მიღებული წიგნების ნუსხა

№

ავტორი

დასახელება

წელი

1

ბოჭორიშვილი ი.

2

შაველაშვილი გ.

3
4

ბარანსკა ვ.

5

ტაბატაძე შ.

6
7
8

ტაბატაძე ლ.
გოგიაშვილი ო.

9

მაისაია ვ.

ინტერაქტიური და ელექტრონული კომერციის
დოკუმენტების შექმნისა და მონაცემთა დამუშავების
შესაძლებლობები...
ელექტრომოწყობილობის მონტაჟი ტექნიკური
ექსპლუატაცია და რემონტი ნაწ.1
სახელმძღვანელო კონსულტანტებისათვის სოფლის
მეურნეობაში
საქართველოს სოფლის განვითარების სტრატეგია
ინტერკულტურული განათლების პრაქტიკული
სახელმძღვანელო მასწავლებლებისათვის
როგორ დავწეროთ ისტორია შესავალი დისციპლინის
ისტორიასა და პრაქტიკაში
კვების პროდუქტთა ეკოლოგია
პოლიტიკური იდეოლოგიები
შავი ზღვის აუზის გეოსტრატეგიული ბალანსის
პოლიტიკური ასპექტები

10

წურწუმია ალ.

გეოპოლიტიკური ცვლილებები დროსა და სივრცეში

2015

11

ჭყოიძე ვ.

ევროპული ინტეგრაცია და ევროკავშირის ინსტიტუტები

1998

12

მაისაია ვ.

საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები და
დეტერმინანტები ცივი ომის შემდეგ

2013

13
14

წურწუმია მ.
კანაშვილი რ.

15

კანაშვილი რ.

16

მაღრაძე გ.

17
18
19

მაისაია ვ.
დარბაიძე ე.
მალაღურაძე თ.

20

ბაციკაძე ქ.

21

ქეშელაშვილი ო.

22

ქურდაძე ალ.

23
24

ადამია რ.
მარშავა ქ.

25

ჯიქია მ.

შუა საუკუნეების ქართული ლაშქარი 900-1700 წ. ორგა
მძიმე ფერადი ლითონების მეტალურგია
მძიმე ფერადი ლითონების მეტალურგია
ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები
21-ე საუკუნის საერთაშორისო პოლიტიკა და
"თანამშრომლობითი უსაფრთხოების" თეორია: მითი და
რეალობა-რეგიონული და გლობალური ასპექტები
ახალი გეოპოლიტიკური რეალობა და საერთაშორისო
ტერორიზმი 21 საუკუნეში
თეორიული იმიჯოლოგია
ახალი ამბებისა და ანალიტიკური ჟურნალისტიკა
ეთერზეთების გამოყენება კოსმეტოლოგიასა და
პარფიუმერიაში
საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების
პროგნოზი
სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გადამამუშავებელი
მცირე სიმძლავრის საწარმოები და მოწყობილობები
ცნობარი
სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების
ოპტიმიზაცია
იურიდიული სტატისტიკა
ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის
ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა

2018
2015
2008
2017
2010
2017
2017
2004
2003

2016
2017
2017

2017
2009
2012
2017
2013
2017

1998
2011
2011
2016

26

წიკლაური ხ.

27

პატარაია დ.

მორწმუნეებისა და ათეისტების ღირებულებათა კვლევა
საქართველოში
საერთაშორისო ურთიერთობები დისციპლინა და
თეორია
უნივერსიტეტთაშორისი საერთაშორისო სამეცნიეროპრაქტიკული კონფერენცია ნარკოტიკების
დეკრიმინალიზაციის თანამდევი სამართლებრივი და
კრიმინოლოგიური პრობლემები

28

29

ჯანაშია ჯ.

30
31
32

მარგალიტაძე ი.
მარგალიტაძე ი.
ზედგინიძე ი.

33
34
35
36
37
38
39

მარგალიტაძე ი.
მარგალიტაძე ი.
Минаев А.
ზედგინიძე ი.
ზედგინიძე ი.
ზედგინიძე ი.
ჟვანია რ.

40
41

ბალიშვილი მ.

42
43
44

Зедгинидзе И.
ცინცაძე მ.
ადამი ჟ.

45

ჯანდიერი ი.

46

დაუშვილი რ.

47

ლომსაძე დ.

48
49
50

გომართელი ნ.

51

Сванидзе Р.

52
53
54
55

ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ
ბრძოლის საერთაშორისო და შიდა ეროვნული
სამართლებრივი მექანიზმები და რეგულაციები ნაწ.1
სატრანსპორტო პოლიტიკის კონცეფციები და საზღვაო
საქმე
სამშენებლო ფირმის მართვა
სტანდარტიზაციის თეორია

2018
2015

2014

2015
2017
2011
2004

მენეჯერის უნარ-ჩვევები (დამხმარე სახელმძღვანელო)
მენეჯმენტი
Совмещенные Металлургические процессы
ექსპერტიზა მეთოდები და საშუალებები
მეტროლოგიური ექსპერტიზა
კვალიმეტრია
გამოყენებითი მეტროლოგია
საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მართვის
სპეციფიკური ამოცანები
Всеобщее управление качеством ТQM konc.lek.
Организация и планирование инженерного
Эксперимента
ქართულად ხსნილად უბნობდი
კონსერვაცია არქეოლოგიაში

2003
2008
2008
1999
2008
2006
1998

პროექტების მართვის სისტემა Microsoft project 2013
8 ეპიზოდი ქართულ-გერმნული ურთიეთობების
ისტორიიდან

2013

1998

ჯიქია მ.
ბუცხრიკიძე ნ.

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების ახალი ისტორია ნაწ.1
მსოფლიო ხელოვნების შედევრები. ლეონარდო,
მიქელანჯელო, რაფაელი
შუა საუკუნეების ისტორია
საერთაშორისო ორგანიზაციები
Линейные сигналы Волоконно-оптических систем
передачи
ინდივიდუალური განაცხადის მნიშვნელობა ფიზიკური
პირის საერთაშორისო სამართლებრივი სტატუსის
ფარგლების განსაზღვრისათვის
მიკრობიოლოგიის და ვირუსოლოგიის საკითხები

ლასარეიშვილი ბ.
ბუაჩიძე თ.

ლაბორატორიულ სამუშაოთა კრებული იმუნოლოგიაში
ნახშირწყლების ბიოქიმია

2011
2017

ირემაძე გ.

2003
2005
2000
2013
2016

2014

2013
2004
2014
2005

2017
2016

56
57

კუტუბიძე ი.
Сулашвили Г.

58

ფადიურაშვილი ვ. ფარმაცევტული მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა

59

ჯიბლაძე ნ.

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Berthed A.
Berthed A.
Berthed A.
Berthed A.
გაჩეჩილაძე თ.
ფრანგიშვილი გ.
ფრანგიშვილი გ.
ჭელიძე დ.
გურასაშვილი ა.
ჩოჩიშვილი გ.
ქორიძე თ.
მაღლაკელიძე ო.
ბაბუნაშვილი ი.
ფრანგიშვილი გ.
ჩოჩიშვილი გ.
კასრაძე ჯ.
მაღალაშვილი ო.
უსუფაშვილი ზ.
ჭელიძე დ.
გურასაშვილი ა.
გურასაშვილი ა.
ბერიშვილი ე.
ჩოჩიშვილი გ.
ნაცვლიშვილი პ.
ნაცვლიშვილი პ.
ჩოჩიშვილი გ.
ბერიშვილი ე.
თედიაშვილი ლ
ჭელიძე დ.
ჩოჩიშვილი გ.
შატაიძე ნ.
ჩოჩიშვილი გ.
შატაიძე ნ.
ბილიხოძე ე.
ბერიშვილი ე.
ნაცვლიშვილი პ.
ფრანგიშვილი გ.

100 სამუკაშვილი რ.

გლობალიზაციის ფსიქო-სოციოლოგიური ასპექტები
Бухгалтерское дело

ალგორითმიზაციისა და დაპროგრამების საფუძვლების
ლაბორატორიული და პრაქტიკული სამუშაოები
დაბალი დოზების მედიცინა. ახალი პარადიგმა.
ინოვაციური თერაპია დერმატოლოგიაში
იზოპათიური Sanum-თერაპიის მოკლე ცნობარი
ფიზიოლოგიური რეგულაციური მედიცინის მოკლე
ცნობარი
Alter ego A1
Alter ego A1 (cahier)
Alter ego A2
Alter ego A2 (cahier)
მზია ჯუღელი
ვლადიმერ გოგოლაძე
ვლადიმერ აფციაური
მიხეილ ქორქია
ქეთევან ლოსაბერიძე
ნინო სალუქვაძე
ლერი ხაბელოვი
დავით ხახალეიშვილი
გელა კეტაშვილი
ნუგზარ ასათიანი
ცალქალამანიძე მირიან
ვაჟა კაჭარავა
რევაზ მინდორაშვილი
ირაკლი ცირეკიძე
საკანდელიძე ზურაბ
ვახტანგ ბლაგიძე
შოთა ხაბარელი
ზურაბ ზვიადაური
ვიქტორ კრატასიუკი
ვიქტორ სანაევი
კახი კახიაშვილი
რობერტ შავლაყაძე
გივი კარტოზია
შატაიძე ნ.
რაფაელ ჩიმიშკიანი
დავით გობეჯიშვილი
გიორგი ასანიძე
ალექსანდრე ანპილოგოვი
შოთა ჩოჩიშვილი
მანუჩარ კვირკველია
რომან რურუა
დავით ციმაკურიძე
ავთანდილ ქორიძე
საქართველოს ჰელიოენერგეტიკული რესურსების
დეტალიზაცია

2017
2014
2014

2012

2015
2014
2006
2006
2006
2006
2011
2012
2012
2011
2011
2011
2012
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2017

101 ჟუკოვსკი ვ.

ოქროს წესის მათემატიკური საფუძვლები
საერთაშორისო დანაშაულში ბრალდებულის
102 გვარამია (ვეფხია) მ. ექსტრადიცია

103
104
105
106
107
108

გურგენიძე ვ.
გურგენიძე ვ.
ჯანდიერი ი.
უეილი დ.
ბენასი-კუერი ა.

109
110
111
112
113
114
115

კლუმპი რ.
ნიკოლსონი ვ.
ვულდრიჯი ჯ.
ბლანშარი ო.
აბესაძე რ.
აბესაძე რ.
ბარათაშვილი ე.

116

ცხვედაძე რ.

ადამიანის უფლებათა დაცვა,კონსტიტუციური რეფორმა
და სამართლის უზენაესობა საქართველოში
პოლიტიკური აზროვნების პარადიგმები
პოლიტიკური სისტემა
პროექტების მართვის სისტემა
ეკონომიკური ზრდა
ეკონომიკური პოლიტიკა თეორია და პრაქტიკა
ეკონომიკური პოლიტიკა მიზნები,ინსტრუმენტები და
ინსტიტუციები
მიკროეკონომიკის თეორია
შესავალი ეკონომეტრიკაში
მაკროეკონომიკა
ეკონომიკური განვითარების თეორია
ეკონომიკური განვითარება
მენეჯმენტის საფუძვლები
შენობა-ნაგებობების სეისმომედეგობა და სეისმოდამცავი
ღონისძიებები

2018
2002

2017
2017
2017
2017
2016
2016
2015
2014
2016
2010
2016
2016
2016
2017

117 ბჟალავა ნ.
118 Buscha a.
119 ლაოშვილი დ.

ანიმაცია ვებ-დიზაინში Flash ტექნოლოგიის ბაზაზე
Entscheidungen
ელექტროენერგეტიკის სპეც. კურსი

120 ქობალია მ.
121

სარელეო დაცვის და ავტომატიკის მოწყობილობები
ლითონის კონსტრუქციები
რეგიონალიზმი-სახელმწიფოს ტერიტორიული
ორგანიზაციის ფორმა
მენეჯმენტის საფუძვლები
გამოძიების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო

2011
2017

შედარებითი კონსტიტუციური სამართლის საწყისები
ჰიდროგეოლოგიური კვლევების მეთოდიკა
მიწისქვეშა წყლების დინამიკა
ჰუმანისტები და რეფორმატორები
სამართლებრივი გერმანული იურისტებისათვის
გეოფიზიკური მეთოდები ბუნების დაცვაში
არქიტექტურული მასალათმცოდნეობა

2016
2013
2013
1999
2013
2004
2018

მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების
შესასრულებლად სასწავლო კურსში"ვაგონების
კონსტრუირება და გაანგარიშება"

2018

122 მელქაძე ო.
123 ბარათაშვილი ე.
124
125
126
127
128
129
130
131

ტაშნეტი მ.
ზვიადაძე უ.
ზვიადაძე უ.
გომართელი ნ.
ჩაჩანიძე ე.
ჭელიძე თ.
ჩიქოვანი ა.

132 შარვაშიძე ა

133 შარვაშიძე ა

134 შარვაშიძე ა

მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების
შესასრულებლად სასწავლო კურსში"სარკინიგზო მოძრავ
შემადგენლობათა ლიანდაგთან ურთიერთქმედება და
დინამიკური პროცესები"
მეთოდური მითითებები პრაქტიკული სამუშაოების
შესასრულებლად სასწავლო კურსში"სამაცივრო
ტრანსპორტი"

2016
2015

2003
2016
2017

2018

2018

135 შარვაშიძე ა
136 ლატური ბ.
137 ლიტლი დ.
138 კუპატაძე ბ.
139 გოჩიტაშვილი ქ.
140
141
142
143 შაბაშვილი გ.
144 ბაბუხადია მ.
145
146
147
148
149

შარაშენიძე ნ.
თოდუა ა.
ხვედელიძე მ.
ხვედელიძე მ.

150 ტაბატაძე შ.
151 ქამუშაძე თ.
152 ქირია ჭ.
153
154 ქირია ჭ.
155 სამადაშვილი ა.

ვაგონების კონსტრუირება და გაანგარიშება სალექციო
კურსი
არასოდეს ვყოფილვართ მოდერნულები სიმეტრიული
ანთროპოლოგიის მცდელობა
შესავალი სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფიაში
მსოფლიო ცივილიზაციები ნაწ.1
ფუნქციური წერა მაგალითებითა და სავარჯიშოებით
ქართულ-სომხური მცირე ლექსიკონი
ქართულ-აზერბაიჯანული მცირე ლექსიკონი
ბილინგური განათლება სამაგიდო წიგნი
მასწავლებლებისთვის
ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა
იმეტყველეთ ქართულად აზერბაიჯანულენოვანი და
სომხურენოვანი სტუდენტებისთვის
დედამიწის კალენდარი ქართული ენის
შემსწავლელთათვის
მიდამო 2
ქართული ენის სამეტყველო ფუნქციები
სახელმძღვანელო აზერბაიჯანულენოვათათვის
სახელმძღვანელო სომხურენოვანთათვის
ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა
საქართველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე კვლევის
ანგარიში
ქართული კინოს სამეტყველო ენა
მეთოდიკური მითითებანი ლექსიკის შესწავლის
დასახმარებლად
მეთოდიკური მითითებანი ლექსიკის შესწავლის
დასახმარებლად
ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა
ბიზნესპროცესების ინჟინერინგი და მენეჯმენტი

2018
2014
2013
2005
2011
2011
2011
2001
2012
2014
2017
2014
2016
2011
2011

2013
2016
2007
2007
2016
2018

