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განათლება: საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სტომატოლოგიის პროგრამა (ერთსაფეხურიანი (5 წლი
მინიჭებული კვალიფიკაცია: ექიმი– სტომატოლოგი
სადოქტორო დისერტაციის თემა: " პაროდონტის ანთებითი დაავადებების პროგნოზული მახასიათებლები და კორელაციები სომატუ
პოპულაციაში".
მინიჭებული კვალიფიკაცია: მედიცინის აკადემიური დოქტორი.
ნინო აბაიშვილი –არის 12 სამეცნიერო შრომის ავტორი .

№

სახელი და გვარი

აკადემიური ხარისხი/კვალიფიკაცია, აკადემიური
თანამდებობა

1

ნინო ორმოცაძე

ბიოლოგიის დოქტორი, თჰუ პროფესორი

2

ტატიანა ზუბიაშვილი

მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
თჰუ პროფესორი

3

ნინო აბაიშვილი

მედიცინის დოქტორი,თჰუ ასოცირებული პროფესორი

4

ხათუნა ქორიძე

მედიცინის დოქტორი, თჰუ პროფესორი

5

ელენე ნიკობაძე

მედიცინის დოქტორი, თჰუ პროფესორი

6

დავიდ ჯინჭველაძე

მედიცინის დოქტორი, თჰუ ასოცირებული პროფესორი

7

სერგო ციცხვაია

მედიცინის დოქტორი, თჰუ ასოცირებული პროფესორი

8

ვლადიმერ ხუტაშვილი

მედიცინის დოქტორი
თჰუ ასოცირებული პროფესორი

9

ირინა კალანდაძე

ბიოლოგიის დოქტორი
თჰუ ასოცირებული პროფესორი

11

მარინე შავლაყაძე

ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორუ, თჰუ-ასოც. პროფესორი

12

თამარ მოსიძე

მედიცინის დოქტორი

13

გიორგი ბერიაშვილი

თჰუ პროფესორი
მედიცინის დოქტორი
თჰუ პროფესორი
14

რუსუდან დევნოზაშვილი

მედიცინის დოქტორი, თჰუ პროფესორი

15

ნანა ჯინჭარაძე

მედიცინის დოქტორი, თჰუ ასოცირებული პროფესორი

16

ეკატერინა სანიკიძე

17

ზურაბ ბერია

მედიცინის დოქტორი,უფროსი პედაგოგი

18

თამარ ებანოიძე

მედიცინის დოქტორი, თჰუ ასოცირებული პროფესორი

19

ციური ერაძე

ბიოლოგიის დოქტორი, თჰუ ასოც. პროფესორი

20

გიორგი გოგიჩაძე

მედიცინის დოქტორი, უფროსი პედაგოგი

21

ეკა ესებუა

თჰუ ასოც. პროფესორიბიოლოგიის დოქტორი,

მედიცინის დოქტორი,თჰუ უფროსი პედაგოგი

22

ნანა გველესიანი

მედიცინის დოქტორი, თჰუ–ს მოწვეული პედაგოგი

23

ჯაბა ადამია

მოწვეული პედაგოგი

24

რუსუდან კონცელიძე

უფროსი პედაგოგი

25

გიორგი გოგიჩაძე

მედიცინის დოქტორი, უფროსი პედაგოგი

26

ირინა ხატიაშვილი

დოქტორანტი

27

სერგო რიგვავა

მედიცინის დოქტორი, უფროსი პადაგოგი

28

მანანა წიკლაური

მოწვეული პედაგოგი

29

თამარა ბარელაძე

მოწვეული პედაგოგი

30

ლია მანია

მოწვეული პედაგოგი

31

მიმოზა გენელიძე–გუგუშვილი

მოწვეული პედაგოგი

32

მარიამ სურგულაძე

მოწვეული პედაგოგი

33

ნათია რუსაძე

მოწვეული პედაგოგი

34

ილია მუხაძე

35

ნანა ლორთქიფანიძე

მოწვეული პედაგოგი

36

ნანა მაისურაძე

პედაგოგიკის დოქტორი

მედიცინის დოქტორი

უფროსი პედაგოგი
37

ლუარა კაკაჩია

ექიმი-თერაპევტი
პედაგოგი

38

შოთა ჯანჯღავა

მედიცინის დოქტორი

39

ეკატერინე თოფურიძე

მოწვეული პედაგოგი

40

ირმა ზაქარაია

ფილოლოგიის დოქტორი, თჰუ ასოცირებული პროფესორი

41

ირინა ჯობავა

პროფესორი

42

ნანა ბიჩენოვი

ასოცირებული პროფესორი

44

დოდო მაღრაძე
ნატო აბულაძე

მოწვეული უფროსი პედაგოგი

45

გიორგი წივწივაძე

მოწვეული პედაგოგი

46

თამარ მინდაძე

ასოცირებული პროფესორი

47

ოთარ დარჯანია

48

მაია ბაჩიაშვილი

მოწვეული პედაგოგი

49

შორენა კუჭუხიძე

მოწვეული უფროსი პედაგოგი

50

ეთერი მუმლძე

მოწვეული უფროსი პედაგოგი

უფროსი პედაგოგი

43

მოწვეული პედაგოგი

მოწვეული უფროსი პედაგოგი

იანური რესურსებით უზრუნველყოფა

ილი

გიის პროგრამა (ერთსაფეხურიანი (5 წლიანი);

ხასიათებლები და კორელაციები სომატურ დაავადებებთან ქართველ სტუდენტთა

სასწავლო კურსი/მოდული/მიმართულება
ადამიანის ნორმალური ანატომია, ადამიანის ნორმალური ფიზიოლოგია
შინაგან სნეულებათა პროპედევტიკა , შინაგანი სნეულებანი, კარდიოლოგია
თერაპიული სტომატოლოგია
თერაპიული სტომატოლოგია, ქირურგიული სტომატოლოგია
პათოლოგიური ანატომია, პირველადი დახმარება, ანესთეზიოლოგია და
რეანიმატოლოგია,სასამართლო ტოქსიკოლოგია, სასამართლო მედიცინა
კლინიკური ანატომია, ოპერატ. ქირურგია,რადიოლოგიის საფუძვლები, ზოგადი
ქირურგია, კერძო ქირურგია, რეაბილიტაცია- აღდგენითი
მკურნალობა,ონკოლოგია,
რადიოლოგია
კლინიკური
ანატომია, ოპერატ.
ქირურგია,რადიოლოგიის საფუძვლები, ზოგადი
ქირურგია, კერძო ქირურგია, რეაბილიტაცია- აღდგენითი მკურნალობა
ორთოპედიული სტომატოლოგია
სამედიცინო ბიოქიმია I,II
სამედიცინო ქიმია
პათოლოგიური ფიზიოლოგია,ოფტალმოლოგია
ქირურგიული სტომატოლოგია
ორთოპედიული სტომატოლოგია, თერაპიული სტომატოლოგია
პედიატრია, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ,ჯანდაცვის მენეჯმენტი
შინაგანსნეულებათა პროპედევტიკა , შინაგანი სნეულებანი, კარდიოლოგია,
ბიოეთიკა
ფსიქიატრია და სამედიცინოფსიქოლოგია, ფსიქოლოგიის საფუძვლები
დერმატოვენეროლოგია
ციტოლოგია, ემბრიოლოგია ,ჰისტოლოგია,სამედიცინო ბიოლოგია, გენეტიკა
პარაზიტოლოგია,ლაბორატორიული მედიცინა
ციტოლოგია, ემბრიოლოგია ,ჰისტოლოგია,სამედიცინობიოლოგია, გენეტიკა,
პარაზიტოლოგია
ზოგადი ჰიგიენა, სამედიცინო ეკოლოგია

ბავშვთა და მოზარდთა ქირურგიული სტომატოლოგია
ორთოდონტია
ოტორინოლარინგოლოგია
მიკრობიოლოგია პარაზიტოლოგიით
ზოგადი იმუნოლოგია, კლინიკური იმუნოლოგია, ალერგოლოგია,
ვირუსოლოგია
ლათინური ენა
ინფექციური სნეულებანი
ბავშვთა სტომატოლოგია
ეპიდემიოლოგია
ნევროლოგია
თერაპიული სტომატოლოგია
მეანობა და გინეკოლოგია
ფარმაკოლოგია
სამედიცინო ფიზიკა ბიოფიზიკით
მედიცინის ისტორია
ენდოკრინოლოგია
თერაპიული სტომატოლოგია, ბავშვთა სტომატოლოგია
აკადემიური წერა
ინგლისური ენა 1,2,3,4 დარგობრივი
თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები
ორთოპედიული სტომატოლოგია
თერაპიული სტომატოლოგია
ორთოპედიული სტომატოლოგია
ორთოდონტიული სტომატოლოგია
ორთოდონტიული სტომატოლოგია
თერაპული სტომატოლოგია
ფსიქოლოგია
ქიმიის მიმართულებით

