
№ ავტორი დასახელება წელი

1 გიგინეიშვილი ა.
წიაღისეულის გამდიდრების მაგნიტური და 
ელექტრული მეთოდები 2019

2 კობახიძე ი. კონსტიტუციური სამართალი 2019

3 მაკბრაიდი ჯ.

ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის 
პროცესი 2011

4

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის 
ლიბერალიზაციის ტენდენციები საქართველოში 2016

5 ლიპარტია დ.

თხილის კულტურის  სამრეწველო პლანტაციის 

გაშენების აგროეკოლოგიური მონიტორინგი  

სამეგრელოს რეგიონში 2019

6 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს  წ.1 2011

7 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს  წ.2 2012

8 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს  წ.3 2014

9 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს  წ.4 2015

10 გოგიაშვილი ო. ილია დღეს  წ.5 2016

11 მიშველაძე რ. პოლიტიკის კულტურა და კულტურის პოლიტიკა
12 მიშველაძე რ. ქართველობა ბედისწერაა
13 იაშვილი გ. ბრენდ-მენეჯმენტი 2012

14 ეკონომიკური და დემოგრაფიული ტერმინოლოგია 2001

15 ქოქრაშვილი ქ. სამეწარმეო სამართალი 2019

16 შუკი ფ.

სატელევიზიო რეპორტაჟის მომზადება და 
ტელეჟურნალისტიკა 2014

17 ქუთათელაძე რ. აუდიტის საფუძვლები 2009

18 ზიბზიბაძე მ. მარკეტინგის საფუძვლები 2009

19 აბრალავა ა. გზა მაღალტექნოლოგიური ეკონომიკისაკენ 2001

20 საჯარო მოსამსახურის სამაგიდო წიგნი 2011

21 ჯანდიერი ი. პროექტების მართვის სისტე   Microsoft project 2013 2017

22 გრიგალაშვილი ს. შესავალი რეგიონმცოდნეობაში 2013

23 ბაღათურია გ.

სტრატეგიული დაგეგმვა სახელმწიფო მართვისა და 
ბიზნესის ამოცანებში 2015

24 გორდონი ჯ.

სტრატეგიული დაგეგმვა ადგილობრივი 

მმართველობისათვის 2003

25 ლემონჯავა პ.
გარემოს დაცვისა და ბუნების გამოყენების 
აქტუალური ეკონომიკური პოლიტიკა 2008

26 ამერიკის ეკონომიკა

27

ეკონომიკური სოციალური და კულტურული 

უფლებები
28 ხეცურიანი მ. ევროპის ცივილიზაციის ისტორია 2004

29 მელქაძე ო. საზღვარგარეთის ქვეყნების სახელმწიფო სამართალი 1995

30 მოსიაშვილი ვ. ფინანსები 2016

31 ზარდიაშვილი დ. საჯარო სამსახური 2004

32 ტაბატაძე მ. სახელმწიფო ანტიკრიზისული მართვა 2009

შემოტანილი ლიტერატურის ნუსხა



33 კიკვაძე ტ.

ფინანსური რისკები და საინვესტიციო პორტფელის 

ოპტიმიზაცია 2012

34 "თავისუფლების დღიურები" 2007

35 ჟველია ნ.

ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავრო მე-16-19 

საუკუნეებში 2012

36 ჯანიაშვილი ლ. ოსთა საკითხი ყაზბეგის რეგიონში 2017

37 მუნიციპალური სამართალი 2010

38 პერკინსი ჯ. ეკონომიკური მკვლელის აღსარება 2007

39 ხომერიკი თ. მენეჯმენტი 2000

40 ხეცურიანი მ. ცივილიზაციის ისტორია 2003

41 ხეცურიანი მ. აზიის ცივილიზაციის ისტორია 2005

42 ჯალაბაძე ნ.

ყაზბეგის რაიონის ოსები ქართულ-ოსური 

ურთიერთობის კონტექსტში 2017

43 ჯაფარიძე ანანია
ქართველთა დენაციონალიზაცია მე-17-20 

საუკუნეებში 2000

44 ჯოლია გ. საერთაშორისო ეტიკეტი 2001

45 მაკროეკონომიკის საფუძვლები 1993

46 ამერიკის შესწავლის საკითხები V 2008

47 ცინცაძე ა. სახელმწიფო პოლიტიკა 2002

48 ბარათაშვილი  ე. მენეჯმენტის პრინციპები 2010

49 Глоссарий ключевых терминов... 2016

50 Райченко А. Административный менеджмент 2007

51 Маисурадзе З. Возвращение заратустриы... 2007

52 Матвиишин В. Бизнес Курс 2000

53 Organizational Behavior 1998

54 Whyte J. Quack Policy 2013

55 Palmer T. Why Liberty 2013

56 Blundell N. The World's Greatest UFO Mysteries 1983

57 Palmer T. Peace,Love,liberty 2014

58 Muskie E. The first ten years 1992-2002 2002

59 Mallor J. Business Law and the regulatory Environment 1998

60 Schiller B. The Economy Today 1997

61 მჭედლიშვილი ე. ზამთარი დიკლოში 2019

62 ჯავახიშვილი ნ. ჰარმონიული პროპორცია ოქროს კვეთა 2019

63 ცერცვაძე მ.

მე19 საუკუნის პირველი ნახევრის საქართველოს 

საზოგადოებრივი გარემო ნიკოლოზ ბარათაშვილის 
ეპისტოლური მემკვიდრეობის მიხედვით 2019

64 სტურუა თ. ვებდაპროგრამება-PHP (თეორია და პრაქტიკა) 2019

65 ხასაია ი. მეცნიერული კვლევის მეთოდები ტურიზმში 2014

66 ნამიჩეიშვილი ო. საინჟინრო ეთიკა 2019

67 ვადაჭკორია შ.

საქართველოს ისტორიის ფილოსოფიის 
ისტორია(ლექციების კურსი 2019

68 გაჩეჩილაძე ლ. ალგორითმიზაციის საწყისები 2019

69 გიგიბერია ი.

ინკლუზიური განათლებისთვის დიფერინცირებული 

სწავლების საინფორმაციო სისტემის შემუშავება და 
გამოყენება 2019

70 ჰეგელი გ. ისტორიის ფილოსოფია 2001

71 დუნდუა ალ.

კომპიუტერული სისტემების ტექნიკური საშუალებები 

(HARDWARE) 2019



72 დუნდუა ალ.

კომპიუტერული სისტემების პროგრამული 

საშუალებები (SOFTWARE) 2019

73 სურგულაძე გ.

ვიზუალური დაპროგრამება C# ენის ბაზაზე 
ინფორმაციული სისტემებისათვის 2019

74 ხარიტონაშვილი ვ.
ლოგისტიკურ სისტემაში მიწოდების ჯაჭვის 
ეფექტიანობის გაზრდის მეთოდები 2019

75 გოგიაშვილი ო. წმიდა გაბრიელ ეპისკოპოსი პიროვნება და ღვაწლი 2017

76 სტურუა რ. მაინც ვრჩებით ბიჭებად 2017

77 ფოცხვერაშვილი დ. გოია,ჟერიკო,დელაკრუა 2019

78 გაფრინდაშვილი ბ. მარიამ კერესელიძე დაკარგული ქართველი ქალი 2018

79 ყურაშვილი გ. ბიზნესის ეთიკა და საქმიანი ეტიკეტი 2018

80 ურუშაძე ე.
რუსული საგარეო პოლიტიკური აზროვნება 
პოსტსაბჭოთა პერიოდში

81 ტოროშელიძე ი. პუტინის საგარეო პოლიტიკა 2008

82 წერეთელი მ
კიდული ბაგირგზის სიხშირულ-რეგულირებადი 

ელექტრული ამძრავის გაანგარიშება 2019

83 გამყრელიძე ე. ლოქის კრისტალური მასივის გეოლოგია 2019

84 ჯაგოდნიშვილი თ. წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო 2019

85 ლომაშვილი ფ. ისტორიის ფილოსოფიის ისტორია ტ.3 2012

86 Самукашвили Р.

Сток с ледников северного склона  центрального 

кавказа 2018

87 გრიგალაშვილი ლ. ბუღალტრული აღრიცხვის საფუძვლები 2019

88 გრიგალაშვილი ლ. ფინანსური აღრიცხვა 2014

89 ფაფიაშვილი შ. სამართალმცოდნეობის შესავალი 2019

90

საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობებისა და 
საერთაშორისო სამართლის სისტემაში 2019

91 ჯაგოდნიშვილი თ. წერისა და კვლევის სახელმძღვანელო 2019

92 გაბუნია მ. კრიმინოლოგია 2019

93 ყანდაშვილი ი.

საქართველოში მედიაციის მაგალითზე დავის 
ალტერნატიული გადაწყვეტის სასამართლო და 
არასასამართლო ფორმები 2019

94 კუბლაშვილი კ. ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები 2019

95 გოგიაშვილი გ. შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი 2019


