
№ ავტორი დასახელება წელი
1 გაბისონია ზ. ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი 2016
2 მიგრიაული რ. ქართული კერძო სამართლის საკითხები 2016
3 ტურავა პ. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი 2016
4 დემეტრაშვილი ა. კონსტიტუციური სამართალი 2016
5 გონაშვილი ვ. შესავალი საკონსტიტუციო სამართალში 2016

6 ჯიშკარიანი ბ.
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი დანაშაული 
ადამიანის წინააღმდეგ 2016

7 შალიკაშვილი მ. სასჯელაღსრულების სამართალი 2014
8 გახოკიძე ც. კრიმინოლოგია ნაწ. 2 2017
9 ფირცხალაშვილი ა. კაზუსის ამოხსნის 4 მოდელი ძირითად უფლებებში 2016

10 რუსიაშვილი გ.
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი 1: შესრულების 
კონდიქცია 2017

11 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი 2017
12 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 2017

13
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული და ზოგადი  
ადმინისტრაციული პროცესის კოდექსი 2017

14 საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ 2017
15 საქართველოს საარჩევნო კოდექსი 2017
16 პატიმრობის კოდექსი 2017
17 საბიუჯეტო კოდექსი 2017
18 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 2017
19 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 2017
20 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი 2017

21 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 2017

22
სამეცნიერო შრომათა კრებ ული N71 ც. მირცხულავას 
სახელობის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი 2016

23 მებონია ს.
ლითონების წნევით დამუშავების მანქანების 
ექსპლოატაცია და რემონტი 2017

24 კუპრაშვილი ჰ.
ძირითადი პოლიტიკური მიმდინარეობები 
თანამედროვე ევროპაში 2016

25 ნადირაძე ა. საშენი მასალები და ნაკეთობები 2014
26 გიულმამედოვი მ. აზერბაიჯანულ-ქართულ-ინგლისური სასაუბრო 2016
27 ქოქრაშვილი ქ. სამეწარმეო სამართალი 2010
28 ბაზღაძე ი. სამრეწველო მიკრობიოლოგია 2016
29 ბაღათურია ნ. ენოლოგია, ღვინის წარმოქმნა და დავარგება 2015

30
რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება 
ევრონორმების მიხედვით 2016

31 მახარაშვილი თ.

მეთოდური მითითებები ლანდშაფტის არქიტექტურაში 
და საკურსო პროექტის მოცემულობები თემებზე 
საქალაქო მრავალფუნქციური პარკი, საქალაქო ბაღის 
პროექტირება და განახლება 2016

32 ენაგელი რ. სამთო ავტომატიკის საფუძვლები 2016
33 ნემსაძე ს. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკის საფუძვლები 2016
34 ერქომაიშვილი ი. სამარკშეიდერო საქმე 2016

35 ბაჩიაშვილი ი. იურიდიული განათლება და სამართალშემოქმედება 2017

მიღებული ლიტერატურის ნუსხა:



36 ერისთავი დ.
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ბუნებრივი ობიექტების 
მონიტორინგში 2016

37 დემეტრაშვილი მ.
ზედაპირების თანაკვეთა ტექნიკური დეტალების 
ნახაზებზე 2016

38 ერისთავი დ.
ლაბორატორიული პრაქტიკუმი სამრეწველო 
ობიექტების მონიტორინგში 2016

39 რუსიეშვილი ე.
ელექტრონული კომუნიკაციის ლინგვისტური 
თავისებურებანი 2017

40 ბაღათურია ნ. კვების პროდუქტების ტექნოლოგია 2016
41 წივწივაძე თ. არაორგანულ ნაერთთა ძირითადი კლასები 2017
42 ანდღულაძე შ. ეკოლოგია 2016
43 გრძელიშვილი მ. გათბობა 2017
44 თელია გრ. რკინიგზის გამყოფი პუნქტები 2016

45 ობგაძე თ.
ცოცხალი სისტემების ანალიზის მეთოდები. 
ფრაქტალები  ტ.3 2016

46 ჯანაშია ჯ. XXI საუკუნის გამოწვევა 2002


