
№ ავტორი დასახელება წელი

1 კაშია ჯ. გველის მჭამელი წ.1 2013

2 კაშია ჯ. შენობა შესაქმე  წ.2 2013

3 კაშია ჯ. ტოტალიტარიზმი  წ.3 2013

4 კაშია ჯ. პარისიკონი  წ.4 2013

5 კაშია ჯ. თავისუფლება და ფედერალიზმი წ.5. 2013

6 კაშია ჯ. მარტოობის ქარები 2013

7 კაშია ჯ. ენა, საზრისი,ყოფიერება... 2013

8 Кашиа дж. Двери... 2013

9 კაშია ჯ. უბისი რენესანსი "ურენესანსოდ" 1 2013

10 კაშია ჯ. უბისი რენესანსი "ურენესანსოდ" 2 2013

11 კაშია ჯ. უბისი რუსთველი და დანტე 2013

12 ელიზბარაშვილი მ. რკინიგზაზე მოძრაობის ... 2016

13 გელაშვილი რ. სარკინიგზო და საავტომობილო... 2014

14 წერეთელი მ. კიდული ბაგირგზების... 2016

15 ცაავა გ. ეკონომიკური ნორმატიკების... 2016

16 ნემსაძე ყ. ერთიანი  ფინანსური(სააღრიცხვო) 2016

17 ნემსაძე ყ. ბუღალტრული (ფინანსური) აღრიცხვის 2015

18 ჩხეიძე ლ. ტექნოგენური საგანგებო სიტუაციის... 2016

22 მიშველაძე რ. მხატვრული ნაწარმოების შეფასების პრინციპები 2005

25 ჭანია ვ. პარტომანია ტანამედროვე საქართველოში 2015

26 მენაბდე თ. ინტელექტუალური საკუთრების ექსპერტიზა 2016

27 ზედგინიძე ი.

პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი 

მეთოდები დროის, წრფივი და კუთხური 

სიდიდეების გაზომვის მეთოდები და 

საშუალებები ნაწ.2 2013

28 ზედგინიძე ი.

პროდუქციის ხარისხის განსაზღვრის საზომი 

მეთოდები მექანიკურ სიდიდეთა გაზომვის 

მეთოდები და საშუალებები ნაწ.1 2013

29 ბანძელაძე ბ. საინჟინრო (თეორიული) მექანიკა 2016

30 თვალჭრელიძე ა.      ნედლეულის

ნედლეულის ეკონომიკა ნედლეულის როლი 

გლობალიზებულ სამყაროში 2016

31 საქართველოს განათლების მატიანე 2015

33 სურგულაძე გ.

დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და 

მონაცემთა მენეჯმენტი 2016

34 სურგულაძე გ.

პროგრამული სისტემების მენეჯმენტის 

საფუძვლები 2016

მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



1 ნატროშვილი დ.

წრფივი ალგებრისა და დისკრეტული 

მათემატიკის ელემენტები 2014

3 ცხადაძე ბ. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი ნაწ.2 2016

4 გოცირიძე ი. ბიოსამედიცინო გაზომვები და გარდამქმნელები 2012

8 სხილაძე რ. ცნობარი წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიაში 2012

10 გვასალია ლ.

ტექნოლოგიური პროცესების თეორიის 

საფუძვლები 2014

11 ლომსაძე გ. სამთო საწარმოს ეკონომიკა  წ.1 2012

12 წივწივაძე თ.

ზოგადი,არაორგანული და კოორდინაციული 

ქიმია 2013

13 Mebuke T. Reader in text Linguistics and discourse Analysis 2013

14 კაპანაძე ლ. მოდის სამყარო განმარტებითი ლექსიკონი 2014

1 ლომსაძე მ. სისხლის სამართლის პროცესი 2016

2 ქართული კონსტიტუციონალიზმის ქრონიკები 2016

3 ცერცვაძე ლ.

დირექტორატის მოვალეობები კომპანიების 

შერწყმისას და საკონტროლო პაკეტის 

გასხვისებისას 2016

4 დაუთაშვილი პ.

დანაშაულის კვალიფიკაციის 

სისხლისსამართლებრივი,სუბსუმციის, საერთო 

და სპეციალური მაკვალიფიცირებელი ნიშნების 

საკანონმდებლო და სასჯელის შეფარდებასთან 

დაკავშირებული ზოგიერთი პრობლემა 2016

5 დაუთაშვილი პ.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის 

სამართლის საქმეებზე მიღებული 

გადაწყვეტილებების პრაქტიკის კომენტარები 2016

6 ჰერმანი თ. მტკიცებულებითი სამართალი 2016

7 ქურდაძე შ.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი 2015

8 ჰაჩეკი ი. თანამედროვე დემოკრატიის უფლება 2016


