
№ ავტორი დასახელება წელი

1 ჯაგოდნიშვილი თ. წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები 2017

2

Краткий курс лекций и семинаров по экономике 

природопользования 2015

3 საბაშვილი შ. ევგენი ხარაძე ცხოვრება და მოღვაწეობა 2017

4 მებონია ს. საგლინი საამქროების დამხმარე მოწყობილობა 2017

5 ოთინაშვილი რ. ბიზნეს პროცესების რეინჟინერგი 2016

6 გალახვარიძე ნ. ინოვაციათა მენეჯმენტი 2015

7 მალაღურაძე ჯ.

 ნაშენთა ხუროთმოძღვრული ნაწილები წ.4 

ეკონომიკური რაიონებისა და დასახლებათა 
დაგეგმარების საფუძვლები 2017

8 იმნაძე ბ. სადღეგრძელოდ ჩამოქნილი სიცოცხლის ხიბლი

9 ადამაშვილი მ.
მედიის როლი პოლიტიკური კრიზისების ვითარებაში 

საქ.2003-2013 2017

10 სარუხანიშვილი ა.  80 წ. 2015

11 ბერიძე დ.

საქ.ეროვნული საბჭოს შექმნისა და მოღვაწეობის 
ისტორია (1917 წლის ნოემბერი-1919 წლის იანვარი) 2017

12 Герасимов А.

Физическая природа зависимости своиств 

наночастиц от их размера 2018

14 ნამიჩეიშვილი ო. ინფორმატიკის შესავალი 2000

15 ნამიჩეიშვილი ო. ინფორმატიკის შესავალი (მეორე გამოცემა) 2008

18 გოგიაშვილი ო. წმ.გაბრიელ ეპისკოპოსი პიროვნება და ღვაწლი. 2017

19 Гогиашвили О. Эпидемия Идиотизма 2006

20 Гогиашвили О. Безумие и безумцы 2004

21 მალაღურაძე ჯ.

კულტურა-არქიტექტურ-მხატვრობითაც, პოეზიითაც 

წ.2 2017

22 დალაქიშვილი გ. როგორ მოვაშენოთ ბოცვერი 2000

1 ვანიშვილი მ. საჯარო ფინანსები 2017

2 მოსიაშვილი ვ. ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები 2017

1 არმსტრონგი გ. მარკეტინგის საფუძვლები მეშვიდე გამოცემა ნაწ 1

2 არმსტრონგი გ. მარკეტინგის საფუძვლები მეშვიდე გამოცემა  ნაწ 2

3 ხოჭოლავა ვლ. მათემატიკური ანალიზი ნაწ.1

1 Manheim J.

Empirical political Analysis research methods in political 

Science 2006

2 Duckworth M. Business Grammar & Practice 2003

1

საინჟინრო-სამშენებლო ხელოვნების სპეციალური 

ზოგადი კურსი 2005

2 მეძმარიაშვილი ე.
საქართველოს სამხედრო -საინჟინრო დოქტრინის 

საფუძვლები 2006

3 ქართული სამხედრო ენციკლოპედიური ლექსიკონი 2017

1 გაჩეჩილაძე ლ. დაპროგრამების ენა Python 2017

2 კვინიკაძე გ. მათემატიკური ფიზიკის ამოცანათა კრებული ნაწ.1 1997

3 კვინიკაძე გ. მათემატიკური ფიზიკის ამოცანათა კრებული ნაწ.2 2001

8 გაგნიძე ა. მათემატიკური ფიზიკის განტოლებები 2003

მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



9 Немсадзе К. Финансы 2017

1 მინაშვილი ი.

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 

კომენტარი 2017

2 მელქაძე ზ.

კორუფციულ სამოხელეო დანაშაულზე გამოძიებისა 
და ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებების ჩატარების 
თავისებურებები 2017

3 წულაძე ალ.

ქართული სასამართლო მედიაციის შედარებითი 

ანალიზი 2017

4 ვაჩეიშვილი ალ.

სამართლის ზოგადი თეორია                           შესავალი 

სოციოლოგიაში 2017

5 ნემსწვერიძე თ.

საქართველოს კონსტიტუციის პრეამბულის 
იურიდიული ბუნება 2017

6 გეგენავა დ. საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 2016

7 AVI-YONAH R. Global perspectives on income texation law 2011

8 Foster N. Eu law 2012

9 იურისტი3

10 ხარაზი ი. საგადასახადო სამართალი 2017

11 საქ.სამოქალაქო კოდექსი 2017

12 საქ.სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
13 საქ.კანონი მეწარმეთა შესახებ
14 საქ.საგადასახადო კოდექსი
15 საქ.ადგილობრივი თვითმართველობის კოდექსი

16 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის 


