
№ ავტორი დასახელება წელი

1 ლობჟანიძე გ.
საერთაშორისო სამართლებრივი სისტემები და 
ადგილობრივი თვითმმართველობა 2019

2 გაბესკირია ც. ქართულ- ინგლისური მათემატიკური ლექსიკონი
3 ნამიჩეიშვილი ო. ინფორმატიკის შესავალი 2008

4 ჟამურაშვილი კ.
ელექტრონული გადახდის სისტემებისთვის 
უსაფრთხოების ნორმების შემუშავება 2019

5 სამხარაძე რ.
მონაცემთა ბაზებთან მუშაობა ADO.NET 
ტექნოლოგიით (C++-ის ბაზაზე) 2019

6 ვერულავა ო. ამომცნობი ნეირონული ქსელის სწავლება 2017
7 ჭელიძე გრ. ამწე-სატრანსპორტო მანქანები 2019

8 სოროკინი პ. სოციოლოგიის სახელმძღვანელო ყველასათვის 2019

9 დურგლიშვილი გ.
მიწისქვეშა ჰიდრომექანიკის თეორიული და 
პრაქტიკული საწყისები 2019

10 დოლიძე ნ.
რადიაციული უსაფრთხოების ფიზიკური 
საფუძვლები 2019

11 ვატკინსონი დ.
არქეოლოგიური აღმოჩენების პირველადი 
დახმარება 2017

12 არქეოლოგიური ძეგლის გათხრა 1994

13
მოხსენებათა კრებული პირველადი 
საერთაშორისო კონფერენცია... 2017

14 აზმაიფარაშვილი ზ. მიკროპროცესორული ტექნიკის საფუძვლები 2019
15 მუზეუმების შესახებ კრებული 2006

16 გოჩიტაშვილი თ.
საქართველოს ნავთობგაზიანობა და 
მაგისტრალური მილსადენები 2019

17 ჩერქეზიშვილი დ.
რეგიონული ბიზნესის მდგომარეობა და მისი 
განვითარების შესაძლებლობა საქართველოში 2019

18
წამლები და მათი რაციონალური გამოყენების 
წესები და კრიტერიუმები 2019

19 ბალიაშვილი მ. პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვა 2019
20 ბოკუჩავა ნ. კოსმეტოლოგია 2018
21 გუნია გ. ეკოლოგიური მონიტორინგი 2019

22 სურგულაძე გ.
ვირტუალური რეალობა და თანამედროვე 
საინფორმაციო ტექნოლოგიები 2018

23 სურგულაძე გ.
პროგრამული აპლიკაციების აგება 
ვირტუალიზაციის პირობებში 2019

24 სურგულაძე გ. მომხმარებლის ინტერფეისის დაპროგრმება 2019

25
საქართველოს ტურიზმის სტატისტიკური 
მიმოხილვა 2018

26 გელეიშვილი ვ.

მეთოდიკური მითითებანი მყარი სასარგებლო 
წიაღისეულის ძებნა-ძიების სასწავლო 
გეოლოგიური პრაქტიკის ჩასატარებლად 2019

27 გელეიშვილი ვ.
სტუდენტის საველე-გეოლოგიური პრაქტიკის 
გზამკვლევი ბოლნისის მადნიანი რაიონი 2019

ივლისში მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



28 გელეიშვილი ვ. სასარგებლო წიაღისეულის მუზეუმი 2019

29 სურგულაძე გ.
შავი ზღვის ეკოლოგიური მონიტორინგის და 
კვლევის საინფორმაციო სისტემა 2018

30 ჩოგოვაძე გ.

მართვის საინფორმაციო სისტემების 
დაპროგრამების ჰიბრიდული ტექნოლოგიები და 
მონაცემთა მენეჯმენტი 2017

31 დუდაური ო.
სტუდენტთა საველე-გეოლოგიური პრაქტიკის 
მეგზური 2015

32

ქართული ოქრომჭედლობის ნიმუშები 
სამთავროს სამაროვნიდან საქ-ოს ეროვნული 
მუზეუმის კოლექციები 2019

33
უძველესი მეტალურგია და სამთო საქმე 
საქართველოში 2010

34 შავგულიძე ა. საინჟინრო გრაფიკა 2017
35 ჩიტაიშვილი გ. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა 2019

36 აბაშიძე მ.

არალოკალური სასაზღვრო ამოცანებისათვის 
ოპტიმალური მართვის ამოცანების ამოხსნის 
რიცხვითი ალგორითმები 2019

37 ალფაიძე ი.

სახ-ში კრიტიკული ინფრასტრუქტურის 
ინფორმაციული  უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის პრობლემების,მათი 
გადაწყვეტის მეთოდების და საშუალებების 
კვლევა 2019

38 ანთია გ.
კლიკ-ქიმიის გამოყენება მაკროციკლური 
აზომეთინების სინთეზში 2018

39 აფრიაშვილი თ.
იზოლირებულ ნეიტრალიან ქსელებში 
ნეიტრალის ჩამიწების საკითხები 2019

40 არველაძე ლ.
საზოგადოებრივი ცნობიერების ფორმირება 
საგანმანათლებლო-პრევენციული საშუალებებით 2019

41 ანანიაშვილი ნ.
"შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა 
დასაქმების გავლენა ეკონომიკის განვითარებაზე" 2019

42 ახალკაცი ნ.
ფისკალური დეცენტრლიზაციის 
თავისებურებანი საქ-ში 2019

43 აფციაური დ.

ორგანიზაციული საქმიანობის საფინანსო 
ფუნქციის ბიზნეს-პროცესების დაპროექტება და 
ანალიზი 2019

44 აბრამია გრ.

პალიასტომის ტბის ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე 
პათოგენური ბაქტერიების ზემოქმედების 
შესწავლა, მოდელირება და მისი აღკვეთის 
პრევენციული ღონისძიებები 2019

45 ავალიანი გ.
მაკროეკონომიკური რეგულირების როლი 
საშუალო ფენის წარმოქმნაში 2019

46 ავაგუმაშვილი ნ.
ფინანსური ინფორმაციისანალიზი 
ენერგოსაწარმოებში 2019

47 ალხანაშვილი შ.
არქეოლოგიურ კვლევა-ძიებათა მართვის 
ფრანგული თანამედროვე მოდელი 2019



48 ბერუაშვილი შ.
საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების 
როლი განვითარებადი ქვეყნების... 2019

49 ბრეგვაძე ნ. სინამდვილის ასახვის ზოგიერთი ასპექტი... 2019

50 ბასილაია გ. მონაცემთა შეგროვების სენსორული სისტემის... 2019

51 ბოჭორიშვილი ნ.
ექსპერიმენტალურ-თეორიული კვლევა 
დანამატებიანი ბეტონის მუშაობისა დროში 2019

52 ბერიძე გ.
ვებ აპლიკაციებში ინფორმაციის გაფილტვრის 
მეთოდების დამუშავება 2019

53 ბუცხრიკიძე ე.
სითხეებსა და აირებში ჯანგბადის 
კონცენტრაციის განმსაზღვრელი... 2019

54 ბაინდურაშვილი გ.
გაზგამანაწილებელი ქსელების საშუალო წნევის 
გაზსადენების საიმედოობის... 2019

55 ბახტურიძე ს.
საქ-ოს ენერგორესურსების ათვისების პროგრამის 
დამუშავება სისტემის ენერგოეფექტურობისა... 2019

56 ბეგიაშვილი ა.

ანთროპოგენული ზემოქმედება 
წყალმომარაგების წყაროებზე და მიყენებული 
ზარალის... 2018

57 ბაღდავაძე მ.
ელექტრონული შესყიდვების მენეჯმენტის 
სრულყოფის გზები საქ-ში 2019

58 ბოხუა ქ.

ქართული საინფორმაციო სააგენტოები: 
სინამდვილის ობიექტური ასახვის და 
ინფორმირების თავისებურებანი 2019

59 ბერიძე გ.
ხარისხის გავლენა სასტუმრო მეურნეობის 
ეფექტიანობაზე 2019

60 ბახტაძე ა.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 
რეკრიაციული სექტორის ლოჯისტიკური 
უზრუნველყოფის ასპექტები 2019

61 ბაბლუანი მ.
საქალაქო ტრანსპორტის ეკონომიკურ-
ეკოლოგიური ეფექტიანობის კვლევა 2019

62 ბარბაქაძე ზ.

ინტენსიური მებაღეობის როლი სოფლად 
დასაქმებისა და მოსახლეობის შემოსავლების 
ზრდაში... 2018

63 ბერიძე გ.

საინფორმაციო-საკონსულტაციო მომსახურების 
მნიშვნელობა და მისი ეკონომიკური 
ეფექტიანობა სოფლის განვითარებაში 2019

64 ბაძაღუა ვ.
ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი და 
საერთაშორისო სივრცე 2019

65 გაფრინდაშვილი ა.
ლოკალურ ქსელში ნავიგაციის სისტემა და მისი 
ოპტიმალური ფუნქციობის ალგორითმები 2019

66 გოგატიშვილი თ.

ევროკავშირის თავისუფალი სივრცის 
ფორმირების პოლიტიკურ-სამართლებრივი 
ასპექტები 2019

67 გორდეზიანი ქ.

საქ.ს წყალსადენების საინჯინრო 
ინფრასტრუქტურის პრობლემების გადაჭრის 
მეთოდოლოგია 2019



68 ბაბუნაშვილი ა.
"ჩაშენებული დაცვის სისტემების 
პროგრამულიტექნოლოგიები" 2019

69 გურული შ.
სიღარიბის დაძლევაზე ორიენტირებული ქვეყნის 
ფისკალური პოლიტიკა 2019

70 გეგეჭკორი ალ.
საერთაშორისო უსაფრთხოება საქართველოსა და 
ევროპაში 2019

71 გელოვანი ვ.
ინფორმაციული სისტემების სისუსტეების 
ანალიზი და შეფასება 2019

72 გურგენიძე მ.

კომუნალურ-საყოფაცხოვრებო სექტორის 
თანამედროვე ელექტრომიმღებების გავლენა 
ელექტროენერიის ხარისხის მაჩვენებლებსა და 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე 2019

73 გეთაშვილი ტ.
ინოვაციური ტენდენციები ინსტიტუციურ 
ეკონომიკაში 2019

74 გელაშვილი მ.

რკინიგზის ტექნიკურ სადგურთა მუშაობის 
ინტენსიფიკაცია სალიანდაგო განვითარების 
აქემების სრულყოფით 2019

75 გრიგორაშვილი მ.

ნავთობპროდუქტების გადასაზიდი 
ვაგონცისტერნების დამცავშემშვები სარქველების 
კვლევა და სრულყოფა 2019

76 გორდიაშვილი ი.

კონვერტორული ქვესადგურების მუშაობით 
გამოწვეული ელექტროენერგიის ხარისხის 
პრობლემები 2019

77 გუდავა ვ.

საწარმოო ორგანიზაციის მდგომარეობის 
ფინანსური ანალიზის ბიზნეს-პროცესის 
დაპროექტება და ოპტიმიზაცია 2019

78 გორგოშიძე ალ.
ნაწილაკების ინდუქციური დამუხტვის 
ფიზიკური მოდელის დამუშავება 2019

79 გოხელაშვილი მ.
საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემა-
მართვის პრობლემები და პერსპექტივები 2019
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და მისი ტექნოლოგია 2019

144 მჭედლიშვილი ა.

ტვირთის იმპორტის ბიზნესპროცესების 
ავტომატიზაცია სერვის-ორიენტირებული 
არქიტექტურით 2019

145 მამათელაშვილი ქ.
გეიმიფიკაცია ტექნოლოგიაძე 
დაფუძნებულსწავლებაში (სიმულატორი) 2019

146 მარღიშვილი ი.

შენობათა თბოდაცვის ტექნოლოგიების 
დამუშავება საერთაშორისო ნორმატიული 
დოკუმენტების მოთხოვნათა საფუძველზე,საქ-ოს 
პირობებისათვს 2019

147 მარხულია ჯ.

ზოგიერთი ფერომაგნიტური 
ნანოსითხისტექნოლოგია და ფიზიკური 
თვისებები 2019

148 მახარაძე ზ.
უკრაინისა და სირიის კონფლიქტები როგორც 
ახლი ცივი ომის ეტაპი 2019

149 მელიქიძე მ.

ელექტრონული ტენდერების სისტემის 
მოდიფიცირება მცირე და საშუალო ბიზნესის 
ხელშეწყობისათვის 2019

150 მიდოდაშვილი ნ.

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 
მართვის აქტუალური პრობლემები 
საქართველოში 2019

151 მესხიშვილი თ.
ტურიზმის უსაფრთხოების მენეჯმენტის 
უცხოური გამოცდილების იმპლემენტაცია საქ-ში 2019

152 მამაცაშვილი ე.
ფინანსური რისკების სისტემური მართვა 
გლობალიზაციის პირობებში 2019

153 მესტვირიშვილი თ.
კარბიდული ფუძის მქონე კომპოზიციური 
მასალების მიღება და კვლევა 2019

154 ნატრიაშვილი ი.

მობილური რობოტების ორიენტაციისა და 
მართვის მეთოდების ალგორითმების დამუშავება 
და შესწავლა 2019

155 ნინუა ნ.
ინოვაციური ფაქტორის თავისებურებანი 
ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში 2019

156 ნიკოლავა ო.

ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე 
საშემდუღებლო ელექტროდების დანაფარის 
დამუშავება 2019



157 ნეფარიძე მ.

"საქ-ში გავრცელებული თხილის,ნუშის და 
კაკლისნაყოფების კვლევა და ცივი დაპრესვის 
მეთოდით მიღებული ზეთებისფილტრაციის 
ოპტიმალური ტექნოლოგიის შემუშავება" 2019

158 ნიქაბაძე გ. ინტერპოლი:სამართალი და პოლიტიკა 2019

159 ობოლაძე დ.
შედეგზე ორიენტირებული საბიუჯეტო სისტემის 
ოპტიმიზაცია საქ-ში 2019

160 ობლიშვილი თ.
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 
მართვის ეკონომიკური მექანიზმები 2019

161 ოთარაშვილი ვ.
მიტროპოლიტ იოსებ ტფილელის ცხოვრება და 
მოღვაწეობა 2019

162 ოსიძე ნ.
გენდერული სტერეოტიპები და სოციალური 
განწყობები დასაქმების სფეროში 2019

163 ორაგველიძე თ.
აჭარის რეგიონული პრესა XX საუკუნის 10-30 
წლებში 2019

164 ოტიაშვილი ლ.

ფინანსური მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხები 
საქ-სა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემის 
მაგალითზე 2019

165 ოდიშარია ს.
ეკონომიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 
თანამედროვე ასპექტები 2019

166 პერტაია თ.

თანამედროვე სახ-ფო პრესცენტრები და 
მედია,როგორც საინფორმაციო სივრცის 
სუბიექტები 2019

167 პაპავა ლ.
ინტერაქტიული ონ-ლაინ პლატფორმა ქართული 
მრავალხმიანი მუსიკის შესასწავლად 2019

168 პაპაჩაშვილი თ.

მიწის კადასტრის გეოინფორმაციული 
უზრუნველყოფის გზები (თეთრიწყაროს 
მუნიციპალიტეტის მაგალითზე) 2019

169 პაპიაშვილი მ.

საქ-ოს ერთიანი სატრანსპორტო სისტემა და მისი 
გავლენა ბიზნესის კონკურენტუნარიანობის 
ამაღლებაზე 2019

170 როდონაია თ.
დისტანციური სწავლების მენეჯმენტის 
სრულყოფის გზები საქ-ს უმაღლეს განათლებაში 2019

171 როხვაძე მ.
საქ-ოს ერთობლივი საწარმოების მენეჯმენტის 
პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები 2019

172 რუსიშვილი ბ.
ბიზნეს-პროცესების მართვა საქ-ს ენერგეტიკის 
სფეროში 2019

173 როდონაია ნ.
სამშენებლო ექსპერტიზის წარმოების ზოგიერთი 
მეთოდიკის დამუშავება 2019

174 რობაქიძე გ.
არქიტექტურულ-დეკორატიული ბეტონის 
დამზადება ადგილობრივი შემვსებების ბაზაზე 2019

175 რევიშვილი ვ.
სტრატეგიული მენეჯმენტის პრობლემების 
კვლევა საქ-ოს მრეწველობაში 2019



176 ყიფიანი გ.

მშენებლობის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი 
ამოხსნებისთვის მათემატიკური მოდელების 
შექმნა სინგულარული ინტეგრალური 
განტოლებათა მეთოდით 2019

177 ყიფიანი ქ.

ინფორმაციის დაცვის მეთოდების კვლევა 
სატელეკომუნიკაციო ქსელებისა და სისტემების 
სტრუქტურისა და ფუნქციონირების 
ალგორითმის გათვალისწინებით 2019

178 ყოლბაია ი.
უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს 
ეკონომიკის განვითარებაში 2019

179 შერგელაშვილი ჭ.

ელექტროენერგიის აღრიცხვა მზომი 
ტრანსფორმატორების მუშაობისას მცირე 
სიდიდის დატვირთვაზე 2019

180 შოშიტაშვილი დ.

ევროკავშირში ექსპორტის პოტენციალის გავლენა 
საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის 
განვითარებაზე 2019

181 შამათავა თ.
უძრავი ქონების -მიწისქვეშა ნეგებობების 
ეკონომიკური შეფასება 2019

182 შანშიაშვილი მ.
თანამედროვე ორგანიზაციის კომუნიკაციური 
პროცესების ოპტიმიზაცია 2019

183 შოვნაძე გ.
ელექტრულ სისტემაში ელექტრული ენერგიის 
დამაგროვებლების გამოყენების პერსპექტივა 2019

184 ჩალაძე მ.

სარკინიგზო სიგნალიზაციის, ცენტრალიზაციის 
და ბლოკირების მოწყობილობების ტექნიკური 
მომსახურების ხარისხის ამაღლება 
დიაგნოსტირებისა და მონიტორინგის 
ავტომატიზაციით 2019

185 ჩარკვიანი ე.
სერვისის ხარისხის მენეჯმენტი საქ.ჯანდაცვის 
სისტემაში 2019

186 ჩაჩანიძე გ.
დევიაციის ფსიქოლოგია და მისი ძირითადი 
ასპექტები 2019

187 ჩუბინიძე ნ.
"შენობა-ნაგებობების შეფასების თანამედროვე 
პრობლემები" 2019

188 ჩხაიძე ზ.

ქართული მეღვინეობის კლასტერის 
ჩამოყალიბება კონკურენტუნარიანი მენეჯმენტის 
პირობებში 2019

189 ჩუბინიძე თ.
დეკორის გარდაქმნილი დაბრუნება 
არქიტექტურაში და ქართული შესატყვისები 2019

190 ჩქარეული ე. გ.ლეონიძის პუბლიცისტიკა 2019

191 ცაცანაშვილი ქ.

ინოვაციური საქმიანობის სახ-ფო 
მართვასაქართველოში (პრობლემები და 
გადაჭრის გზები) 2019

192 ცივქარაშვილი გ.

მაგისტრალური ნავთობსადენების 
საექსპლოატაციო რეჟიმების გაანგარიშების და 
რეგულირების საკითხები 2019

193 ცინაძე ზ.
წყალმომარაგების ბუნებრივი წყაროების 
ხარისხის შეფასება მდინარე მტკვრის მაგალითზე 2019



194 ცალქალამანიძე მ.
ფერისა და განწყობის თეორიის ასპექტები 
არქიტექტურულ დიზაინში 2019

195 ცხვარიაშვილი ვ.

ხარისხისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის 
როლი თანამედროვე სამშენებლო პროექტების 
ეფექტურობის ამაღლებაში 2019

196 ძაგნიძე თ.
შიდა აუდიტი კორპორაციული მენეჯემნტის 
სისტემაში 2019

197 ძნელაძე დ. რელიგია და სახ-ფოთაშორისი ურთიერთობები 2019

198 წიქარიძე შ.

სახ-ფო ხელისულების ორგანოები და 
სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა 
საქ-ში 2019

199 წილოსანი ნ.

სატრანსპორტო კომპანიების ფუნქციონირების 
ეფექტიანობის ამაღლება მართვის მეთოდების 
სრულყოფის გზით 2019

200 წულუკიძე ნ.

კომპანიის ოპტიმალური IT-ს სტრატეგიის 
შემუშავება ბიზნესის განვითარების 
მხარდაჭერის მიზნით 2019

201 წულაია გ.
მაქსველის სისტემაზე დაფუძნებული არაწრფივი 
მოდელის გამოკვლევა და მიახლოებითი ამოხსნა 2019

202 წიქარიძე ლ.
გადაწყვეტილებების მიღების სრულყოფის 
მექანიზმები საჯარო სამსახურში 2019

203 ჭუმბურიძე მ.

"ხარისხისა და პროფესიონალიზმის 
ურთიერთქმედება ტურიზმისა და მასპინძლობის 
ინდუსტრიაში" 2019

204 ჭიღლაძე ლ. ჟურნალისტის ეთიკა და პოლიტიკური კულტურა 2019

205 ჭელიძე ნ.

ახალი ტეტრაკის აზონაერტების სინთეზი 20-
წევრიანი აზომეთინური მაკროციკლის 
საფუძველზე 2019

206 ჭყონია ზ.

გურიის რეგიონის სტიქიური გეოლოგიური 
პროცესების საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევა 
თანამედროვე მეთოდოლოგიებით 2019

207 ხელაძე ო.

საქ-ოს ენერგეტიკულ სისტემაში აქტიური 
სიმძლავრის სწრაფი რეგულირების 
მოწყობილობის მუშაობის რეჟიმი 2019

208 ხაბურზანია მ.
ინოვაციების როლი საქ-ოს თანამედროვე 
კომერციული ბანკების განვითარებაში 2019

209 ხოკერაშვილი ზ.

მეტროს გვირაბების სავენტილაციო სისტემების 
თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევა 
უსაფრთხო სავენტილაციო რეჟიმის დასადგენად 2019

210 ხევცურიანი ა.
რუსეთის თანამედროვე საგარეო  პოლიტიკა 
სამხრეთ კავკასიაში 2019

211 ხვედელიძე ი.
დახურული კალაპოტის გვირაბების 
ჰიდროდინამიკური პრობლემების შესწავლა 2019

212 ხალვაში შ.
ინსტიტუციური ცვლილებების ზემოქმედება 
ეკონომიკურ განვითარებაზე 2019



213 ხოფერია გ.

ქ.თბილისის 1950-70-იან წლებში აშენებული 
მსხვილისაცხოვრებელი მასივების 
რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაციის 
არქიტექტურულ-ქალაქგეგმარებითი 
გადაწყვეტის პრინციპები 2019

214 ხაბურზანია გ.
საბაჟო მომსახურების სტრატეგიული 
მენეჯმენტის მოდელები 2019

215 ხარიტონაშვილი მ.

სწავლების ინტერდისციპლინარული 
პროცესების ობიექტ-ორიენტირებული 
მოდელირება 2019

216 ხუციშვილი ი.
ორგანიზაციული კულტურის გავლენა 
დასაქმებულთა მოტივაციაზე 2019

217 ხელაძე თ.
უძრავი ქონების შეფასების საერთაშორისო 
სტანდარტების ადაპტირება საქ-ში 2019

218 ჯახაია მ.

საზოგადოებრივი ურთიერთობების სისტემა საქ-
ს საჯარო მმართველობაში-გამოწვევები 
შესაძლებლობები 2019

219 ჯინჯიხაძე ლ.
ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობის 
მენეჯმენტი და მდგრადი განვითარება 2019

220 ჯალიაშვილი თ.

მინი მეტალურგიულ კომპლესში ნაკერიანი 
მილების მიღების ტექნოლოგიური პროცესების 
ოპტიმიზაცია 2019

221 ჯიქია ა.

"საკომუნიკაციო სისტემების ეფექტიანობა და 
მისი განზოგადებული სტრუქტურა 
საერთაშორისო პროექტების მართვაში" 2019

222 ჯაფარიძე ე.

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის 
თავისებურებები და მისი სრულყოფის გზები სა-
ოს სამედიცინო დაწესებულებებში 2019

223 ჯანგავაძე ი.
საქ-ოს ეკონომიკის ინოვაციური განვითარების 
შესაძლებლობები და პერსპექტივები 2019

224 ჯიქია ჯ.

კომერციულ ბანკში შიდა აუდიტის 
ორგანიზაციისა და მეთოდოლოგიის 
სრულყოფის გზები 2019

225 ჯიქია დ.

ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური პროცესების 
ინდიკატორული მართვის მხარდამჭერი 
საინფორმაციო სისტემის დამუშავება 2019

226 ჯავშანაშვილი ი.

სარკინიგზო ავტომატიკისა და ტელემექანიკის 
სისტემათა საიმედოობის ამაღლება 
გაუმჯობესებული დისკრეტული გადამწოდების 
გამოყენებით 2019

227 ჯოხაძე ალ.

ჰიდროელექტროსადგურების ტექნიკურ-
ეკონომიკური შესწავლის პროგრამული 
უზრუნველყოფის შემუშავება 2019

228 ჯიბუტი ლ.

ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგიის 
სრულყოფა უსაფრთხოების ტექნიკის 
მოთხოვნების გათვალისწინებით 2019

229 ჯიქია ლ.
ცვლილებები და გარდაქმნების მენეჯმენტი 
კომპანიებში 2019



230 ჯინჭარაძე ე.
თანამედროვე სიმეტრიული და ასიმეტრიული 
კრიპტოსისტემების ჰიბრიდული მოდელი 2019

231 ჯორჯაძე ი.

მონაცემთა გადაცემის ქსელებით ხმის სიგნალის 
გატარებასთან დაკავშირებული პრობლემების 
აღმოფხვრა და შესაბამისი დაცვის მექანიზმების 
შემუშავება 2019

232 ჯინჯოლია ს.

საქ-ოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების 
კორპორაციების მენეჯმენტის შედარებითი 
ანალიზი 2019

233 ჯორბენაძე მ.
მობილურ ქსელებში პაკეტის დაყოვნების 
შემცირების მეთოდის კვლევა 2019

234 დავრაშელიძე ი.

საქართველოს სამშენებლო ორგანიზაციების 
კრედიტუნარიანობის შეფასება და მისი 
ამაღლების ღონისძიებათა შემუშავება 2019

235 ღვინჯილია ს.

"საქართველოს ბუნებრივი რესურსების 
საფუძველზე ზოგიერთი კოსმეტიკური 
საშუალების შემუშავება" 2019

236 ონიანი მ.
ბიზნესში პერსონალის მართვის სოციალურ-
ფსიქოლოგიური ასპექტები 2019
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