
№ ავტორი დასახელება წელი

1 კირთაძე ა. ლებეგის ზომა 2019

2 მდინარაძე მ. მოკლე ეკონომიკური ლექსიკონი 2013

3 ჯაგოდნიშვილი თ. წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები 2017

4 ბიჭაშვილი მ. ნარკვევები პოლიტიკურ თეორიაში 2012

5 ჯაგოდნიშვილი თ. კომუნიკატორის ენობრივი პიროვნება 2017

6 საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ 2018

7 მშვიდობაძე ბ. წარდგინება 2015

8 ლოვო ფ. თანამედროვე დიდი დემოკრატიები 2002

9 ერიაშვილი ნ. საადვოკატო ეთიკა 2017

10 ჯაგოდნიშვილი თ.

ისევ სუნთქავენ ქართულ ოცნებით მესხეთის 
მთებზე დიდი ტაძრები 2016

11 ჯაგოდნიშვილი თ.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ლიტერატურის გამოცემების ცნობარი 2017

12 ჯაგოდნიშვილი თ.

ნარკვევები ქართული ჟურნალისტიკის 

სოციოლოგიიდან 2017

13 სვანაძე მ.
საზეინკლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოების 

წარმოება 2018

14 მიქაძე ი. საქართველოს ჰიდროსფერო და მისი რესურსები                                        2016

15 გელეიშვილი ი.

ჭიათურის მანგანუმის ნედლეულის და 
კეთილშობილი ლითონების შემცველი 

მადნეულის პირიტის კონცენტრატის ერთობლივი 

გადამუშავება ავტოკლავური მეთოდით 2019

16 შანშიაშვილი ბ. სისტემების იდენტიფიკაცია ნაწ.2 2019

17 მიქაძე ი. გეოეკოლოგია 2016

18 საპარლამენტო კვლევების სერია 2019

19 ჟორჟოლიანი რ. სიცივე 2009

20 კვინიკაძე ზ.

ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების 

მონტაჟი,ეხსპლუატაცია და რემონტი 2009

21 სულაძე ს. სამაცივრო ტექნიკა დამწყებთათვის 2008

22 იაშვილი ლ. მასშტაბირებადი ვექტორული გრაფიკა-SVG 2018

23 ვადაჭკორია შ.

საქართველოს ისტორიის ფილოსოფიის ისტორია 
(ლექც.კურსი) 2019

24 ვადაჭკორია შ.

ქართული ემიგრაცია და ეროვნულ-

განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში 

(1921-1990) წ.1 2018

25

ახალი ეპოქის დასაწყისი-საქართველოს 

დემოკრატიული რესპუბლიკა 1918-1921 

შრომების კრებული 2018

26 ტეფნაძე ს.  საფრენი აპარატების რემონტი 2009

27 კუციავა ვ. ციფრული სქემატექნიკა 2019

28 ბოხაშვილი ლ.

ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები 

CATIA 2018

მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



29

საქართველოს ნარკოსტრატეგიის შედარებითი 

ანალიზი დანარკოდანაშაულის სფეროში 

საკანონმდებლო სრულყოფის საკითხები 2019

30 Полянчиков Ю. Нанотехнологии в Машиностроении 2014

31 Железнов Г.

Процессы механической и физико-химической 

обработки материалов 2013

32 Балашов В.

Проектирование Машиностроительних 

производств 2013

33 Бондаренко Ю.

Технология изготовления деталей на стенках с 

ЧПУ 2013

34 Мелкадзе З. Уголовное право грузии 2018

35 Малашхия Г. Малая Экономология 2018

36 Cook N. Refrigeration and Air-Conditioning 1995

1 პაიჭაძე ნ. ადამიანური რესურსების მართვა 2019

1 ნიჟარაძე ე. გრიგოლ რობაქიძე 2014

2 ნიჟარაძე ე. საქართველო-პარიზი სხვადასხვა ქნარებია 2015

3 ნიჟარაძე ე. ასიმეტრიული პოეზია 2017

4 ნიჟარაძე ე. ზვიად გამსახურდია 2016


