
I კურსი ჯგუფი  ა,ბ,გ,დ,ე 

საგნის დასახელება  თარიღი 

ჰისტოლოგია, ემბრიოლოგია(ნერვული 

სისტემა) 

 23.03-04.04 

ზოგადი მიკრობიოლოგია  06.04-27.04 

ჯანმრთელობის ხელშეწყობა  29.04-11.05 

კლინიკური ანატომია(ნერვული 

სისტემა) 

 06.05-14.05 

ბიოქიმიის ზოგადი კურსი  15.05-29.05 

გენეტიკა და მოლეკულური ბიოლოგია  02.06-18.06 

ფიზიოლოგია(ნერვული სისტემა)  03.06-16.06 

ინგლისური ენა  24.06-24.07 

კლინიკური ანატომია(ნერვული 

სისტემა) გაგრძელ. 

 24.06-03.07 

ბიოქიმია(ნერვული სისტემა)  07.07-13.07 

 

II კურსი ჯგუფი ა,ბ 

 
საგნის დასახელება  თარიღი 

მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია   23.03-08.04 

ბიოეთიკა  10.04-22.04 

ორთოპედიული სტომატოლოგია2 „ა"-ს. ფუთურიძე 

„ბ"-ვ. პატეიშვილი 

„გ"-ს. ფუთურიძე 

23.03-28.03 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის 

თერაპიული სტომატოლოგია  2 
„ა-"მ.შარაშენიძე  

„ბ"- ნ. შარაშენიძე 

„გ"-ნ.ლურსმანაშვილი 

23.04-29.04 

თერაპიული სტომატოლოგია 2 „ა-"ი.ბარბაქაძე  

„ბ"-ი.ტომარაძე   

„გ"-ნ. მანჯავიძე 

29.04-08.05 

ზოგადი ჰიგიენა, ეკოლოგია     04.05-22.05 
იმუნოლოგია  04.05-22.05 

პათოლოგიური ანატომია  სექციის 

კურსით 
  27.05-12.06 

პათოლოგიური  ფიზიოლოგია  27.05-12.06 

ქირურგიული სტომატოლოგია 2 „ა-"თ.ნემსაძე       

„ბ"-მ. დეკანოსიძე 

„გ"-მ.ზურმუხტაშვილი 

15.06-22.06 

ინგლისური ენა  17.06-01.07 



საგნის დასახელება 
 

 

თარიღი 

თერაპიული 

სტომატოლოგია 6 

„ა"- ნ. მანჯავიძე 

„ბ"-ი. ბარბაქაძე 
10.04-17.04 

ქირურგიული 

სტომატოლოგია 6 

„ა"-მ. გოგიბერიძე 

„ბ"-თ. ნემსაძე 
23.03-30.03 

ბავშვთა და მოზარდთა 

ასაკის თერაპიული 

სტომატოლოგია 6 

„ა" 
„ბ" 

10.04-17.04 

ბავშვთა და მოზარდთა 
ქირურგიული 

სტომატოლოგია და ყბა- 

სახის ქირურგია 1 

„ა"-მ. გოგიბერიძე 

„ბ"-თ. ნემსაძე 
„გ,დ“ -მ. დეკანოსიძე 

15.04-22.04 

ორთოპედიული 

სტომატოლოგია 6 

„ა"- ს.ფუთურიძე 

„ბ"-ვ. პატეიშვილი 
06.04-10.04 

ორთოდონტია 2 „ა"- ო.დარჯანია 

„ბ"-ო. დარჯანია 
31.03-04.04 

 

III-კურსი 
 
 

სანის დასახელება  თარიღ 

ორთოპედიული 

სტომატოლოგია 4 

„ა"-ს. ფუთურიძე 

„ბ"-შ. ფარულავა 

„გ"-ა. ხუჭუა 
„დ"-ს. ფუთურიძე 

08.04-14.04 

ქირურგიული 

სტომატოლოგია 4 

„ა"-თ.ნემსაძე 

„ბ"-მ. დეკანოსიძე 

„გ"-კ.გურგენიძე 
„დ"-მ.ზურმუხტაშვილი 

23.03-30.03 

თერაპიული 

სტომატოლოგია 4 

„ა"-ი. ბარბაქაძე 

„ბ"-ნ. მანჯავიძე 

„გ"-თ. სვანიშვილი 
„დ"-ი. ტომარაძე 

31.03-07.04 

ბავშვთა და მოზარდთა 

ასაკის თერაპიული 

სტომატოლოგია 4 

„ა"-თ. ლომიძე 

„ბ"-დ. დარჯანია 

„გ"-ნ. ჯაფარიძ 
„დ"-ნ. ლომთაძე 

15.04-23.04 

 

 
 

IV კურსი 



 

 

საგნის დასახელება 

 
 

 

თარიღ 

ორთოპედიული 

სტომატოლოგია 8 

„ა"- შ.ფარულავა 

„ბ"-ს.ფუთურიძე 

„გ"-ვ. პატეიშვილი 

„დ"- ბ. ჩაჩხიანი 

23.03-27.03 

ორთოდონტია 4 „ა"- ე.გოლოვაჩოვა 

„ბ"-ო.დარჯანია 

„გ"-ო. დარჯანია 

„დ"-თ.ქოიავა 

27.03-01.04 

ბავშვთა და მოზარდთა ასაკის 

თერაპიული სტომატოლოგია 8 

„ა"-თ. ლომიძე 

„ბ"- დ. დარჯანია 

„გ"-რ. ივანიშვილი 

„დ"-თ.ლომიძე 

07.04-15.04 

თერაპიული სტომატოლოგია 8 „ა"-თ.სვანიშვილი 

„ბ"-ი. ბარბაქაძე 

„გ"-რ.ივანიშვილი 
„დ"- თ. სვანიშვილი 

16.04-01.05 

ქირურგიული სტომატოლოგია 8 „ა"-  „ბ"-   „გ"-  „დ"-  

ბავშ. და მოზ. ქირურგიული 

სტომატ.ყბა-სახის ქირურგია 3 

„ა"-მ. გოგიბერიძე 

„ბ"-თ.ნემსაძე 

„გ"-მ. დეკანოსიძე 

„დ"- მ. დეკანოსიძე 

02.04-07.04 

 

 
 

V კურსი 


