
№ ავტორი დასახელება წელი

1 ასათიანი რ.
XX საუკუნის მსოფლიო ეკონომიკის კონცეპტუალური 
ანალიზი და საქართველოს ეკონომიკური პორტრეტი

2 ასათიანი რ. საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა
1 მეტრეველი მ. ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები 2017
2 მეტრეველი მ. ტურიზმის ეკონომიკური უსაფრთხოება 2014
3 ბირჟაკოვი მ. ტურიზმის ინდუსტრია: გადაზიდვები 2014
4 ბირჟაკოვი მ. ტურიზმის თეორია 2012
5 მეტრეველი მ. გარემო და ეკოტურიზმის მენეჯმენტი 2012
6 აბრალავა ა. ეკონომიკური ანალიზი 2016
6 ლემონჯავა პ. ეკონომიკის პრინციპები 2011

7 გოლეთიანი თ.
ინგლისურ-ქართული და ქართულ-ინგლისური 
მათემატიკური ლექსიკონი 2017

8 გერსამია ე.
ელექტრული მანქანების კონსტრუირების 
ტექნოლოგიური საფუძვლები 2017

8 ცაავა გ. კორპორააციული ფინანსები 2016
9 მოსიაშვილი ვ. ფინანსები 2016
10 ვანიშვილი მ. ფინანსები 2016
11 ცაავა გ. ფული, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი 2017

11 სვანაძე მ.
სასწავლო სახელოსნოში გამოყენებული საზეინკლო 
იარაღები 2017

12 აბრალავა ა. ეკონომიკური ანალიზი 2016
13 ბიწაძე ს. მაგნიტურჰიდრავლიკური საბიძგებლები 2017
13 ფრიდონაშვილი დ. ავტომობილის მოწყობილობა (ლექციების კონსპ.) 2017

14 ბიბილური მ.

ნეიტრონული დასხივების გავლენა სამშენებლო 
კონსტრუქციებში გამოყენებული მასალების 
საიმედოობაზე 2017

15 Вазагашвили м. 

Методы Алгоритмы определения динамических 
характеристик структурно-неоднородных 
призматических конструкции 2017

16 სენდი მ. წარმატებული არაკომერციული ორგანიზაციის მართვა 2012
16 კაკულია რ. საჯარო ფინანსები 2009
17 ასლანიშვილი დ. საქართველოს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები 2015
18 იმნაიშვილი ნ. მენეჯმენტის კულტურა 2013
18 პორტი ს.ი. პროექტის მართვა მარტივად 2016
19 პროექტის მენეჯმენტი 2014
20 ვან ჰორნი ჯ. ფინანსური მენეჯმენტის საფუძვლები 2008
21 თეზელიშვილი ს. სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია 2008
21 ქლეითონი მ. როგორ ვმართოთ დრო 2011

22 სურმავა მ.

დასავლეთ ევროპის შუა საუკუნეების ეკლესია-
მონასტრები და საჯარო წიგნსაცავები, როგორც 
საბიბლიოთეკო კერები 2005

23 ლორია  ა. საბიბლიოთეკო საქმის ისტორია ნაკ.1 2006
23 ლორია  ა. საბიბლიოთეკო საქმის ისტორია ნაკ.2 2007

24
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ვერბალური 
კომუნიკაციური ტექნოლოგიები-4" 2014

25 ყიფშიძე ზ. ინფორმაციის ფიზიკა 2017
26 ცისკარიშვილი ნ. ბიზნესის ამოცანების გადაწყვეტა MS Excel -ში 2017

მიღებული წიგნების ნუსხა



26 Кохреидзе Д.
Установившийся режимы работы вентильного 
двигателья постоянного тока 2017

27 ბეჟანიშვილი ლ. MS SQL Server-ის გარემოში მუშაობა 2017

28 ბაქანიძე თ. ტექნოპარკების შექმნის პრობლემები საქართველოში 2017
28 დოჭვირი ჯ. გენერატორების მართვა უკუკავშირებით 2017
29 მეგრელიშვილი ი. ევროპული გაერთიანებების ისტორია


