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დასახელება

10 დოლიძე დ.

ამერიკის საგარეო პოლიტიკა
პოლიტიკის მეცნიერების კვლევის მეთოდები
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სამართლებრივი მართვისა და რეგულირების მეთოდები
საერთაშორისო უშიშროების ასპექტები
Criminal law textbook
Theoretical foundations of law and economics
Wrongfull convictions and the DNA revolution
Eu criminal justice and the challenges of diversity
Law and economics in civil law countries
Economics and the law
kriminologie und soziale arbeit
The economic structure of corporate law
kriminologie und kriminalpolitic
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17 გავარდაშვილი ა

ავტომატიკისა და ტელემექანიკის მოწყობილობები
გადასარბენებზე ნაწ.1
დისპეტჩერული ცენტრალიზაცია
მონაცემთა დაცვის ლოკალური და ღრუბლოვანი
საშუალებები
ბექმეზი,კონცენტრირებული წვენები, მშრალი
კონცენტრატების წარმოება
ტყემლის წვენი და მისი გამოყენება თაფლის ღვინის
წარმოებაში მონოგრაფია
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მარკეტინგის საფუძვლები
საერთაშორისო ბიზნესის აქტუალური საკითხები
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ხოსიტაშვილი მ.
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მოსაშვილი ი.
კვეტენაძე ზ.
Шилакадзе М.
Шилакадзе М.

შრომის უსაფრთხოება გეოლოგიური სამუშაოების დროს
მარცვლეულზე დამზადებული უალკოჰოლო
სასმელების ტექნოლოგიური ასპექტები
საინჟინრო სტატისტიკის მოკლე კურსი
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