მიღებული ლიტერატურის ნუსხა
№

ავტორი

დასახელება

წელი

1 კვიციანი ტ.
2 კლიმიაშვილი ლ.

თეორიული მექანიკის კურსი დინამიკა
სამელიორაციო სატუმბი სადგურები

2019
2019

3

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები

2019

4

აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბ-დან85 წლისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერომეთოდიკური კონფერენცია სამეცნიერო შრომების
კრებული

2019

5 წერეთელი ნ.

მანგანუმის სამთო-მეტალურგიული
გადამუშავების ინოვაციური ტექნოლოგიები

2019

6

JOURNAL of laboratory work on the strength of
materials

2019

მიკროპროცესორული სისტემები ნაწ.2
7 ქართველიშვილი ო. მიკროპროცესორული სისტემების დაპროექტება
8 სიმონგულაშვილი ზ.ფეროშენადნობები
ზოგადი ქიმიის რჩეული თავები
9 ქვარცხავა გ.

2019
2019
2019

10

სტუდენტთა 86-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენცია.თეზისების კრებული

2019

11

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე
გამოწვევები. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომების კრებული ნ.1

2019

12
13 სამხარაძე რ.
14 თევზაძე მ.

გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე
გამოწვევები. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციის შრომების კრებული ნ.2
SQL სერვერი
გეოდეზია ნაწ.1

2019
2019
2019

15 саруханишвили А.

Метод аддитивности струлегкных ингредиентов для
определения термодинамических свойств безводных
силикатов

2019

16

დინამიკური ტუმბოების კონსტრუქციის შესწავლა
და გამოცდა ლაბ.სამ.ჟურნალი

2019

17 ბაღათურია გ.

კვლევის მეთოდების საფუძვლები საჯარო
მმართველობის ამოცანებში

2019

18 სუჯაშვილი დ.

მართვის საფუძვლები სპეციალურ სამსახურებში

2019

19
20 ავალიშვილი ლ.

აკადემიკოს გივი ცინცაძის დაბ-დან85 წლისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერომეთოდიკური კონფერენცია "ქიმია-მიღწევები და
პერსპექტივები"
რკინაბეტონის კონსტრუქციები მოკლე კურსი

2019
2019

21 დეკ.შურღაია კ.

საქართვეოს სამოციქულო მართლმადიდებელი
ეკლესიის ისტორისს მემატიანე

2019

22 გუბელაძე დ.

კალაპოტური პროცესების რეგულირების
საინჟინრო გადაწყვეტის მეთოდები

2019

23 ყრუაშვილი ი.
24 მახაშვილი ქ.
25 გორგიძე დ.

ნიადაგების ეროზიის პროგნოზირება სარწყავ
მიწათმოქმედებაში
ზოგადი ქიმია
თეორიული მექანიკა

2019
2019
2019

26
27
28
29
30

Power of Geology is the Precondition for Regeneration
of economics 29-30 may,2019
ნიადაგის ქიმიური ანალიზი
ფიტოიმუნოლოგია
მცენარეთა პათოლოგიის საფუძვლები
ალექსანდრე შერვაშიძე (ჩაჩბა) 150

2019
2019
2019
2017
2018

31 მჭედლიშვილი ნ.

მართვის არაწრფივი და დისკრეტული სისტემები

2019

32 მაგრაქველიძე დ.
33 ცინცაძე ა.
34 თავდიშვილი მ.

ღრუბლოვანი და გრიდ კომპიუტინგი სალექციო
კურსი
ძველი ცივილიზაციები ახალ დროში
ფირდოუსი

2019
2019
2019

35

ინგლისური ფილოლოგიის დეპარტამენტი:პატივს
მივაგებთ წარსულს,ვქმნით მომავალს!

2019

38 კოვზირიძე ზ.

ბორის კარბიდის შემცველი
მაღალტემპერატურული კომპოზიტები

2019

39 ცისკარიშვილი ნ.

გადაწყვეტილების მიღების კომპიუტერული
მხარდაჭერა ლაბორატორიული სამუშაოები

2019

40 აბესაძე გ.

პოლიტიკურ-კულტურული სივრცის
რაციონალურობის პარადიგმები საქართველოში

2019

41 სამუკაშვილი რ.
42 ნუცუბიძე თ.

საქართველოს კლიმატის რადიაციული
მახასიათებლები
გრამატიკა ფილოსოფიაა ენისა

2019
2019

43 ცომაია ვ.

ნაზღვლევი წყალდიდობები და წყალმოვარდნები
საქართველოში

2009

მარგველაშვილი გ.
ყანჩაველი ზ.
ყანჩაველი ზ.
მირცხულავა ნ.

44 ახობაძე მ.

რთული,მაკროსისტემების სტრუქტურული
ანალიზი და მართვა

2018

