
№ ავტორი დასახელება წელი

1 ჯულუხიძე გრ. ექსპერტის აზრი 156 2021
2 პოღოსიანი ბ. ექსპერტის აზრი 157 2021
3 სურმავა გ. ექსპერტის აზრი 158 2021
4 ბენია მ. ექსპერტის აზრი 159 2021
5 ბატიაშვილი ზ. ექსპერტის აზრი 160 2021
6 უზარაშვილი გ. ექსპერტის აზრი 161 2021
7 ჩაჩანიძე გ. ექსპერტის აზრი 162 2021
8 ბადრიძე გ. ექსპერტის აზრი 163 2021
9 Хаббард Л.Р. Саентология 0-8 книга основ 2007

10 Хаббард Л.Р. Введение в саентологическую… 2007
11 Хаббард Л.Р. Саентология   8-8008 2007

12
თბილისში მოქმედი საკულტო ნაგებობები 2020 წლის 
მდგომარეობით 2021

13 კუხალაშვილი დ.
ინფორმაციული ომისა და ლობიზმის სადაზვერვო და 
კონტრსადაზვერვო საქმიანობის ასპექტები. 2021

14 კუხალაშვილი დ.
რისკისა და უბედური შემთხვევების ხელშემწყობი 
ფაქტორები 2021

15 ჰაბარდი ლ. საენტოლოგია: აზროვნების საფუძვლები 2009
16 ჰაბარდი ლ. თვით ანალიზი 2009
17 ჰაბარდი ლ. გზა ბედნიერებისკენ 2009
18 ჰაბარდი ლ. საენტოლოგია:ახალი მზერა სამყაროზე 2009
19 ჰაბარდი ლ. დიანეტიკა: მეცნიერების ევოლუცია 2009
20 ჰაბარდი ლ. სამუშაოს პრობლემები 2009
21 ჰაბარდი ლ. დიანეტიკა: საწყისი თეზისები 2009
22 ჰაბარდი ლ. დიანეტიკა:თანამედროვე მეცნიერება გონების შესახებ 2009
23 სონღულაშვილი ა. ისტორია პოლიტიკა საერთაშორისო ურთიერთობები 2021

24 ჭანტურია ნ.
როგორ ვმრთოთ პროექტები. პრაქტიკული 
სახელმძღვანელო 2021

25
სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ კანონის 
კომენტარები 2017

26 საყვარელიძე ა. ნაპირდამცავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობები 2021

27 კოვზირიძე ზ.
კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტების 
ტექნოლოგია 2021

28 შათირიშვილი ი. ანალიზური ქიმია 2021

29 ესაძე თ.
საშენი მასალები და ნაკეთობები ლაბორატორიული 
სამუშაოები 2021

30 ბელიტცი ჰ. სურსათის ქიმიის რჩეული თავები 2021

მიღებული ლიტერატურის ნუსხა



31 ნემსაძე შ.
ელექტრული მოწყობილობების ტექნიკური 
დიაგნოსტიკა 2021

32

ხელისუფლება და საზოგადოება-2020 XIV 
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების 
კრებული  2020

33 შრომები №1.2019 წ.

34 ახალაძე მ.

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო 
საქმეთა პალატის მიერ კომერციული იურიდიული 
პირების მონაწილეობით განხილულ საქმეთა ანალიზი 
(2015-2018 წლები,2019 წლის პირველი ნახევარი) 2020

35 კვაჭაძე მ.

თავშესაფრის მაძიებელთა შესახებ საქმეების ანალიზი 
საქართველოს ეროვნულ სასამართლო პრაქტიკაში. 
სახაელმძღვანელო 2020

36 ახალაძე მ.

სარჩელის /გადაწყვეტილების აღსრულების 
უზრუნველყოფა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
პრაქტიკაში 2020

37 კვაჭაძე მ.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
გადაწყვეტილებათა აღსრულება და ეროვნული 
სასამართლოების როლი 2019

38 კვაჭაძე მ.
სტამბოლის კონვენციის 34-ე მუხლის (ადევნება) 
სასამართლო პრაქტიკა 2019


