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Практикум по коммерческому праву
Hidraulics of stratified-density flows in hydraulic
Engineering
The Making of the Georgian Nation
Creative transformation of Synergy andHomeostasis of
The nature in the peaceful Development of Humankind
Akehurst,Modern Introduction to International Law
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სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი)
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სანივთო სამართალი კაზუსებია კრებული
შესავალი შედარებით საჯარო მმართველობაში
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი
მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი
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საქართველოს მყინვარები
თოვლის ზვავები საქართველოში
საქართველოს თოვლის ზვავების კადასტრი
ცხოველთა გენეტიკა
სასოფლო სამეურნეო ცხოველთა მომშენებლობა
ხილისა და ბოსტნეულის გადამუშავების
ტექნოლოგია
მეცხოველეობა-მეფრინველეობა წარმოების
ტექნოლოგია
საკვების ენერგეტიკული ყუათიანობა
აგროტექნოლოგიური ნორმატივები
საქართველო და ევროპის ქვეყნები
XIII-XIX
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ჯღარკავა ი.
ბერძენიშვილი ი.
ამაშუკელი გ.
Элизбарашвили Н.
სიგუა ს.

საქართველო და ევროპის ქვეყნები
XIII-XIX
სს ტ.III
საქართველო და ევროპის ქვეყნები
XIII-XIX
სს ტ.IV
საქართველო და ევროპის ქვეყნები
XIII-XIX
სს ტ.V
საქართველო და ევროპის ქვეყნები
XIII-XIX
სს ტ.VI
საქართველო და ევროპის ქვეყნები
XIII-XIX
სს ტ.VII
გამოჩენილი მეტალურგის,მეცნიერისა და
საზოგადო მოღვაწის გიორგი ნიკოლაძის 130
გამოჩენილი მეტალურგის,მეცნიერისა და
საზოგადო მოღვაწის ნიკოლოზ ქაშაკაშვილის 130
ონლაინრევოლუციები:ფუნდამენტალიზმის
ექსტრემიზმში გადაზრდის პრევენცია 126
ათი წელი აღმოსავლეთ პარტნიორობის
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ტურიზმის უსაფრთხოება
100 Достопримечательностей Грузии
ჟურნალი იურისტი N8
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