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კოლეჯის სახელწოდება:   საზოგადოებრივი კოლეჯია  ამაგი 

კოლეჯის სტატუსი: საზოგადოებროვი კოლეჯი 

ფაქტობრივი მისამართი: გორი ცხინვალის 9 

ხელმძღვანელი პირი: რუსუდან სუხიშვილი     

ტელეფონი 0(370)27-05-57  

ელ-ფოსტა info.college.amagi@gmail.com 
 

          კოლეჯში პროფესიული მასწავლებლებისა და ადმინისტრაციის დინამიკა 

 2017 წელს მიღებული  პროფესიული განათლების მასწავლებლები  

 10 ერთეული 

N გვარი და სახელი 

1 გიგაური ანა 

2 ლომსაძე ლალი 

3 მანელიძე სოფიო 

4 არავიაშვილი მარიკა 

5 მანაგაძე თამარ 

6 კორინთელი მზია 

7 მიქელაძე ხათუნა 

8 ლომსაძე ნინო 

9 ჭიღლაძე ვარინა 

10 გიორგაძე მარიამ 

 

 

 2018 წელს მიღებული პროფესიული განათლების მასწავლებლები  

 19 ერთეული 

N გვარი და სახელი 

1 იჩქითი ნანა 

2 გორგაძე ნინო 

3 მიროტაძე ნინო 

4 მამესწარაშვილი იოსებ 

5 ილურიძე ნინო 

6 სამხარაძე ანნა 

7 ლომიძე ვიტალი 

8 ნოზაძე ციური 

9 ქიტიაშვილი გივი 

10 დადიანიძე თამარ 

11 ყაზიშვილი ლილი 

12 ჭინჭარაული შუქია 

13 ჯოლბორდი მირანდა 

14 ელიაშვილი თეა 

15 ვანიშვილი ელენე 

16 სიმონიშვილი ოლღა 
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17 ადუაშვილი ქეთევან 

18 ქანაშვილი ქეთევან 

19 მაზმიშვილი მაკა 

 

 

 

 2019 წელს მიღებული  პროფესიული განათლების მასწავლებლები 

 12 ერთეული 

N გვარი და სახელი 

1 მიროტაძე ნინო 

2 სრესელი ლალი 

3 ყაზიშვილი ლილი 

4 მანჯავიძე მარინე 

5 გინტური ზაქარია 

6 ხუბულური ვახტანგ 

7 სამადაშვილი ზელმა 

8 კაპანაძე მევლუდ 

9 მაღრაძე ნონა 

10 ფირალიშვილი მანანა 

11 აბრამიშვილი ლანა 

12 მაზმიშვილი მაკა 

 

 2017 წელს ადმინისტრაციის თანამშრომლები 

 15 ერთეული 

N გვარი და სახელი 

1 სუხიშვილი ეკატერინე 

2 დვალი ნინო 

3 ყაზაროვი ნინო 

4 მახნიაშვილი ნინო 

5 ბუხრაძე ეკატერინე 

6 ბალახაშვილი ივანე 

7 ქოთოლაშვილი ანა 

8 ნოზაძე ჯემალ 

9 ეგნატაშვილი მარინე 

10 ეგნატაშვილი თამარ 

11 ნინო მახნიაშვილი 

12 ნინო მიხანაშვილი 

13 ნოზაძე ჯემალ 

14 ლომიძე იოსებ 

15 სუხიშვილი რუსუდან 

 



 

 2018  წელს ადმინისტრაციის თანამშრომელები 

 13 ერთეული 

N გვარი და სახელი 

1 სუხიშვილი რუსუდან 

2 დვალი ნინო 

3 ყაზაროვი ნინო 

4 კორინთელი მაია 

5 ბუხრაძე ეკატერინე 

6 ბალახაშვილი ივანე 

7 ქოთოლაშვილი ანა 

8 ნოზაძე ჯემალ 

9 ეგნატაშვილი მარინე 

10 ეგნატაშვილი თამარ 

11 ნინო მიხანაშვილი 

12 ნოზაძე ჯემალ 

13 ლომიძე იოსებ 

 

 2019 წელს ადმინისტრაციის თანამშრომელები 

 13 ერთეული 

N გვარი და სახელი 

1 რუსუდან სუხიშვილი 

2 დვალი ნინო 

3 ყაზაროვი ნინო 

4 კორინთელი მაია 

5 ბუხრაძე ეკატერინე 

6 ქოთოლაშვილი ანა 

7 ნოზაძე ჯემალ 

8 ეგნატაშვილი მარინე 

9 ეგნატაშვილი თამარ 

10 ნოზაძე ჯემალ 

11 ლომიძე იოსებ 

12 ბალახაშვილი ივანე 

13 დავით განჯელაშვილი 

 

 

 

 



პროფესიული სტუდენტთა დინამიკა 

    2017 წლის მონაცემებით  2018 წელს  სტუდენტთა რაოდენობა:   გაიზარდა    

 პროფესიული სტუდენტთა რაოდენობის ცვლილება დაახლოებით შეადგენს:  20%  

 2017 წლის მცირე კონტიგენტის არსებობა განპირობებული გახლდათ  : 

 

 პროგრამის დამატების პროცედურის გაჭიანურების გამო  

  სწრაფი საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად.  

 ჯარის პრობლება; 

 სოციალური შეღავათების  არქონა; 

  ზოგადად, საზოგადოების დაბალი ინტერესი პროფ. განათლების მიმართ; 

  ჩიხების არსებობა პროფესიულ განათლებაში; 

 

2017- 2018 წელს ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა 

 

2017  წელი-  

 

2018  წელი -  2019  წელი - 

37  პროფესიული 

სტუდენტი 

53  პროფესიული 

სტუდენტი 

0 პროფესიული სტუდენტი 

 

 

 

პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა პროგრამების მიხედვით 

 

ფარმაცევტის თანაშემწი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამა 

ექთნის თანაშემწის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური 

პროფესიული პროგრამა მე5 საფეხური 

2017  წელი 

23 პროფესიული 

სტუდენტი 

14  პროფესიული 

სტუდენტი 

 

2018  წელი  

26 პროფესიული 

სტუდენტი 

 27 პროფესიული სტუდენტი 

 

 

                                  შეჩერებული პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა 

 

2017 წელი 

 

2018 წელი  2019 წელი 

 

6 პროფესიული სტუდენტი 

 

12 

პროფესიულისტუდენტი 

2 

პროფესიული სტუდენტი 



 

 

 

პროფესიული პროგრამები  
 

2017  წელი 

 

2018  წელი  2019 წელი  

ფარმაცევტის თანაშემწი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამა 

ფარმაცევტის თანაშემწი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამა 

ფარმაცევტის თანაშემწი მეხუთე 

საფეხურის პროფესიული პროგრამა 

ექთნის თანაშემწის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

პროგრამა 

ექთნის თანაშემწის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური 

პროფესიული პროგრამა მე5 საფეხური 

ბუღალტერის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთნის 

მოდულური პროფესიული 

პროგრამა მე5 საფეხური 

 

ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

პროფესიული პროგრამა 

  

 

 

ყველაზე მოთხოვნადი პროგრამაა 

ფარმაცევტის თანაშემწე 
ფარმაცევტის თანაშემწი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამა 

ექთნის თანაშემწის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური 

პროფესიული პროგრამა მე5 საფეხური 

2017 წელი 

23 პროფესიული 

სტუდენტი 

14 პროფესიული 

სტუდენტი 

 

2018 წელი 

26 პროფესიული 

სტუდენტი 

 27 პროფესიული სტუდენტი 

 

 

 

                                  შეწყვეტილი   პროფესიული სტუდენტების რაოდენობა 

 

2017 წელი-  

 

2018 წელი  2019 წელი 

 

2პროფესიული სტუდენტი 

 

1პროფესიულისტუდენტი 

2 

პროფესიული სტუდენტი 



 

 გაიზარდა პრაქტიკის ობიექტების რაოდენობა  

 

 

პრაქტიკის ობიექტებითანდადებუმი მემორანდუმების 

დინამიკა 
2017  წელი 

 

2018  წელი  2019 წელი  

შპს გორიფარმი 

 

შპს გორიფარმი 

 

შპს ნიშა 

შპს იმედი და მარიამი შპს იმედი და მარიამი შიდა ქართლის ვეტერინართა 

რეგიონული  ასოციაცია 

სს იავნანა სს იავნანა სსიპ საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს 

ლაბორატორია 

შპს ევრორეგიონული 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

შპს ევრორეგიონული 

სასწავლო უნივერსიტეტი 

შპს გორი 

ა(ა)იპ ,,საქველმოქმედო 

ფონდი საქართველოს 

კარიტასი“ 

შპს გორმედი ვეტერინალური კლინიკა მარკო ი/მ 

ირმა მთიულიშვილი 

 სააფთიაქო ქსელი ბარბარე ვეტ.აფთიაქი  ი/მ მევლუდ კაპანაძე  

 შპს პსპ ფარმი აიპ გორის მუნიციპალიტეტის 

სპეციალური სერვისების მიწოდების 

სააგენტო 

 

 სს ქართული კრედიტი ს.ს.ი.პ გორის გიორგი აბრამისვილის 

სახელობის საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს სამხედრო ჰოსპიტალი 

 ა(ა)იპ ,,საქველმოქმედო 

ფონდი საქართველოს 

კარიტასი“ 

შპს ალტა სოფთვეალრი 

  შპს გორიფარმი 

 

  შპს იმედი და მარიამი 

  სს იავნანა 

  შპს გორმედი 

  სააფთიაქო ქსელი ბარბარე 

  შპს პსპ ფარმი 

  სს ქართული კრედიტი 

 

 

 



 

 

პროგრამების საფასურის დინამიკა 

 

ფარმაცევტის თანაშემწი 

მეხუთე საფეხურის 

პროფესიული პროგრამა 

ექთნის თანაშემწის მესამე 

საფეხურის პროფესიული 

პროგრამა 

პრაქტიკოსი ექთნის მოდულური 

პროფესიული პროგრამა მე5 საფეხური 

2017 წელი 

1600 ლარი 900 ლარი  

2018 წელი 

2000ლარი 1200 ლარი 3750 ლარი 

2019 წელი 

3000 ლარი  4500ლარი 

 

 

 

პროფესიული პროგრამებისათვის შეძენილი  წიგნების დინამიკა 

2017  წელი 

 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 155 

სერიული გამოცემები 13 

2018  წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 6 

სერიული გამოცემები 12 

2019 წელი 

წიგნები რაოდენობა 

სასწავლო ლიტერატურა 287 

სერიული გამოცემები 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 2017 წელის      პროფესიული პროგრამებისათვის შეძენილ იქნა  

                                                                     წიგნები 

 

1 სულაბერიძე ლათინური ენა 1 

2 ვეფხვაძე ჰიგიენა 2 

4 მჭედლიშვილი ფინანსური აღრიცხვა 1 

5 ხარკევიჩი ფარმაკოლოგია 1 

6 კჭუხიძე ბოტანიკა 1 

7 გოგიჩაძე სამედიცინო მიკრობიპლოგია 1 

8 მამაცაშვილი კარაბადინი 1 

9  გარმაც. საქმიანობის საფუძვლები 1 

10 ხვიტია სამედიცინო ბიოლოგია 1 

11 ქვათაძე სამკურნალო და საკვები მცენარეების ენციკლოპედია 1 

12 ჭუმბურიძე ფარმაცევტული ქიმია 1 

13  მეან-ექთანი 1 

14  საექთნო საქმე 1 

15 ნათიძე პრაქტ.მიკრობიოლოგია 1 

16 გველესიანი ლაბორატ. პრაქტიკული მიკრობიოლოგიაში 1 

17 ღვამიჩავა ონკოლოგია 1 

18 ჩეკმანი ფარმაკოლოგია 1 

19 ბაკურიძე წამალთა ტექნოლოგია 1 

20 გიორგაძე ზოგადი და არაორგანული ქიმია 1 

21 ჭანტურია თვისობითი ანალიზი 1 

22 ჭანტურია კითხვები თვისობითი ანალიზი 1 

23 ჭანტურია ლაბორატორიული რაოდენობით ანალიზში 1 

24 ლეკიშვილი ზოგადი და არაორგ. ქიმია 1 

25 რუსია.მ. ქიმიის საფუძვლები 1 

26 გრიგოლოა ზოგადი ქირურგია 1 

27 გვანცელაძე შინაგანი სნეულებანი 1 

28  ავადმყოფის მოვლა 1 

29 თურმანაული საექიმო ფოტოთერაპია 1 

30  კარიტასი 1 

31 ცინცაძე ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია 1 

32 ჩიქოვანი იმუნოლოგია 1 

33 ხიზანიშვილი საქმიანი ურტიერთობების კულტურა 1 

34 გოგიჩაიშვილი საინფორმაციო ტექნოლოგიები 1 

35 გოგიჩაიშვილი ზოგადი ფსიქოლოგია 1 



36 დოლიაშვილი ბუღალტრული აღრიცხვა 1 

37 შატაკიშვილი ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაცია 1 

38 ვაჩნაძე ბიზნესი 2 

40 ჯოლია ბიზნეს ეტიკეტი და მოლაპარაკება 1 

41 გაგნიძე აუდიტის საფუძვლები 1 

42 მოსიაშვილი საბანკო საქმე 1 

43 ინგოროყვა საბანკო ინფორმაციული სისტემები 1 

44 ბლიაძე სამეწარმეო საქმიანობა 1 

45 ტაბატაძე ბუღალტრული აღრიცხვა 1 

46 ნანუაშვილი ბუღალტრული ანგარიშგება 1 

47 ნანუაშვილი ბუღალტრული აღრიცხვა 1 

48 ხორავა ბუღალტრული აღრიცხვა 1 

49 ოთხოზორია ინფორმაციული ტექნოლოგიები 1 

50  ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ 1 

51  საქართველოს კანონი 6 

57  სერვის აღწერა 1 

58  ИСКУСТВО ПЕРЕПИСКИ 1 

59  РУССКИИ ЯЗЫК 1 

60  СБОРНИК ДИКТАНТОМ 1 

61  აღმართი-А1 შემსწაბლელი წიგნი 1 

62  აღმართი-А1 შემსწაბლელი რვეული 1 

63  აღმართი-А2 შემსწაბლელი წიგნი 1 

64  აღმართი-А2 შემსწაბლელი რვეული 1 

65 გოლეთიანი რუსული ენის თვითმასწავლებელი 1 

66 მრევლიშვილი РУССКИИ ЯЗЫК 1 

67 ებრალიძე ინგლისური ენის სახელმძღვანელო 1 

68 გახოკიძე ინგლისური გრამატიკა 1 

69 გოლიცინსკი ინგლისური გრამატიკა 1 

70 Murphy.r. English grammer 2 

72 Azar.b.s. English grammer 3 

75  Cutting edge 2 

77 Ceo.n. Oxford practice grammar 2 

79 შარაშენიძე საიმედო 1 

80 ნანუაშვილი ბაქტერიული ინფექციები 1 

81 არზიანი ქიმია 1 

82 კუჭუხიძე ბოტანიკა 1 

83 ვასილევსკაია გინეკოლოგია 1 

84 ჯანელიძე კლინიკური ნევროლოგია 1 

85 გვანცელაძე სინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა 1 

86 კაციტაძე თერაპია 1 

87 მამულაშვილი ბიოეთიკა 1 

88 ნურკი მათემატიკა 2 

90  საბუღალტრო პროგრამა-ორის ბუღალტერია 1 

91 ოთხოზორია ინფორმაციული ტექნოლოგიების საფუძვლები 1 

92 გოგიშვილი მათემატიკა 2 



94 მაჭარაშვილი მათემატიკა 1 

95 მაჭარაშვილი მათემატიკა 1 

96 ტურაშვილი ბუღალტრული აღრიცხვა 1 

97  საქ საგადასახადო კოდექსი 1 

98 მხითარიანი ქართულ სომხურ აზერ. ლექსიკონი 1 

99  საქ. ადმინ. კოდექსი 1 

100  საქ. სამოქალაქო კოდექსი 1 

101  საქ. საარჩევნო კოდექსი 1 

102  საქ. კონსტიტუცია 1 

103 თოფურია მათემატიკა 2 

105 სუმბაძე კომუნიკაცია 1 

106  ფინანსური ანგარიშსწორება 2 

108 აბესაძე ორის ბუღალტერია 1 

109 მაღრაძე ეკონომიკური ინფორმატიკა 1 

110 კაციტაძე გადაუდებ.ტოქსიკოლოგია 1 

111 ნემსიწვერიძე ფარმაც. საქმ.მენეჯმენტი 1 

112 გოგიჩაძე სამედ. ტერმინოლოგია 1 

113 გოლიცინსკი ინგლისური ენის გრამატიკა 1 

114  პედიატრია 1 

115 ალადაშვილი საოჯახო მედიცინა 1 

116  ცნობარი-ვიდალი 1 

117 ჟორჟოლიანი სამედიცინო ეკოლოგია 1 

118 მაყაშვილი ბოტანიკური ლექსიკონი 1 

119  Ресептура справочник 1 

120  Здоровье 1 

121 კვაჭაძე ბავშვთა დაავადებები 2 

123 ზურაბაშვილი ფსიქიატრია 1 

124 ჩიქოვანი ალკოჰოლიზმი 1 

125  ლოთობის და ალკოჰოლის წინააღმდეგ 1 

126 ტატიშვილი შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა 1 

127 ნიჟარაძე ახალშობილთა დაავადებები 1 

128 მაჭავარიანი ინტენსიური თერაპია 1 

129  სამედიცინო დაწესებულებებში სტაციონარული 

სამედ. მომსახ. 

1 

130  ინფორმაციული თავისუფლება 1 

131  პირველადი სამედიცინო დახმარება 1 

132  პირველადი გადაუდებელი დახმარება 1 

133  ავადმყოფის მოვლა 1 

134  ჰოსპიტალამდელ ეტაპზე გადაუდებელი სამედიცინო 

დახმარება 

1 

135  წიგნი პაციენტებისათვის 1 

136  წამლისა და ფარმაც. საქმიანობის სახელმწიფო 

რეგულირწბა 

1 

137  ფარმაკოლოგიური ფორმულარი 1 

138  სისხლის და შარდის კლინიკური ანალიზი 1 



139  Кожние и венерология 1 

140  Эндокринология 1 

141  Оториноларингология 1 

142  Физио-терапия 1 

143 თოხაძე.თ. ოტორინოლარინგოლოგია 1 

144  ბრძანება 64 2 

145  საქართველოს კანონი ჰანმრთელობის დაცვის შესახებ 1 

146  კარდიოლოგია და შინაგანი მედიცინა 1 

147 დოლიძე ფიზიკური მედიცინა 1 

148  ადამიანის უფლებები ჯანმრთელობის დაცვის 

სფეროში 

1 

149  აღმართი B 1 შემსწავლელი წიგნი 1 

150  აღმართი B 1 -სამუშაო რვეული 1 

151 ნაეგიზიშვილი პრაქტიკული ფსიქოლოგია 1 

152  საქ. შრომის კოდექსი 1 

153 დედოვი ენდოკრინოლოგია 1 

154 ნანეიშვილი ფსიქიატრიის მოკლე ცნობარი 1 

155  დერმატოვენეროლოგია(რუსუად) 1 

156  ქართულ-აზერბაიჯანული მცირე ლექსიკონი 1 

157  არაორგანულ ნივთიერებათა ძირითადი კლასები 1 

158  ფარმაკოლოგია 1 

   1 

 

                                                            სერიული გამოცემები 

1  ბუღალტრული აღრიცხვა 6 

2  ოჯახის მკურნალი 8 

 

2018 წელის      პროფესიული პროგრამებისათვის შეძენილ იქნა 

წიგნები 

 
 

# 

 

ავტორი 

 

წიგნის დასახელება 

 

 

რაოდენობა 

1  ინფექციური კონტროლი სამედიცინო 

დაწესებულებებში 

1 

2 მითაგვარია,კეკოშვილი ად.ანატომია და ფიზიოლოგია 1 

3 ათოშვილი ფარმაცევტული ტექნოლოგია 1 

4 ბიძინაშვილი მეღვინეობა 1 

5 ხუბუნაია მეწარმეობა 2 

    

 

                                                            სერიული გამოცემები 

1  ბუღალტრული აღრიცხვა 7 



2  ოჯახის მკურნალი 7 

    

 

 

2019 წელის      პროფესიული პროგრამებისათვის შეძენილ იქნა 

წიგნები 

 
 

# 

 

ავტორი 

 

წიგნის დასახელება 

 

 

რაოდენო

ბა 

1 გვანცელაძე ვ. 

კალანდარიშვილი. გ. 

შინაგან სნეულებათა დიაგნოსტიკა და თერაპია 1 

2 ადამია.ს. ქიმია 1 

3 ავტ.ჯგ. ბოტანიკა 1 

4 გიორგაძე. პ. ბოტანიკა 1 

5 ავტ.ჯგ. ბოტანიკა 1 

6 გიგოლაევა.ნ. სამედ.ლათინური ენა 1 

7 ერისთავი.ა. ფარმაკოგნოზია 1 

8 ღუდუშაური სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია 1 

9 მონიავა სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია 3 

12 მონიავა სააფთიაქო წამალთა ტექნოლოგია 1 

13 ნათიძე პრაქტ.მიკრობიოლოგია 1 

14 ჭუმბურიძე ფარმაცევტული ქიმია 1 

15 გრძელიშვილი სამედიცინო და ფარმაცევტული საქონელმცოდნეობა 2 

17 ერიაშვილი.ვ. სოციალური ფარმაცია 4 

21  ფარმაცევტული საქმიანობის საფუძვლები 1 

22 კიკნაძე ანალიზ.ქიმია 1 

23 ფირცხალავა ზოგადი და არაორგ. ქიმია 1 

24 რუხაძე ჰისტოლოგია 1 

25 კოშორიძე პრაქტიკული ბიოქიმია 1 

26 კოშორიძე  ზოგადი ბიოქიმია 1 



27 გოცირიძე მეცხოველეობის საფუძვლები 1 

28 კოჩალიძე.ა, სასოფლო-სამეურნეო ცხოველთა დაავადებები 1 

29  ფერმერის წიგნი 1 

30 აბაშიძე ფერმერის წიგნი 1 

31 ალექსიძე ბიოქიმია 1 

32 არზიანი სამედიცინო  ქიმია 1 

33 სუმბაძე.ნ. ინტერპერსონალური კომუნიკაცია 1 

34 ბ.ლივეხუდი ადამიანის ცხოვრების გზა 1 

35 ალან პიზი სხეულის მოძრაობის ენა 1 

36 მაყაშვილი ბოტანიკური ლექსიკონი 1 

37 დიასამიძე ზოგადი გენეტიკა 1 

38 თუმანიშვილი ციტოლოგია 1 

39  პირველადი გადაუდებელი დახმარება 1 

40 ჭუმბურიძე ფარმაცევტული ქიმია 1 

41 ჭუმბურიძე ფარმაცევტული ქიმია 1 

42 თურმანაული კლინიკური ფარმაკოლოგია 1 

43 თურმანაული სამედიცინო ბაზისური ფარმაკოლოგია 1 

44 ერისთავი ფარმაკოგნოზია 1 

45 ხარკევიჩი ფარმაკოლოგია 1 

46 ჟორჟოლიანი სამედიცინო ეკოლოგია 1 

47 ხარძეიშვილი.ო. ზოგადი პათოლოგიური ანატომია 1 

48 ყიფიანი. ვ. ზოგადი პათოფიზიოლოგია 2 

50 ყიფიანი. ვ. ორგანოების და სისტემების  პათოფიზიოლოგია 3 

53 ბურკაძე. გ. 

ტურაშვილი.გ. 

ორგანოთა სისტემების პათოლოგია 1 

54 ბურკაძე. გ. ზოგადი პათოლოგიის საფუძვლები 1 



ტურაშვილი.გ. 

55 შაქარაშვილი.მ. ზოგადი პათოფიზიოლოგია 2 

57 რიკლეფსი. რ. ეკოლოგია 1 

59 ელიავა. ი. ეკოლოგიის საფუძვლები 1 

60 სანიკიძე.თ. სამედიცინო ფიზიკა 1 

61 კოვზანაძე თანამედროვე საბანკო საქმე 1 

62 naneiSvili ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია 1 

63 ნანეიშვილი ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია 1 

64 ნანეიშვილი ქცევის ფსიქოფიზიოლოგია 1 

65  ხალხური სამკურნალო რეცეპტურის კარაბადუნი 1 

66  სამაგიდო წიგნი ექიმებისთვის 1 

67  სამაგიდო წიგნი ექიმებისთვის 1 

68  სამაგიდო წიგნი ექიმებისთვის 1 

69  ოჯახური და სექსუალური ძალადობა 12 

81 ალაშვილი ჰომეოპათია 1 

82 ქვათაძე სამკურნა;ლო და საკვები მცენარეების ენციკლოპედია 1 

83 გაგნიძე ადგილობრივი ფლორა 1 

84 მახარაძე.ვლ ფარმაციის ორგანიზაცია 2 

86 თურმანაული ძირითადი სამკურნალო და ადიუვანსული საშ. 2 

88  კლინიკურ ფარმაკოლოგიური ცნობარი 2 

90  ფარმაკოლოგიის საიდუმლოება 1 

91 ბაკურაძე წმლის სამრეწვ. ტექნოლოგია 1 

92 არაბული.მ. ზოგადი ჰისტოლოგია და ... 24 

117 კანკია.მ. პილორულ ჰელიკობაქტერია 20 

138 Синельников.р. Анатомии человека 2 

140 კაციტაძე ად.ანატომია 1 

141 მესხიშვილი სახ. ზოგადი ქირურგია 1 

142 მესხიშვილი სახ. კერძო ქირურგია 1 

143 გრიგოლია ზოგადი ქირურგია 1 

144 გრიგოლია ქირურგიული დაავადებები 1 

145 კუზინი ქირურგიული დაავადებები 1 

146 თვალაძე ად. ანატომია 1 

147  ულტრაბგერითი დიაგნოსტიკის ატლასი 1 

148 კვაჭაძე ად. ფიზიოლოგია 2 

150 თურმანაული ფარმაკოლოგია 2 

151 ხარკევიჩი ფარმაკოლოგია 1 

152  ჭუმბურიძე ფარმაც. ქიმიის ლაბორატ. 1 

153 მგელაძე სამედიც. ცნობარი 10 

163  ბიოლოგ. და სამედიც ტერმ. ლექსიკონი 1 

164 ბაკურიძე წამალთა ტექნოლოგია 1 

165  დიდი ექვთიმე 1 

166 პავლიაშვილი საქ. ისტორიის ქრონოლოგია 1 

167  თამარ მეფე 1 

168 აბაშიძე საქ. და ქართველები 1 

169 რაზმაძე მეჯვრისხევის ისტორია 1 



170  ქრესტომათიულიმკრიტიკა 1 

171 მეძმარიაშვილი ევროპის ქვეყნების ...ისტორია 1 

172 ვაჩნაძე საქ.ისტორია 1 

173 მუსხელიშვილი საქ.ისტორია 1 

174 გეგეჭკორი ბუნება შემოქმედია 1 

175 მ.მუხიგული დიდი საოჯახო სამედიცინო ენციკლოპედია 1 

176 დიდმანიძე სამედიცინო ბიოლოგია 7 

183 მამულაშვილი ბიოეთიკა 3 

186 იოსელიანი ზოგადი ნეიროფიზიოლოგია 7 

193 თურმანაული სამედ. ფარმაკოლოგია 3 

198 თურმანაული  ფარმაკოლოგია 3 

201 თოიძე ტოპოგრაფ. ანატომია 1 

202 ტატიშვილი შინ. სნეულ. დიაგნოსტ 1 

203  ნარკომანია,აივ-შიდსი 7 

210 ადეიშვილი ტოქსიკოლოგიური ქიმია 3 

213 არაბული ზოგადი ჰისტოლოგია 10 

223 ჩიქოვანი იმუნოლოგია 1 

224  უნივერსალ. სამედ. ენციკლოპედია 1 

225 შაქარაშვილი ჯანმრთელობის ფსიქოლოგია 3 

228 ბაკურიძე წამალთა ტექნოლოგია 1 

229 ზარქუა ფარმაცევტ. მარკეტინგია საფუძვლ. 2 

231 გერზმავა საზ. ჯანდაცვა და მენეჯმ. 4 

235 არზიანი ორგან. ქიმიის პრაქტ 1 

236 ყიფიანი პათოლოგია 1 

237 ვეფხვაძე პრევენც. მრდიცინა 1 

238 გუგავა ბოტანიკა 4 

242 გუგავა სამკ.მცენარეები 1 

243 გოგიჩაძე სამედ. მიკრობიოლოგია 3 

246 ნათიძე პრაქტ. მიკრობიოლოგ 1 

247 რიკლეფსი ეკოლოგია 1 

248 თურმანაული სასწრაფო და გადაუდ სამედ. დახმ. 1 

249 თურმანაული ფიტო-ფარმაკოთერაპია 2 

251  ქალი მუდამ ჯანმრთელი და ახალგაზრდა 2 

253 სკლიარევსკი სამკ.მცენარ. 2 

255 ხიდაშელი საქ. ტყის სამკ.მც. 1 

256 ფანასკერტელი სამკ.წიგნი 2 

258 ბაგრატიონი იადიგარ დაუდი 2 

260  ცნობარი ვიდალი 1 

261 ბარდენი კარიტასი 1 

262 ბაბაკიშვილი ეპიდემიოლოგია 1 

263 მაკარიძე ცხოველთა და ფრინველთა...ატლასი 1 

264 ქვაჭრელიშვილი ზოგიერთი შინაური ცხიველი 1 

265 გოდერძიშვილი სავეტერინარო პროტოზოოლოგია 1 

266  სავეტერინარო ჰელმინტოლოგია 1 

267 მაკარიძე სავეტერინარო ტოქსიკოლოგია 1 



268 რამიშვილი შინაურ ცხოვ. ანატომია 1 

269 თვალიაშვილი ზოგ. ვეტერინ ქირურგია 1 

270 ნათიძე კერძო სავეტერ. მიკრობიოლოგია 1 

271 ბურჭულაძე ზოგადი ვეტერინარული ქირურგია 1 

272 ყურაშვილი ვეტერინარია 1 

273 შათირიშვილი ბიოლოგია 1 

274 ხელაია ცხოველების დაკვლის ორგანიზაცია 1 

275 ჭკუასელი ცხოველთა კვება 2 

277 რუხაძე ჰისტოლოგია 1 

278 ლაფერაშვილი სურსათის უვნებლობა 1 

279 კემპბელი ბიოლოგია 1 

280 რიკგსი ეკოლოგია 1 

281 გოგიაშვილი მოლარე-ოპერატორის სახელმძღვანელო 1 

282  პროფესიების საერთაშორისო კლასიფიკატორი 1 

283 გოგოლი ფერმერის სახელმძღვანელო 1 

284 ჟორდანია ზოოტოქსიკოლოგია 1 

285  English for nursug 1 2 

287  მეწარმეობა-მასწავლებლის გზამკვლევი 1 

 

 

 


