
№ ავტორი დასახელება წელი

1 ზეიკიძე ვ.
სახელმწიფო-კერძო პარტნიორობის განვითარება 
საქართველოში 2017

2 ლეჟავა გ. კიბერნეტიკა   ამებიდან ინტელექტამდე 2016

3 პოჩოვიანი ს.
მორწყვის რეჟიმების მართვის ავტომატიზებული 

სისტემა 2017

4 Почовян С.

Проектирование Автоматизированных систем 

управления конспект лекций 1997

5 ფსიქოლოგიის ზოგადი საკითხები 2017

6 ჯოლია გ. ცოდნის ეკონომიკა და მართვა 2017

7 განათება და ფერი არქიტექტურულ დიზაინში 2017

8 Lalande J.F.

Aller Anfang an activities Manual for Beginning 

German 1985

9 Girardet J. Panorama de la langue Francaise 1996

10 Marin T. Progetto Italiano  A1 2010

11 Marin T. Progetto Italiano  A2 2010

12 Marin T. Progetto Italiano  A1 2013

13 Gillet N.

Objectif Express2  le monde professionnel en 

Francais Cahier D'Activites 2009

14 Girardet J. Panorama 1 Cahier d'exercices 1996

15 Dubois A.L.

Objectif Express 2  le monde professionnel en 

Francais 2009

16 Bidetti A. Progetto Italiano 3 Corso multimediale di lingua 2009

17 Ruggieri L. Progetto Italiano 2 quaderno degliesercizi… 2013

18 Marin T. Progetto Italiano  2b Corso multimediale di lingua 2010

19 Dominici M. Dieci Racconti  A1-A2 2009

20 Dominici M. Dieci Racconti  b1-b2 2009

21 ცანავა ნ. მენეჯმენტი და წარმოების ოპტიმიზაცია 2017

22 ახვლედიანი ა.

ჰიდროტექნიკური მშენებლობა 
ფინანსები,კრედიტები და საბანკო საქმე 
ჰიდროტექნიკური ნაგებობების პროექტირების 

და მშენებლობის პროცესში ლექციების კურსი 2017

23 ღვინეფაძე გ. AngularJS 2017

24 მჭედლიშვილი ვ.
პოსტსამრეწველო შენობების რევიტალიზაცია 
(ქ.თბილისის მაგალითზე) 2017

25 კერვალიშვილი პ. ბიონაწილაკთა სპექტროსკოპია 2017

26

სტუდენტთა მე-11 საერთაშორისო სამეცნიერო-

ტექნიკური კონფერენცია 25-26 მაისი 2017

27

მოხსენებათა თეზისები სტუდენტთა მე-11 

საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური 

კონფერენცია 25-26 მაისი 2017

28 ღვინეფაძე გ.

Javascript და მისი შესაძლებლობების 

განმავითარებელი თანამედროვე ტექნოლოგიები 2016

29 ტურძელაძე მ. სამშენებლო მასალათმცოდნეობა 2017

მიღებული წიგნების ნუსხა



30 ლომინაძე თ. კავკასიის გეოლოგია 2017

31 ოდიშარია კ.
რისკის ანალიზისა და ინფორმაციის 
უსაფრთხოების ავტომატიზებული სისტემა 2017

32 ფიფია ნ. არჩევნები და პოლიტიკური სოციალიზაცია 2013

33 კუციავა ვ. ანალოგიური სქემატიკა 2017

34

35 ჩიტაძე ნ. პოლიტოლოგია 2016

36 გურამიშვილი ზ. რუსული სალიტერატურო ენობრივი სტილები 2017

37 კალანდარიშვილი ო.

თანამედროვე რუსული ენის თეორიული 

გრამატიკა ნაწ 1 2017

38 აბაიშვილი ვ. ჩარჩოხერხის ჭრის მექანიზმის დინამიკა 2017

39 გოგოლი გ. ფერმერის  სახელმძღვანელო  ნაწ.2

40

წყლის უსაფრთხოების გეგმა თემების 
წყალმომარაგების მცირე სისტემებისთვის 2012

41

წყლის უსაფრთხოების გეგმის სახელმძღვანელო 

რისკის ეტაპობრივი მართვა სასმელი წყლის 
მიმწოდებლებისთვის 2011

42 ლაფერაშვილი ქ. იოდირებული მარილის ხარისხის მონიტორინგი 2007

43

რძისა ადა რძის პროდუქტების  ვეტერინერულ-

სანიტარული ექსპერტიზა აგრარულ ბაზრებზე 2007

44

თაფლის ვეტერინარულ- სანიტარიული 

ექსპერტიზა 2007

45 მაისურაძე დ.

სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი ნაწილი 

კაზუსების კრებული 2017

46 ჯაგოდნიშვილი თ.

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო 

ლიტერატურის გამოცემების  ცნობარი 2017

47 ხეცურიანი ჯ.

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

უფლებამოსილება 2016

48 როგავა ზ.

საგადასახადო სამართალი წ.3  დამხმარე 
სახელმძღვანელო 2017

49 როგავა ზ.

საგადასახადო სამართალი წ.2  დამხმარე 
სახელმძღვანელო 2017

50 საადვოკატო ეთიკა 2017

51 ბურდული ი.

თანამედროვე ქართული სამეწარმეო სამართლის 
განვითარება 2016

52 გოკიელი ფ. ცივილისტური შტუდიები მოგონებები 2017

53 დვალიძე ი.

სამეწარმეო საქმიანობის თავისუფლება და 
სისხლის სამართლით დაცული სამართლებრივი 

სიკეთე 2016

54 ჯიშკარიანი ბ.

ქართული ეკონომიკური სისხლის სამართლის 
ევროპეიზაცია

55 კრიმინოლოგიის ჟურნალი N1(2016) 2016

56

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 

კოდიფიცირებული ტექსტი 2017

57 გურამ ნაჭყებია საიუბილეო კრებული  75 2016

58 სუხიტაშვილი დ. სამოქალაქო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 2016

59 კენკებაშვილი თ. მკვლელობათა გამოძიების მენეჯმენტი 2017



60 დემეტრაშვილი ს.
 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს 

კანონის ანალიზი 2016

61 დავითაშვილი გ.

"დანაშაულთა სახეები ქართულ ჩვეულებით 

სამართალში" 2017

62 გაბუნია მ.

საკუთრების  სოციალური ფუნქცია მიწაზე 
საკუთრების უფლების განხორციელების 
კონტექსტში

63 მაია ივანიძე 50 საიუბილეო კრებული 2017

64 გონაშვილი ვ. საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი 2017

65 შენგელია ა.
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი ( დამხმარე 
სახელმძღვანელო) 2016

66 ბურდული ი.

კაპიტალის ბაზრის ფუნქციაუნარიანობა: 
არსებული რეალობა და რეფორმის 
აუცილებლობა 2017

67 სენარკლენი პ. საერთაშორისო პოლიტიკა 2014

68 ხრიტონაშვილი ვ.
საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევების 
ექსპერტიზა (მეთ.რეკომენდაციები) 2017

69 ბერიძე ლ.

ენერგოეფექტური პრინციპები ტრადიციულ 

ქართულ არქიტექტურაში 2017

70

შრომები N1 (23) მართვის ავტომატიზებული 

სისტემები 2017

71 აზმაიფარაშვილი ზ.

LabVIEWლაბორატორიული სამუშაოები 

სენსორებსა და ინტელექტუალურ საზომ 
საშუალებებში QNET -მოდულებსა და NIELVIS-

ის ბაზაზე 2017

72 აზმაიფარაშვილი ზ. ანალოგიური სიგნალების ციფრული დამუშავება 2017

73 ჯაფარიძე დ.

საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსის 
საშუალოვადიანი პროგნოზირება და დაგეგმვა 2017

74 ედიბერიძე ალ. ელექტრონული ბიზნესი 2017

75 ლომთაძე მ.
საქართველოს პოტენციალის ა ამღლების გზები 

გლობალიზაციის პირობებში 2017

76

გერმანულ-ქართული და ქართულ-გერმანული 

თეოლოგიური ლექსიკონი 2011

77 გრიგალაშვილი ლ.

საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის 
სუბიექტებში 2017

78 კლიმიაშვილი ლ.

ბეტონები,ტექნიკური მოთხოვნები,გამოცდის 
მეთოდები ევროპულ სამშენებლო ნორმებთან 

შესაბამისობით 2017

79 კლიმიაშვილი ლ. სამშენებლო მასალათმცოდნეობა 2017

80 ღვინეფაძე გ.

თანამედროვე ტექნოლოგიები ვებ-დანართების 

დასაპროექტებლად 2017

81 ბუაძე ტ.

აღწერითი სტატისტიკის,ალბათობის თეორიისა 
და მათემატიკური სტსტისტიკის ელემენტები 2010

82 ვასაძე მ. სასტუმრო და კვება 2017

83 მოისწრაფიშვილი მ. ლოგისტიკის საფუძვლები 2017

84 გრიგალაშვილი ლ.

საბუღალტრო აღრიცხვა საჯარო სამართლის 
სუბიექტებში

85 შენგელია თ. ბიზნესის ადმინისტრირების საფუძვლები 2016



86 ქეშელაშვილი გ. პროექტების მენეჯმენტი 2013

87 სტივენ პ. ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები 2009

88 ჯონსონი ჯ.ბ. პოლიტიკის მეცნიერების კვლევის მეთოდები 2013

89 არტი რ.

საერთაშორისო პოლიტიკა მუდმივი ცნებები და 
თანამედროვე საკითხები 2011

90 XXსაუკუნის ხელოვნება ტრადიცია და ნოვატორობა 6 2016

91 XXსაუკუნის ხელოვნება კულტურათა დიალოგი  7 2017

92 ბუაძე ტ.

აღწერითი სტატისტიკის, ალბათობის თეორიისა 
და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები 2010

93 ბუაძე ტ. ეკონომეტრიკის საწყისები 2016

94 ლამბერტი დ.ა. რელაცია საქართველოზე (XVII საუკუნე) 2015

95 ევროპული კვლევები 1-2 2014

96

ივანე გვარამაძის მე-100 წლისთავისადმი 

მიძღვნილი სამეცნიერო სიმპოზიუმების შრომები 2013

97

სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველო 

ევროპულ სივრცეში" 2010

98 ჩაფიჩაძე ხ.  ნეოლიბერალიზმი და საქართველო 2013

99

Глоссарий ключевых терминов по 

Добросовестности 2016

100 ფრიდონაშვილი დ. საავტომობილო შიგაწვის ძრავების მოწყობილობა 2017

101 ასათიანი რ.

XX საუკუნის მსოფლიო ეკონომიკის 
კონცეპტუალური ანალიზი და საქართველოს 

ეკონომიკური პორტრეტი
102 ასათიანი რ. საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა


