
№ ავტორი დასახელება წელი

1 გრიგალაშვილი ლ. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 2019

2 კალანდაძე ბ. სამტრესტი და სამტრესტელები 85 2014

3 ციმინტია კ.
მიკროეკონომიკური უსაფრთხოება ეკონომიკური 

უსაფრთხოების სისტემაში 2018

4 კონსტრუქციული აგროჟურნალისტიკა 2015

5 აძინბაია ზ.

აშშ-საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობების 

გაუმჯობესების 10 გზა 112 2018

6 ჩიტაძე ნ.

მსოფლიო პოლიტიკაში აშშ -ის და რუსეთის 

გეოპოლიტიკური და გეოეკონომიკური გავლენის 
შედარებითი ანალიზი 111 2018

7 აქუბარდია თ.

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების 

პოლიტიკა-დაგეგმვა,კოორდინაცია და პრაქტიკა 2018

8 მახარაშვილი ი. მენეჯმენტის ინტეგრირებული სისტემები 2018

9 ბოლქვაძე ბ. ფინანსური მენეჯმენტი 2018

10 კვესელავა ი. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები VI

11 გაფრინდაშვილი რ. ფსიქოლოგია 2003

12 ყორანაშვილი გ.

გეოგრაფიული დეტერმინიზმი, ისტორიული 

მატერიალიზმი და გეოპოლიტიკა 2019

13 ნებიერიძე ლ. დასავლეთ ამიერკავკასიის ნეოლითი 1972

14 არაბიძე გ.

ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი 

საქართველოში (კადასტრი) 2013

15 მალაღურაძე ჯ.

სიზმარში დამოუკიდებლობა და საქართველოს 

სტრატეგია 2019

16 ალმოევი მ.

მეთოდიკური მითითებანი საკურსო პროექტ 

"სამრეწველო საწარმოს სათავსის 
ლუმინესცენციურნათურიანი სანათებით მუშა 
ელექტრული განათების მოწყობის" 
შესასრულებლად 2014

17 ბერძენიშვილი ი. ფიზიკური ქიმია ლაბორატორიული პრაქტიკუმი 2019

18 სტურუა რ. ლექსები 2018

19 ბახტაძე თ. მონაცემთა სტრუქტურები და დაპროგრამება 2019

20 ჯანაშვილი დ. ისტორიული და გეოგრაფიული აღწერა ჰერეთისა 2000

21 ედილი ზ. საინგილო 1997

22 ომარაშვილი ა. საინგილოს გვარსახელები 2005

23 ომარაშვილი ა. საინგილოს ღირსეული მამულიშვილები 2002

24 ომარაშვილი ა. საინგილოს ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია 2011

25 ომარაშვილი ა. საინგილოს ანთოლოგია 2017

26 ომარაშვილი ა. წერილები საინგილოზე 1993

27 გამახარია ჯ.

აფხაზეთის (საქართველო) ისტორიის საკითხები. 

(საკითხავი წიგნი) 2018

28 სანდრო პაპა კომედიანტები 2019

29 Maghradze D.

Caucasus and Northern Black Sea Region 

Ampelography 2012

30 მიქელაშვილი მ. საგადასახადო პოლიტიკა თეორია და პრაქტიკა 2013

მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



31 Lapin L. Quantitative Methods for Business decisions 1991

32 Wild J. International Business

33 Manning G. Selling Today Creating customer valua 2007

34 ელიზბარაშვილი პ.
სიხშირული გენერატორის საიმედოობის 

გაანგარიშება 2019

35 ელიზბარაშვილი პ.
რკინიგზაზე ინფორმაციის გადაცემის სისტემის 
საიმედოობის გაანგარიშება პრაქტიკული სამუშაო 2019

36 მათიაშვილი ი.

დავით კაკაბაძის დაზგური ფერწერის მხატვრული 

საკითხები 2018

37 ტეტუნაშვილი თ. გეოპოლიტიკური ნარკვევები I 2015

38 ტეტუნაშვილი თ. გეოპოლიტიკური ნარკვევები II 2018

39 ელიზბარაშვილი ი.

გამაგრებული ისტორიული დასახლებები 

საქართველოს ჩრდილოეთ მთიანეთში 2018

40 კოკოშაშვილი გ.

ნარკვევები ქართული საბრძოლო ხელოვნების 

ისტორიიდან 2018

41 ლადო ჭანტურია 55 2018


