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1 კუციავა ნ. ზოგადი ქიმიის კურსი 2015

2 ქართველიშვილი ო. მიკროპროცესორული სისტემები 1 ნაწ. 2015

3 გიგინეიშვილი ა. ფიზიკის ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ნაწ.2 2015

4 ნემსაძე შ. ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები 2015

5 მათეშვილი ლ. შედარებითი ღვთისმეტყველება 2015

6 სუთიძე ლ. მიწის სამუშაოების მანქანები 2015

7
ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 
"ხელისუფლება და საზოგადოება"-2014 2014

8 Варсимашвили Р.
Зубчатые Передачи с переменным передаточным 
отношением 2015

9 სიგუა ს. ქართული კულტურის ისტორია 1 2016

10 ნემსაძე შ. ენერგეტიკის თანამედროვე პრობლემები 2015

11 გაჩეჩილაძე ლ. Java-აპლეტები 2016

12 კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში 2015

13 ტურავა მ. საერთაშორისო სისხლის სამართლის საფუძვლები 2015

14 მტკიცებათა სამართლის აქტუალური საკითხები 2016

15 შ.ფაფიაშვილი 80 საიუბილეო კრებული 2015

16 Borroni A. Commentary on the labour code of Georgia 2014

       მიღებული ახალი წიგნების სია

16 Borroni A. Commentary on the labour code of Georgia 2014

17 ადმინისტრაციული დავების განსჯადობის პრობლემები 2014

18 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 2016

19 პატიმრობის კოდექსი 2016

20 ნაჭყებია გ. სისხლის სამართალი სახელმძღვანელო ზოგადი ნაწ. 2015

21 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 2016

22 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 2016

23 ნიკიტიჩ ლ. ესთეტიკა 2015

24
რომის სამართლის ძეგლები იუსტინიანეს დიგესტები 
წ.3.4. 2014

25
რომის სამართლის ძეგლები იუსტინიანეს დიგესტები 
წ.5,6,7. 2013

26 ზოიძე ბ. სამართლის პრაქტიკული ყოფიერების შემეცნების ცდა 2013

27 ონიანი ს.
ჩვეულებითი სამართლის მოქმედება თანამედროვე ბალს  
ზემო სვანეთში 2015

28
მონაცემთა დაცვის ევროპული სამართალი 
სახელმძღვანელო 2015

29
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლებრივი 
ასპექტები 2015

30 ხარაზი ი. კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 2016

31 ზოიძე ბ.
წუნდებული პროდუქტით მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურება 2016

32 პეპანაშვილი ნ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები წ.1 2015



33 შოთაძე თ. კონდიქციური სამართალი 2016

34 ბიჭია მ. პრაქტიკუმი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში 2015

35 ვანიშვილი მ. სოციალური სფეროს ეკონომიკა და მართვა 2015

36 ვანიშვილი მ. მენეჯერული ეკონომიკა 2015

37 ვანიშვილი მ. ფინანსების საფუძვლები 2015

38 ფრანგიშვილი ა. საექსპერტო სისტემები 2015

39 მოდებაძე ი. მრავალარხიანი ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები 2015

40 სამუკაშვილი რ.
ენგურისა და გალის წყალსაცავების გავლენა გარემოს 
კლიმატურ მახასიათებლებზე 2016

41 ფრანგიშვილი ა.. საექსპერტო სისტემები 2015

42 კუციავა ვ.
ელექტრული წრედები 2 მეთოდიკური მითითებები 
ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად 2016

43 კუციავა ვ. შემსრულებელი მოწყობილობები 2016

44 იველაშვილი თ. ეთნიკური უმცირესობები სამცხე-ჯავახეთში 2015

45
ც.მირცხულავას სახელობის წყალთა მეურნეობის 
ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული №70 2015

46 კორკელია კ.
ადამიანის უფლებათა სტანდარტების გავლენა 
საქართველოს კანონმდებლობასა და პრაქტიკაზე 2015

47 ჩიკოიძე გ.
წინადადების სტრუქტურის განმსაზღვრელი 
ერთეულების სემანტიკა 2015

48 კუციავა ვ.
ელექტრონული სქემების მოდელირება Electronics 
Workbench გარემოში 201648 კუციავა ვ. Workbench გარემოში 2016

49 Gogeliani l.
Hydraulics of stratified-density flows in Hydraulic 
Engineering 2016


