
მიღებული ლიტერატურის ნუსხა

№ ავტორი დასახელება წელი

1 Hutchins S. A Working Theory of Love 2012

2 ხარიტონაშვილი ვ.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის ხარჯის 
ნორმირების მეთოდების ანალიზი 2016

3 ხარიტონაშვილი ვ. საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების ექსპერტიზა 2017

4 რუსთაველი შ. ვეფხისტყაოსანი 2016

5 ანდღულაძე შ. ეკოლოგია 2016

6 Wright J. Tbilisi a guide 2000

7 Galileo GDS Training

8 ბერძენიშვილი გ. ავეჯის მოპირკეთების და გამოყვანის ტექნოლოგიები 2016

9 ვანიშვილი თ.

მართვის თანამედროვე მოდელის ფორმირება და 
ორგანიზაციული ქცევის რეგულირების პრინციპები 2017

10 დადუნაშვილი ს.
მიკროკონტროლირების გამოყენება ბიოსამედიცინო 

აპარატურაში 2016

11 დადუნაშვილი ს. ჩაშენებული სისტემები 2016

12

რკინაბეტონის კონსტრუქციების დაპროექტება 
ევრონორმების მიხედვით 2016

13 ჩხაიძე გ. მცენარეთა ფიზიოლოგია 2003

14 შავთვალაძე ნ. საკომუნიკაციო ქართული 2014

15 ლობჟანიძე მ. ხაშურის სამუზეუმო გაერთიანების გზამკვლევი 2014

16 ხაშურის რაიონი 2016

17 ნადირაძე ა. საშენი მასალები და ნაკეთობები 2014

18 Vasadze M. Georgia-My Homeland 2017

19 Caulwell P. EDCO Business Revise Wise

20 ხარბედია მ. ქართული ღვინის გზამკვლევი 2014

21 მიქაბერიძე მ.
კვების საწარმოების პროცესები და 
მანქანააპარატურული სისტემები 2013

22 ჯაფარიძე მ.
ყურძნის ღვინის წარმოების ტექნოქიმიური 

კონტროლი  (ლაბ. სამუშ.) 2009

23 შათირიშვილი შ. მეღვინეობა 2005

24

ვირტუალური ინსტრუმენტები ელექტრონულ 

ინჟინერიაში და ინოვაციური მეწარმეობა  ტ.1 2016

25

ვირტუალური ინსტრუმენტები ელექტრონულ 

ინჟინერიაში და ინოვაციური მეწარმეობა  ტ.2 2016

26 ალექსიძე გ. ვაზის დაცვა მავნე ორგანიზმებისგან 2009

27 მევენახეობა-აგროტექნოლოგია 2016

28 ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია  ტ 1. 2013

29 ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია  ტ 2. 2013

30 ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია  ტ 3. 2013

31 ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია  ტ 4. 2013

32 ბახია მ. ხარისხის მენეჯმენტი 2010

33 Экономика и управление в энергетике

34 Гительман Л. Эффективная энергокомпания 2002

35 ელიზბარაშვილი ე. საქართველოს ჰავა 2017

36 სულამანიძე ა. ფოთლის ტკივილი 2017



37 სულამანიძე ა. ინტუიცია 2015

38

საქართველოში ადამიანის უფლებათა და 
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ 2015

39

სახელმძღვანელო ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე 
რეაგირებისთვის 2016

40

როგორ მივიღოთ საქართველოს მოქალაქეობა, 
ბინადრობის ნებართვა და საქართველოს ვიზა

41

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 
სტანდარტები 2013

42 საქართველოს სახალხო დამცველი...

43

2012 წლის 28 აგვისტოს სოფ. ლაფანყურთან, 

ლოპოტას ხეობაში ჩატარებული სპეციალური 

ოპერაციის შესახებ 2014

44

კონფლიქტებით დაზარალებული მოსახლეობის 
უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში 2014

45

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებები 2014

46

ევროპის საბჭოს დოკუმენტების კრებული ციხეში 

გადატვირთულობის აღსაკვეთად 2016

47

ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა და გენდერული 

თანასწორობა 2015

48

იძულებით გადაადგილებულ პირთა -დევნილთა 
უფლებრივი მდგომარეობა 2015

49 ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოში 2015

50

საქართველოს სახალხო დამცველი კონფლიქტებით 

დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი 

მდგომარეობა საქართველოში 2015

51 პრევენციის ეროვნული მექანიზმი 2015

52 The Situation of Human Rights and Freedoms in Georgia 2015

53 National preventive Mechanizm 2015

54 Public Defender of Georgia 

55

On the Spesial operation of 28 August 2012 near the 

village of lapankuri,lopota gorge, 2014

56 public Defender's  office of Georgia 2016

57 Аппарат Народного защитника Грузии 2016

58 საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი 2016

59 მენჩერის მ. ახალი ამბების გაშუქება და წერა 2013

60 გაჩეჩილაძე ლ.

რიგების თეორიის გამოყენება კომპიუტერულ 

სწავლებაში 2017

61 გერკეული თ.

ნამზადების დაპროექტება და წარმოება 
მანქანათმშენებლობაში 2014

62 ერტისბაევი ე. ყაზახეთი და ნაზარბაევი: ცვლილებათა ლოგიკა 2016

63

საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში 

განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმები და 
პოლიტიკა  2016


