაკადი 10:00,    შემდეგ ზეპირი   

მეორე ნაკადი 12:00,   შემდეგ ზეპირი 

  

გარემოს ჯანმრთელობა - 20.01     14:30 

ციტოლოგია - ა,ბ,გ,დ-24.01,    ე,ვ,ზ,თ-25.01,   ი,კ,ლ -26.01 (კათედრაზე, XI კორპ.) 

                           ა - 9:00 სთ        ე - 9:00 სთ         ი - 9:00 სთ 

 ბ - 11:00            ვ - 11:00             კ - 11 :00 

                           გ - 13:00 ზ - 13:00           ლ - 13:00 

                           დ - 15:00 თ - 15:00 

უცხო  ენა - 29.01 ( XI კორპუსი) 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა - 01.02  9:30 

 

მედიცინა 

მეორე  კურსი 

მოლეკულური ბიოლოგია - 11.01  9:30 

სამედიცინო მიკრობიოლოგია - 18.01  9:30 

ქცევათმეცნიერება - 25.01  9:30 

სასუნთქი ბლოკი - 29.01     14:30 

ნერვული ბლოკი - 05.02 (განმეორებითი)   14:30 

 

 



 

 

 

 

სტომატოლოგია 

პირველი  კურსი 

შესავალი კურსი ნორმალურ ფიზიოლოგიაში - 09.01   14:30 

შესავალი კურსი ანატომიაში - 11.10   14:30 

სამედიცინო  ბიოფიზიკის საფუძვლები - 18.01  14:30 

სამედიცინო ქიმია - 25.01  14:30 

უცხო ენა - 29.01(XI კორპუსი) 

ემბრიოლოგია, ზოგადი ჰისტოლოგია - 03.02   9:30 

 

სტომატოლოგია 

მეორე კურსი 

ფიზიოლოგია - 09.01  14:30 

სამედიცინო ბიოქიმია - 13.01    14:30 

ანატომია - 15.01     14:30 

თერაპ.სტომატ. 1 – 18.01     14:30 

ბავშვ. და მოზარდ. თერაპ. სტომატ.1 – 22.01   14:30 

ქირურგ. სტომატ. 1 -24.01     14:30 

ორთოპედ. სტომატ.1 – 27.01   9:30 

უცხო ენა - 29.01 (XI კორპუსი) 

პათფიზიოლოგია 1 -30.01    14:30 

პათანატომია 1 -01.02    14:30 

ჰისტოლოგია - 03.02     9:30 



საგანი თარიღი დრო რაოდენობა
სამედიცინო  ბიოფიზიკის საფუძვლები  კ.1   მკ. 2018-01-09 9:30 146

შესავალი კურსი ნორმალურ ფიზიოლოგიაში  კ.1   სტომ. 2018-01-09
14:30 36

ფიზიოლოგია  კ.2   სტომ. 2018-01-09 14:30 21

მოლეკულური ბიოლოგია  კ.2   მკ. 2018-01-11 9:30 154

შესავალი კურსი ანატომიაში  კ.1   სტომ. 2018-01-11 14:30 36

სამედიცინო   ქიმია  კ.1   მკ. 2018-01-13 9:30 149

სამედიცინო ბიოქიმია  კ.2   სტომ. 2018-01-13 14:30 27

Neurology   კ.4 2018-01-15 14:30 45

Clinical Communication Skills   კ.4 2018-01-15 14:30 38

შესავალი კლინიკურ ანატომიაში  კ.1   მკ. 2018-01-15 9:30 146 (დილა)

ანატომია  კ.2   სტომ. 2018-01-15 14:30 15

ჰემატოლოგია   კ.3   ჯგ: ა,ბ   სტომ. 2018-01-18 14:30 33

პედიატრია   კ.4   ჯგ: ა,ბ,გ   სტომ. 2018-01-18 14:30 44

სამედიცინო მიკრობიოლოგია   კ.2   მკ. 2018-01-18 9:30 174

სამედიცინო  ბიოფიზიკის საფუძვლები  კ.1   სტომ. 2018-01-18 14:30 37

თერაპიული სტომატოლოგია  1  კ.2   სტომ. 2018-01-18 14:30 16

გარემოს ჯანმრთელობა  კ.1   მკ. 2018-01-20 14:30 171

შინაგანი მედიცინა 1(კლინიკური უნარჩვევები1)  კ.4   

ჯგ: დ,ე,ვ   მკ.
2018-01-22

9:30 30

პროფესიული დაავადებები   კ.4   ჯგ: ზ,თ   მკ. 2018-01-22 9:30 28

გინეკოლოგია  კ.5   ჯგ: ა,ბ,გ   მკ. 2018-01-22 9:30 28

Internal Medicine 2/ Clinical Skills 2   კ.5 2018-01-22 14:30 38

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული 

სტომატოლოგია 1  კ.2   სტომ.
2018-01-22

14:30 18

Elective Course   კ.4 2018-01-23 14:30 38

ქირურგიული სტომატოლოგია 1  კ.2   სტომ. 2018-01-24 14:30 17

კლინიკური ფარმაკოლოგია  კ.6   ჯგ: ა,ბ   მკ. 2018-01-25 14:30 37

ენდოსკოპია  კ.6   ჯგ: გ,დ,ე   მკ. 2018-01-25 14:30 43



Epidemiology /Research Skills   კ.5 2018-01-25 14:30 38

Public Health    კ.6 2018-01-25 14:30 35

ქცევათმეცნიერება   კ.2   მკ. 2018-01-25 9:30 181

სამედიცინო ქიმია  კ.1   სტომ. 2018-01-25 14:30 36

ორთოპედიული სტომატოლოგია 1   კ.2   სტომ. 2018-01-27 9:30 20

ინფექციური დაავადებები  კ.5   ჯგ: დ,ე,ვ   მკ. 2018-01-29 9:30 38

ნევროლოგია   კ.4   ჯგ: ა,ბ,გ   სტომ. 2018-01-29 9:30 47

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის თერაპიული 

სტომატოლოგია 7   კ.5   ჯგ: ა,ბ,გ   სტომ.    
2018-01-29

9:30 180

ბლოკური (სასუნთქი)  კ.2 2018-01-29 14:30 180

Laboratory Medicine  კ.5 2018-01-29 14:30 38

Palliative Care   კ.6 2018-01-29 14:30 35

პათფიზიოლოგია 1   კ.2   სტომ. 2018-01-30 14:30 20

ქირურგიაI (კლინიკური უნარ-ჩვევები)   კ.4   ჯგ: 

ა,ბ,გ   მკ. 2018-02-01 14:30 32 ზეპირი

Traumatology, Orthopedics   კ.4 2018-02-01 14:30 45

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა  კ.1   მკ. 2018-02-01 9:30 147

პათანატომია 1  კ.2   სტომ. 2018-02-01 14:30 14

ემბრიოლოგია, ზოგადი ჰისტოლოგია  კ.1   სტომ. 2018-02-03 9:30 39

ჰისტოლოგია   კ.2   სტომ. 2018-02-03 9:30 21

დერმატოვენეროლოგია  კ.5   ჯგ: ზ,თ,ი   მკ. 25.01.18 14:30 47 ?

არჩევითი (პრობლემებზე დაფუძნებული სწავლება

ენდოკრინოლოგიაში)  კ.6  ჯგ: გ,დ,ე   მკ.
11.01.18

14:30 43

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის ქირურგიული 

სტომატოლოგია 2   კ.5   ჯგ: ა,ბ,გ   სტომ.
11.01.18

14:30 47

უროლოგია, ნეფროლოგია  კ.4   ჯგ: ზ, თ   მკ. 11.01.18 14:30 28
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