მიღებული ლიტერატურის სია

№№

ავტორი

წიგნის დასახელება
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და
საგადასარბენო სისტემები ნაწ.1
ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და
საგადასარბენო სისტემები ნაწ.2

გაცემის
წელი

1

დუნდუა ალ.

2

დუნდუა ალ.

3

ბარათაშვილი ე.

საინჟინრო-ეკონომიკური ფსიქოლოგია და ერგონომიკა

2013

4

მაგრაქველიძე დ.

ინვესტიციების მართვის სტრატეგია

2013

5

მალაღურაძე ჯ.

ნაშენთა ხუროთმოძღვრული ნაწილები წ.-2

2013

6

მოისწრაფიშვილი ე.

7

ბერძენიშვილი გ.

8

ბერძენიშვილი გ.

ხის დასამუშავებელი ჩარხები

2011

9

ბერძენიშვილი გ.

ხის დასამუშავებელი ჩარხები სასწავლო ელემენტები

2010

10

ბერძენიშვილი გ.

ხის დასამუშავებელი ჩარხები ტესტები

2011

11

ბერძენიშვილი გ.

ხის დასამუშავებელი სადურგლო კომბინირებული ჩარხები

2011

12

ბერძენიშვილი გ.

სიზუსტის ნორმები და ალტერნატიული კონტროლი ხის
დამუშავებაში

2011

13

მიშველაძე რ.

რჩეული თხზულებანი ტ-7 - ტ- 15

2013

14

გამყრელიძე ო.

სისხლის სამართლის პრობლემები ტ-3

2013

15

გელაშვილი ი.

ჩანასახის სამართლებრივი მდგომარეობა

2012

16

კვარაცხელია ზ.

ყიფლიბანდი

2011

17

ჩილაჩავა რ.

ლავრენტი ბერიას ვაჟი მოგვითხრობს

2012

18

ჯავახიშვილი მ.

ჩანაწერები

19

სილანპა ფ.

მდაბალთა სამკვიდრებელი

2013

20

ჭანტურია ტ.

საიტ.უმლო ბარათი 3

2012

21

ხუროძე რ.

ახალ დროს ახალი ადამიანები ქმნიან

2002

22

ბათიაშვილი გ.

ჩემი ცხოვრება თბილისურ არქიტექტურაში

2013

საქართველოს რკინიგზის განვითარების ძირითადი
მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები
ავეჯის კონსტრუირების მეთოდოლოგიის სისტემატიზაცია
და სრულყოფა

2009
2013

2013
2011

23
24

როსტიაშვილი ქ.

25

დიდიძე ა.

26

სარუხანიშვილი ა.

27

ხარისხის მართვის თანამედროვე სამსახურების დაარსება
საქართველოს უმაღლეს დაწესებულებებში
კორუფციის პრობლემები საქართველოს უმაღლესი
განათლების სისტემაში
ზედაპირულდ აქტიური ნაერთებისა და სინთეზური
გამრეცხი საშუალებების ტექნოლოგია

2008
2004
2012

პრაქტიკული გაანგარიშებები ქიმიური თერმოდინამიკის
დებულებების გამოყენებით

2013

არქიტექტურის,ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

2013

28

ასათიანი რ.

ზოგადი ეკონომიკური თეორია და მისი სწავლების
აღდგენის აუცილებლობა,საკითხის დასმის წესით

2013

29

ლობჟანიძე გ.

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი

2013

საქართველოს კონსტიტუცია 2013 წ. 13 აპრილის
მდგომარეობით

2013

30
31

Такаишвили А.

Вопросы грузинской фразеологии

1961

32

ლომინაძე ს.

საზოგადოებასთან ურთიერთობის ტექნოლოგიები
ბიზნესში

2013

33

მამასახლისი ჟ.

საინჟინრო ჰიდროლოგია და ჩამონადენის რეგულირება

2009

34

ქანთარია რ.

ბუნებისმეტყველება მასწავლებელთა სახ. 7

2012

35

ქანთარია რ.

ფიზიკა მასწავლებელთა სახელმძღვანელო 8

2012

36

ქანთარია რ.

ფიზიკა მასწავლებელთა სახელმძღვანელო 9

2012

37

ქანთარია რ.

ფიზიკა მასწავლებელთა სახელმძღვანელო 10

2012

38

ქანთარია რ.

ფიზიკა მასწავლებელთა სახელმძღვანელო 11

2012

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
განჩინებათა კრებული საქართველოს საქმეებზე

2011

მეწარმეობა და მისი პრობლემების გადაწყვეტა

2013

39
40

ბოჭორიშვილი ლ.

41

მენაბდე თ.

42

გომართელი ნ.

43

Freeman-bell G.

Management in engineering PRINCIPLES AND PROCTICE

1996

44

ელიავა გ.

მოციმციმე არითმია

2011

45

ჩაჩანიძე გ.

46

ბენაშვილი ა.

47
48

Соколенко С.

ტექნიკური რეგულირების საფუძვლები ხარისხიდან
სრულყოფისაკენ
მსოფლიო ხელოვნების შედევრები ლეონარდო
მიქელანჯელო,რაფაელი

ინტერნეტ-განათლების ტექნოლოგიები და მისი
განვითარების პერსპექტივები
კომპიუტერის არქიტექტურისა და ორგანიზაციის
საფუძვლები

2013
2013

2004
2013

Гидрогеология СССР Т-.Х

1970

Производственные системы глобализации

2002

49

Философова В.

Конкуренция и конкурентоспособность

2007

50

Устинов Г.

Основы информационной безопасности систем и сетей
передачи данных

2000

51

Хампелъ Ф.

Робастность в статистике

-

52

სისხლის სამართლის მეცნიერება ერთიანი ევროპული
განვითარების პროცესში

2011

53

გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები

2013

54

გაბედავა ო.

კომპიუტერის არქიტექტურადა ექსპლუატაცია

2013

55

Зверев С.В.

Соя. Свойство, термообработка, исполъзование

2013

56

ხუციშვილი გ.

იდეისადმი მიძღვნილი ცხოვრება

2013

57

დანელია გ.

ლაბორატორიული პრაქტიკუმი ნიადაგის ეკოქიმიაში

2013

58

როგავა ზ.

საგადასახადო სამართალი საერთო-სახელმწიფოებრივიდა
ადგილობრივი გადასახადები

2013

59

გაბისონია ი.

საგადასახადო სამართალი

2012

60

ასათიანი რ.

საქართველოს ეკონომიკა.ახალი ეპოქა,თეორია,პრაქტიკა.

2009

61

დოღონაძე შ.

საქმიანი ურთიერთობების თანამედროვე ტექნოლოგიები

2013

61

თავხელიძე .

ტექნიკური მექანიკის საფუძვლები

2012

62

კოხრეიძე თ.

63

ლომსაძე ზ.

64

მეგრელიძე თ.

65

სუთიძე ლ.

სამშენებლო,საგზაო მანქანები და მოწყობილობები

2013

66

ობგაძე თ.

მათემატიკური მოდელირების კურსი ნაწ.1,2,3,4,5,6

2013

67

ჯაფარიძე ა.

უწმინდესი ილია II და წმინდა სინოდი არასწორი
ისტორიოგრაფიული თეორიების შესახებ

2013

68

შავგულიძე ა.

პროექციული გეომეტრიის საფუძვლები

2012

69

ელექტრომოწყობილობების გამოცდებისა და კონტროლის
მეთოდები და საშუალებები
ლითონების წნევით დამუშავება.მეთოდური მითითებები
საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესასრულებლად
კვების პროდუქტების წარმოების და სიცივის მიღების
პროცესები და აპარატები

2012
2012
2012
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70

Матешвили Л.

Проблемы объявления христианства государственной
религии в Грузии

2013

71

Mebuke T.

Reader in text linguistic and discourse analysis

2013

