
№ ავტორი დასახელება წელი

1 ტივიშვილი მ.

სახელმწიფო მაკონტროლებელი 

ორგანოები და სამეწარმეო საქმიანობის 

რეგულირება 2002

2 ადეიშვილი გ. ფინანსები და კრედიტები 2009

3 ცაავა გ. საბანკო და ფინანსური მენეჯმენტი 2002

4 გაბუნია დ. საერათაშორისო საავტორო  სამართალი 2005

5 ბოლოკაძე ე. მარკეტინგი 1995

6 ბახტაძე ლ. საგადასახადო საქმე 2007

7 საჰაერო სამართალი 2005

8 ასათიანი რ. ეკონომიკსი განმარტებითი ლექსიკონი 1996

9 ფინანსური მენეჯმენტი 2009

10

საზღვარგარეთის ქვეყნების 

კონსტიტუციური სამართალი კრ.1 2009

11 Zak D. lotus 123 1991

12 Gossmann W. Deutsche kulturaeschichte 1996

13 Facts about Germany 1992

14 Schollgen G. Stationen Deutscher… 1992

15 Duden D. Rechtscreiburg 1990

16 ASSA 1 1998

17 ASSA 1 1998

18 ASSA 3 1998

19 ASSA 3 1998

20 ASSA 4 1999

21 Gigolaeva N. Lingua Latina Medicinalis 2007

22 Qoqiauri L. Theoretical Genesis… 2009

23 ღურწკაია კ. ეკონომიკის პრინციპები 2007

24 ვეზირიშვილი-ნოზ.ქ.

სითბო-სიცივით მომარაგების 

საფუძვლები 2016

25 ყიზილაშვილი შ. ეკონომიკის პრინციპები 2013

26 ფრანგიშვილი ა.

კომპიუტერული ქსელების იჟინერინგის 

საფუძვლები 2008

27 ბჟალავა თ. ზოგადი ფიზის მოკლე კურსი 2009

28 მაჭავარიანი ნ. საგანგებო სიტუაციები 2008

29 თოფურია ს.

უმაღლესი მათემატიკა მრავალი ცვლადი 

ფუნქციის... 1991

30 ელიავა გ.

კონსტიტუციური ტიპების კლასიფიკაცია 

და ფიზიკური განვითარების როლი 

სპორტული შედეგების მისაღწევად 2019

    შემოსული ლიტერატურის ნუსხა



31 ელიავა გ.

ძვლოვანი სისტემის აგებულების 

თავისებურებანი და მათი როლი 

სხვადასხვა ტიპის მოძრაობის 

განხორციელებაში 2019

32 ბარდაველიძე ა.

ინფორმაციული სისტემების იმიტაციური 

მოდელირება 2018

33 ბარათაშვილი ე. კლასტერების მენეჯმენტი 2019

34 ელიავა გ.

პრაქტიკუმი ქიმიურ-ფარმაცევტული 

ქარხნების მოწყობილობათა 

გაანგარიშებაში ცხრილური რედაქტორის -

ის გამოყენებით სამუშაო რვეული ნაწ.1 2019

35 ალადაშვილი ბ.

ეკონომიკური 

უსაფრთხოება:თეორია,მეთოდოლოგია.პრ

აქტიკა 2011

36 გველესიანი რ.

გადაწყვეტილებების მიღების 

ტექნოლოგია ეკონომიკურ პოლიტიკაში 2018

37 კოტია ბ.

ელექტრონ-პოლარონული გამტარობისა 

და დაბალტემპერატურული დრეიფული 

ძვრადობის კვანტური თეორიის 

საკითხები 2012

38 ყალიჩავა კ. გარემოს დაცვის სამართალი 2018

39 გახოკიძე ჯ.

საქართველოს სისხლის სამართალი 

ზოგადი ნაწ. 2018

40 ცხადაძე ბ.

ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი 

ნაწ.1 2013

41 სტამბოლის ოქმი 2010

42 გიგინეიშვილი ლ.

გეოგრაფიული ინფორმაციული 

სისტემები  სატყეო მეურნეობაში 2017

43 ჩხიკვაძე ე. ქალთა ასოციაციის სადაგი დღეები 2019

44 სურგულაძე გ.

კომპიუტერული პროგრამირების 

მეთოდები და მეთოდოლოგიები... 2009

45 ჩხეიძე ლ.

საინჟინრო უსაფრთხოება და საგანგებო 

სიტუაციების მართვა 2019

46 ჩხეიძე ლ.

ტექნოსფერო და ეკოსისტემების 

დეგრადაცია 2018

47 ჩხეიძე ლ. გარემოს ფიზიკური დაბინძურება 2018

48 ერგემლიძე ნ. არაბული ენისა და პოეტიკის საკითხები 2017

49 მორგოშია დ. პავლე აკობია სული დაუცხრომელი 2019

50 კერესელიძე ნ.

ინფორმაციული ომი მოდელები 

ავტომატიზებული სისტემა 2019



51 სადრაძე თ.

ევთანაზია და ფეტუსის სისხლის 

სამართლებრივი დაცვის პრობლემები 2019

52 ჩიხლაძე რ. ელექტროტექნიკური მასალები 2007

53 დავითაია ვ. ჩანაწერები 2018

54 დავითაია ვ. ცხოვრების ფურცლები წ.1 2018

55 დავითაია ვ. ცხოვრების ფურცლები წ.2 2018

56

შრომები"გარემოს დაცვა და მდგრადი 

განვითარება". 2020


