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№ 

 

 

 

სასწავლო 

კურსის 

კოდი 

სასწავლო კურსის/მოდულის დასახელება დაშვების 

წინაპირობა 

კრედიტი 

/საათი 

სტუდენტის სასწავლო 

დატვირთვა 

საკონტაქტო საათები დამოუკიდებელი 

საათები 

  I  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

1.  MD001 უჯრედული ბიოლოგია (უჯრედული  ბიოლოგია და ბიოქიმია) არ გააჩნია 6/150 75 75 

2.  MD002 ორგანიზმის სისტემები I (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) არ გააჩნია 8/200 89 111 

3.  MD003 ბიოფიზიკა და სამედიცინო ფიზიკა არ გააჩნია 4/100 47 53 

4.  MD004 უცხოური ენა I არ გააჩნია 4/100 47 53 

5.  MD005 კლინიკური და პროფესიული უნარები I არ გააჩნია 2/50 33 17 

6.  MD006 შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში არ გააჩნია 2/50 33 17 

  არჩევითი კურსები     

7.  MD007 სამედიცინო ქიმია არ გააჩნია 4/100 47 53 

8.  MD008 ეკოლოგია არ გააჩნია 4/100 47 53 

  II  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

9.  MD009 მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა MD001 6/150 61 89 

10.  MD010 ორგანიზმის სისტემები II (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) MD002 8/200 89 111 

11.  
MD011 ორგანიზმის ფუნქცია I  (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) MD001 

MD003 

7/175 75 100 

12.  MD012 უცხოური ენა II MD004 4/100 47 53 

13.  MD013 კლინიკური და პროფესიული უნარები II MD005 2/50 33 17 

დიპლომირებული მედიკოსი - სასწავლო გეგმა 
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14.  MD014 ბიოეთიკა არ გააჩნია 3/75 31 44 

  III  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

15.  
MD015 ორგანიზმის სისტემები III (ანატომია, ჰისტოლოგია, 

რადიოლოგია) 

MD010 8/200 89 111 

16.  MD016 ორგანიზმის ფუნქცია II (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) MD011 6/ 150 61 89 

17.  
MD017 ნეირომეცნიერება (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) MD010 

MD011 

6/ 150 61 89 

18.  MD018 შესავალი ფსიქოლოგიაში არ გააჩნია 2/50 31 19 

19.  MD019 კლინიკური და პროფესიული უნარები III MD013 2/50 33 17 

20.  MD020 აკადემიური სწავლის უნარები არ გააჩნია 3/75 33 42 

21.  MD021 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა I არ გააჩნია 3/75 31 44 

  IV  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

22.  
MD022 ორგანიზმის სისტემები IV (ანატომია, ჰისტოლოგია, 

რადიოლოგია) 

MD015 8/200 89 111 

23.  
MD023 ორგანიზმის ფუნქცია III  

(ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

MD016 7/175 75 100 

24.  MD024 იმუნოლოგია MD009 5/ 125 47 78 

25.  
MD025 კლინიკური და პროფესიული უნარები IV (კლინიკური უნარები, 

კომუნიკაციის უნარები) 

MD019 4/100 61 39 

26.  MD026 კვლევის უნარები I MD020 4/100 47 53 

  არჩევითი კურსები     

27.  MD027 ფილოსოფიის საფუძვლები არ გააჩნია 2/50 31 19 

28.  MD028 მედიცინის ისტორია არ გააჩნია 2/50 31 19 

  V  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

29.  

MD029 პათოლოგია I (პათოლოგია, ფარმაკოლოგია) MD022 

MD023 

MD024 

8/200 89 111 
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30.  
MD030 დიაგნოსტიკის მეთოდები I (ფიზიკური დიაგნოსტიკა, 

რადიოლოგია, ლაბორატორიული მედიცინა) 

MD022, 

MD023  

8/200 103 97 

31.  MD031 მიკრობიოლოგია I  (მიკრობიოლოგია, ფარმაკოლოგია) MD024 8/200 89 111 

32.  MD032 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა II MD021 4/100 45 55 

  არჩევითი კურსები     

33.  MD033 სიმსივნის ბიოლოგია არ გააჩნია 2/50 31 19 

34.  MD034 პარაზიტოლოგია არ გააჩნია 2/50 31 19 

  VI  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

35.  MD035 პათოლოგია II (პათოლოგია, ფარმაკოლოგია) MD029 8/200 89 111 

36.  
MD036 დიაგნოსტიკის მეთოდები II (ფიზიკური დიაგნოსტიკა, 

რადიოლოგია, ლაბორატორიული მედიცინა) 

MD030 8/200 103 97 

37.  
MD037 მიკრობიოლოგია II (მიკრობიოლოგია, იმუნოლოგია, 

ფარმაკოლოგია) 

MD031 8/200 89 111 

38.  MD038 ქირურგია I  (ზოგადი) MD030 4/100 47 53 

39.  MD039 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა III MD032 2/50 31 19 

  VII  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

40.  
MD040 შინაგანი მედიცინა I MD035 

MD036 

8/ 200 118 82 

41.  MD041 ქირურგია II MD038 4/100 47 53 

42.  MD042 კვლევის უნარები II (ეპიდემიოლოგია და  ბიოსტატისტიკა) MD026 6/150 56 84 

43.  MD043 დერმატოლოგია MD036 4/100 43 57 

44.  MD044 პედიატრია MD036 6/150 70 80 

45.  MD045 კლინიკური და პროფესიული უნარები V MD025 2/50 33 17 

  VIII  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

46.  MD046 შინაგანი მედიცინა II MD040 8/200 89 111 

47.  MD047 ქირურგია III MD038 4/100 47 53 
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48.  

MD048 ინფექციური დაავადებები MD035 

MD036 

MD037 

6/150 77 73 

49.  MD049 კლინიკური და პროფესიული უანრები VI MD045 2/50 33 17 

50.  MD050 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა IV MD039 4/100 45 55 

51.  MD051 ლიდერობა ჯანდაცვაში არ გააჩნია 2/50 31 19 

  არჩევითი კურსები     

52.  
MD052 ფტიზიატრია MD024 

MD040 

4/100 35 65 

53.  MD053 ნუტრიციოლოგია არ გააჩნია 4/100 35 65 

  IX  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

54.  MD054 შინაგანი მედიცინა III MD046 4/100 45 55 

55.  
MD055 ნევროლოგია MD035 

MD036 

7/175 77 98 

56.  MD056 ქირურგია IV MD038 7/175 105 70 

57.  MD057 ქირურგია V MD038 3/75 35 40 

58.  
MD058 სასამართლო მედიცინა MD046 

MD047  

4/100 41 59 

59.  MD059 კლინიკური და პროფესიული უნარები VII MD049 2/50 33 17 

60.  MD060 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა V MD050 3/75 31 44 

  X  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

61.  MD061 შინაგანი მედიცინა IV MD054 8/200 85 115 

62.  MD062 ფსიქიატრია MD055 4/100 53 47 

63.  MD063 ქირურგია VI MD057 3/75 41 34 

64.  MD064 კლინიკური და პროფესიული უნარები VIII MD059 2/50 33 17 

65.  
MD065 მეანობა და გინეკოლოგია I (მეანობა) MD038 

MD054 

7/175 77 98 
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66.  MD066 კვლევის უნარები III (მტკიცებითი მედიცინა) MD042 2/50 31 19 

  არჩევითი კურსები     

67.  MD067 ბავშვთა ნევროლოგია MD055 4/100 45 55 

68.  MD068 ხარისხი და უსაფრთხოება ჯანდაცვაში არ გააჩნია 4/100 43 57 

  XI  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

69.  MD069 შინაგანი მედიცინა V MD061 6/150 65 85 

70.  
MD070 ქირურგია VII MD036 

MD038  

4/100 45 55 

71.  

MD071 სამედიცინო რეაბილიტაცია და ფიზიკური მედიცინა MD055 

MD057 

MD061 

4/100 43 57 

72.  MD072 კლინიკური  და პროფესიული უნარები IX MD064 2/50 28 17 

73.  
MD073 კლინიკური რადიოლოგია MD061 

MD063 

4/100 45 55 

74.  MD074 მეანობა და გინეკოლოგია II (გინეკოლოგია) MD065 6/150 77 73 

75.  MD075 პალიატიური მედიცინა MD061 4/100 45 55 

  XII  სემესტრი     

  სავალდებულო კურსები     

76.  MD076 შინაგანი მედიცინა VI (კლინიკური ფარმაკოლოგია) MD069 4/100 44 56 

77.  MD077 ქირურგია VIII MD070 3/75 37 38 

78.  MD078 ანესთეზიოლოგია და რეანიმაცია MD070 5/125 56 69 

79.  

MD079 საოჯახო მედიცინა და გერიატრია MD069 

MD070 

MD074 

MD075 

4/100 61 39 

80.  MD080 კლინიკური  და პროფესიული უნარები X MD072 4/100 61 39 

81.  MD081 კვლევის უნარები IV MD066 5/125 31 94 

  არჩევითი კურსები     

82.  MD082 რეპროდუქციული მედიცინა MD074 5/125 56 69 
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83.  
MD083 გადაუდებელი მედიცინა MD069 

MD070 

5/125 56 69 

 

ინფორმაცია ადამიანური რესურსების შესახებ 

 

№ სახელი, გვარი სამეცნიერო ხარისხი/აკადემიური თანამდებობა სასწავლო კურსი 

1.  

თენგიზ ზაალიშვილი დოქტორი, პროფესორი  უჯრედული ბიოლოგია (უჯრედული ბიოლოგია და ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია I (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია II (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია III (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

2.  

პავლე ჭელიძე დოქტორი, პროფესორი  ორგანიზმის სისტემები I (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები II (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები III (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები IV (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

3.  

თამარ ვარაზი დოქტორი, პროფესორი  უჯრედული ბიოლოგია (უჯრედული ბიოლოგია და ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია I (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია II (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია III (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

4.  

ნინო გაჩეჩილაძე დოქტორი, პროფესორი  იმუნოლოგია 

 მიკრობიოლოგია I (მიკრობიოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

 მიკრობიოლოგია II (მიკრობიოლოგია, იმუნოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

5.  ავთანდილ გაგნიძე დოქტორი, პროფესორი  კვლევის უნარები I 

6.  გიორგი თავაძე დოქტორი, პროფესორი  ფილოსოფიის საფუძვლები 

7.  მარინე ჩაგელიშვილი დოქტორი, პროფესორი  აკადემიური სწავლის უნარები 

8.  

ვახტანგ გოდერძიშვილი დოქტორი, ასოცირებული პროფესორ  ორგანიზმის სისტემები I (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები II (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები III (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები IV (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ზოგადი  ქირურგია I 

 ქირურგია III 

 კლინიკური და პროფესიული უანრები VI 
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9.  

ლარისა მელია დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  მეანობა და გინეკოლოგია I (მეანობა) 

 მეანობა და გინეკოლოგია II (გინეკოლოგია) 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები IV 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები VIII 

 კლინიკური დაპროფესიული უნარები IX 

10.  

  

ნატო ალავიძე დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  პათოლოგია I (პათოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

 პათოლოგია II (პათოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

 მიკრობიოლოგია I (მიკრობიოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

 მიკრობიოლოგია II (მიკრობიოლოგია, იმუნოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

11.  ლაშა ბაკურიძე დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  პათოლოგია II (პათოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

12.  

ლიზა გოდერძიშვილი ასოცირებული პროფესორი  დიაგნოსტიკის მეთოდები I (ფიზიკური დიაგნოსტიკა, რადიოლოგია, 

ლაბორატორიული მედიცინა) 

 დიაგნოსტიკის მეთოდები II (ფიზიკური დიაგნოსტიკა, 

რადიოლოგია, ლაბორატორიული მედიცინა) 

 შინაგანი მედიცინა I 

 შინაგანი მედიცინა II 

 შინაგანი მედიცინა III 

13.  

კახაბერ ლაზარაშვილი ასოცირებული პროფესორი  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა II 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა IV 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა V 

 ლიდერობა ჯანდაცვაში 

14.  ალექსანდრე სხირტლაძე დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  პათოლოგია I (პათოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

15.  

გიორგი ძაგნიძე დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  შინაგანი მედიცინა IV  

 ქირურგია VI 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები IV (კლინიკური უნარები და 

კომუნიკაციის უნარები) 

16.  

მიხეილ ჯანგავაძე დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი   პათოლოგია I (პათოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

 პათოლოგია II (პათოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

 სიმსივნის ბიოლოგია 

17.  ალექსანდრე ლევიძე დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  ნევროლოგია 

18. 1

5

. 

ხათუნა ფარქოსაძე დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  ორგანიზმის ფუნქცია I (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია II (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია III (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 
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 ნეირომეცნიერება (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

19. 1

6

. 

ეკატერინე ჯაიანი დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 
 მიკრობიოლოგია I (მიკრობიოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

 მიკრობიოლოგია II (მიკრობიოლოგია, იმუნოლოგია, ფარმაკოლოგია) 

20. 1

7

. 

ელენე პეტრიაშვილი დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 
 ეკოლოგია 

 პარაზიტოლოგია 

21. 1

8

. 

ჯილდა ჭეიშვილი დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 
 კვლევის უნარები III (მტკიცებითი მედიცინა) 

 კვლევის უნარები IV 

22. 1

9

. 

გენადი თვაური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

 ბიოფიზიკა და სამედიცინო ფიზიკა 

23. 2

0

. 

სოფიკო გურამიშვილი დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 

 კვლევის უნარები II (ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა) 

24. 2

1

. 

ქეთევან სირბილაძე დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  დიაგნოსტიკის მეთოდები I (ფიზიკური დიაგნოსტიკა, რადიოლოგია, 

ლაბორატორიული მედიცინა) 

 დიაგნოსტიკის მეთოდები II (ფიზიკური დიაგნოსტიკა, 

რადიოლოგია, ლაბორატორიული მედიცინა) 

 კლინიკური რადიოლოგია 

25. 2

2

. 

ზურაბ კლიმიაშვილი ასოცირებული პროფესორი 
 შინაგანი მედიცინა I 

 ქირურგია II 

26. 2

3

. 

ნანა ზავრადაშვილი ასოცირებული პროფესორი 
 ფსიქიატრია 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები VIII 

27. 2

4

. 

გიორგი გოცაძე ასოცირებული პროფესორი  კლინიკური და პროფესიული უნარები I  

 კლინიკური და პროფესიული უნარები II 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები III 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები X 

 გადაუდებელი მედიცინა 

28. 2ქეთევან კაპანაძე დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი  შინაგანი მედიცინა I 
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5

. 

 შინაგანი მედიცინა III 

29.  ზურაბ მხეიძე ასოცირებული პროფესორი  შესავალი ფსიქოლოგიაში 

30.  ალექსანდრე დვალი ასოცირებული პროფესორი  შესავალი ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში 

31.  

მარიამ ხარაიშვილი დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი  მეანობა და გინეკოლოგია I (მეანობა) 

 მეანობა და გინეკოლოგია II (გინეკოლოგია) 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები IV 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები VIII 

 კლინიკური დაპროფესიული უნარები IX 

32. 2

6

. 

ლევან დონაძე ასისტენტ-პროფესორი  ქირურგია V 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები IV 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები VII 

33. 2

7

. 

ელენე ზურაბიშვილი ასისტენტ-პროფესორი  ორგანიზმის სისტემები I (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები III (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები IV (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 შინაგანი მედიცინა II 

 ნუტრიციოლოგია 

34. 2

8

. 

სოფიო სოფრომაძე ასისტენტ-პროფესორი 
 ნევროლოგია 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები VII 

35. 3

0

. 

კობა სახეჩიძე დოქტორი, ასისტენტ-პროფესორი 
 ზოგადი ქირურგია I 

 ზოგადი ქირურგია III 

36. 3

1

. 

მარიამ ჩოკაშვილი ასისტენტ-პროფესორი 

 სამედიცინო რეაბილიტაცია და ფიზიკური მედიცინა 

37. 3

2

. 

ნინო ბუცხრიკიძე ასისტენტ-პროფესორი 

 ხარისხი და უსაფრთხოება ჯანდაცვაში 

38. 3

3

. 

შორენა ცარციძე ასისტენტ-პროფესორი 

 ბავშვთა ნევროლოგია 



10 
 
 

39. 3

4

. 

თეა თავართქილაძე ასისტენტ-პროფესორი  კლინიკური და პროფესიული უნარები I  

 კლინიკური და პროფესიული უნარები II 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები III 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები X 

 გადაუდებელი მედიცინა 

40. 3

5

. 

თეონა ირემაძე ასისტენტ-პროფესორი 
 პედიატრია 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები V 

41. 3

6

. 

თინათინ კუჭუხიძე ასისტენტ-პროფესორი 

 ფტიზიატრია 

42.  ანა მიქელაძე ასისტენტ-პროფესორი  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა III 

43. 3

7

. 

ელგუჯა ბერაია დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 
 დერმატოლოგია 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები V 

44. 3

8

. 

გიორგი გეგია მოწვეული სპეციალისტი 

 ქირურგია VIII 

45. 3

9

. 

ნინო გელაშვილი მოწვეული სპეციალისტი 

 საოჯახო მედიცინა და გერიატრია 

46. 4

0

. 

ლაშა გულბანი მოწვეული სპეციალისტი  ქირურგია I  (ზოგადი) 

 ქირურგია III 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები IV (კლინიკური უნარები და 

კომუნიკაციის უნარები) 

 კლინიკური და პროფესიული უანრები VI 

47. 4

1

. 

ზაზა კაციტაძე დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 
 ქირურგია II 

 კლინიკური და პროფესიული უანრები V 

48. 4

2

. 

ნინა კულიკოვა დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 

 უჯრედული ბიოლოგია (უჯრედული ბიოლოგია და ბიოქიმია) 

49. 4ამირან მათითაშვილი მოწვეული სპეციალისტი  შინაგანი მედიცინა IV 
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3

. 

 ქირურგია VI 

50. 4

4

. 

ლევან მახალდიანი მოწვეული სპეციალისტი 

 შინაგანი მედიცინა IV 

51. 4

5

. 

ეკა რუხაძე მოწვეული სპეციალისტი  დიაგნოსტიკის მეთოდები I (ფიზიკური დიაგნოსტიკა, რადიოლოგია, 

ლაბორატორიული მედიცინა) 

 დიაგნოსტიკის მეთოდები II (ფიზიკური დიაგნოსტიკა, 

რადიოლოგია, ლაბორატორიული მედიცინა) 

 ხარისხი და უსაფრთხოება ჯანდაცვაში 

52. 4

6

. 

ირინე უკლება მოწვეული სპეციალისტი 
 ქირურგია VII 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები IX 

53. 4

7

. 

მალვინა ჯავახაძე მოწვეული სპეციალისტი 

 ინფექციური დაავადებები 

54. 4

8

. 

დავით ბარაბაძე მოწვეული სპეციალისტი  ორგანიზმის სისტემები I (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები II (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები III (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები IV (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

55. 4

9

. 

ხათუნა ვაშაყმაძე მოწვეული სპეციალისტი 

 მედიცინის ისტორია 

56. 5

0

. 

ვახტანგ თებიძე მოწვეული სპეციალისტი  ორგანიზმის სისტემები I (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები II (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები III (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

 ორგანიზმის სისტემები IV (ანატომია, ჰისტოლოგია, რადიოლოგია) 

57. 5

1

. 

ნინო შარაშენიძე დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 
 ქირურგია IV 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები VII 

58. 5

2

. 

ცისანა გიორგაძე დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 
 უჯრედული ბიოლოგია (უჯრედული ბიოლოგია და ბიოქიმია) 

 მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა 
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59. 5

3

. 

ელზა ნიკოლეიშვილი მოწვეული სპეციალისტი/მედიცინის დოქტორი 

 შინაგანი მედიცინა VI (კლინიკური ფარმაკოლოგია) 

60. 5

4

. 

შალვა სხირტლაძე მოწვეული სპეციალისტი 
 ქირურგია IV 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები VII 

61. 5

5

. 

დავით გრიგოლია მოწვეული სპეციალისტი 

 სასამართლო მედიცინა 

62. 5

6

. 

მარიამ მანჯგალაძე დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 
 უცხოური ენა I 

 უცხოური ენა II 

63. 5

7

. 

ლედი ანთიძე მოწვეული სპეციალისტი 
 უცხოური ენა I 

 უცხოური ენა II 

64. 5

8

. 

ეკატერინე სანიკიძე დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 

 ბიოეთიკა 

65. 5

9

. 

ვახტანგ კალოიანი მოწვეული სპეციალისტი 

 ანესთეზიოლოგია და რეანიმაცია 

66. 6

0

. 

ეკატერინე აბზიანიძე მოწვეული სპეციალისტი 
 პალიატიური მედიცინა 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები IX 

67. 6

1

. 

მაია ცუცქირიძე მოწვეული სპეციალისტი 

 შინაგანი მედიცინა V 

68. 6

2

. 

გიორგი რაქვიაშვილი მოწვეული სპეციალისტი 
 ქირურგია IV 

 კლინიკური და პროფესიული უნარები VII 

69. 6

3

. 

ეკატერინე კვარაცხელია დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 
 მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა 

 შინაგანი მედიცინა IV 
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70.  
რიტა გელინ-ლიქტ დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი  მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა 

 შინაგანი მედიცინა IV 

71.  ანა გოლეთიანი დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 
 სამედიცინო ქიმია 

72.  
ნინო ჯაფარიძე დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა I 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა III 

73.  ელენე ფაღავა დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი 
 კვლევის უნარები II (ეპიდემიოლოგია და ბიოსტატისტიკა) 

74.  

მარინა კუნჭულია დოქტორი, მოწვეული სპეციალისტი  ორგანიზმის ფუნქცია I (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია II (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

 ორგანიზმის ფუნქცია III (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

 ნეირომეცნიერება (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია) 

75.  

საიკო სანიანგი მოწვეული სპეციალისტი  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა II 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა IV 

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვა V 

 ლიდერობა ჯანდაცვაში 

76.  ირმა თორთლაძე მოწვეული სპეციალისტი 
 რეპროდუქციული მედიცინა 


