
 

 

 

kadrebis aRricxvis furceli  

    

 

gvari, saxeli, mamis saxeli:   წურწუმია  თემურ  ომარის ძე 

moqalaqeoba:  საქართველო 

dabadebis ricxvi, Tve, weli:   28.01.1979 

ojaxuri mdgomareoba:  დაოჯახებული   

 

 

# saswavleblis dasaxeleba swavlebis wlebi fakulteti xarisxi 

1 ივ. ჯავახიშვილის 

სახელობის თსუ 

სოხუმის ფილიალი 

1996-2001 ისტორია-

იურიდიული 

ფაკულტეტი, 

სპეციალობა 

სამართალმცოდნე

ობა 

მაგისტრი 

2 თბილისის 

პოლიტიკური 

სწავლების სკოლის 

მსმენელი 

2001-2002   

 dasaojaxebe 

# 
ორგანიზაციის 

დასახელება 
თარიღი დაკავებული თანამდებობა 

piradi informacia 

სამუშაო გამოცდილება 

 

fotosuraTi ganaTleba 



 

 

1 

“სამართლიანი 

არჩევნებისა და 

დემოკრატიის 

საერთაშორისო 

საზოგადოება”  

1998-2001 

კოორდინატორი ქ. თბილისის დიდუბის 

რაიონში 

 

2 

თბილისში აშშ საელჩოს 

დიპლომატიური 

უშიშროების ოფისი 

1999-2003 თანამშრომელი 

3 

“საქართველოს 

ახალგაზრდა 

პოლიტოლოგთა და 

ჟურნალისტთა 

ასოციაცია” 

2001-2004 იურისტი 

4 

აფხაზეთის ა/რ 

განათლებისა და 

კულტურის სამინისტრო 

2005 

იურიდიული სამსახურის 

უფროსი/სახელმწიფო საიდუმლო საქმის 

მწარმოებელი 

 

5 “საქართველოს 

ადვოკატთა ასოციაცის 

წევრი“ 

2006 წლიდან 

დღემდე 

ადვოკატი (სამოქალაქო,  სისხლის და 

ადმინისტრაციულ საქმეებზე) 

 

6 დავით გურამიშვილის 

საერთაშორისო 

სასწავლო 

უნივერსიტეტი «იბერია» 

2008-2011 იურისტი 

7 სსიპ თბილისის 

მრავალპროფილიანი 

სწავლების ცენტრი 

2008-2009 იურისტი 

8 ა.(ა).ი.პ. «განათლება 

დემოკრატიისათვის» 

2007-2011 პროექტში –``Youth Education Programme”–

(ახალგაზრდების განათლების 

პროგრამა) –პროექტის იურისტი 

9 ა.(ა).ი.პ.–

საქველმოქმედო 

ჰუმანიტარული 

2010 - 2011 
პროექტი (დევნილთა ა(ა)იპ-ების შექმნა 

და კონსულტირება) იურისტი 

 



 

 

ცენტრი“ აფხაზეთი” 

10 შპს ქუთაისის 

საზოგადოებრივი 

კოლეჯი 

2011 - 2013 იურიდიული სამსახურის უფროსი 

11 შპს თბილისის დავით 

აღმაშენებლის 

სასაწავლო 

უნივერსიტეტი 

2011 იურიდიული სამსახურის უფროსი 

12 შპს საერთაშორისო 

კავკასიის ტურიზმის 

საზოგადოებრივი 

კოლეჯი 

2011 - 2012 იურისტი 

13 ა.(ა).ი.პ. «განათლება 

დემოკრატიისათვის» 

2011 
გამგეობის თავმჯდომარე და 

პროექტების იურისტი 

 

14 შპს“ორიენტირი” 

(საზოგადოებრივი 

კოლეჯი) 

2012 იურისტი 

15 შპს „საქართველოს ზაზა 

ფანასკერტელის 

სახელობის სამედიცინო, 

მრავალდარგოვანი  

პროფესიული კოლეჯი 

2013-2014 იურისტი 

16 საქართველოს 

ეროვნული 

უნივერსიტეტი სეუ 

2014 იურისტ-კონსულტანტი განათლების 

საკითხებში 

17 სსიპ განათლების 

ხარისხსის 

განვითარების 

ეროვნული ცენტრი 

2014 პროფესიული საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ავტორიზაციის 

ექსპერტი 

18 აფხაზეთის ა/რ 

განათლებისა და 

2015 წლიდან 

დღემდე 

იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური 

რესურსების მართვის სამსახურის 



 

 

კულტურის სამინისტრო უფროსი 

 

# 
treiningis 

dasaxeleba 

treiningis Catarebis 

adgili, periodi 

organizaciis 

dasaxeleba (vis mier 

iyo organizebuli) 

ra saxis codna da 

gamocdileba miiReT 

1 “კონფლიქტები და 

მოგვარების გზები” 

ქ. თბილისი    2000-

2001 

 

კონფლიქტოლოგიისა 

და მოლაპარაკებების 

საერთაშორისო 

კვლევითი ცენტრი 

 

კონფლიქტის 

სახეები, 

მოლაპარაკებების 

წარმოებისა და 

დავების 

მოგვარების 

მეთოდიკა 

2 “დემოკრატიული 

ინსტიტუტები და 

სამოქალაქო 

საზოგადოება” 

საქართველო-

იტალია-

საფრანგეთი 

2001-2002 

(თბილისის 

პოლიტიკური 

სწავლების 

სკოლა/ევროპის 

საბჭო) 

დემოკრატიის 

ფუნქციონირება 

აშშ-ში და 

ცენტრალური 

ევროპის ქვეყნების 

მაგალითზე და 

სამოქალაქო 

სექტორის როლი 

როგორც 

სახელმწიფო 

ხელისუფლების 

კონტროლის 

ალტერნატიული 

მექანიზმი 

3 “ახალგაზრდების 

უფლებების დაცვა 

საქართველოში” 

ქ.თბილისი 

2002 

საქართველოს 

სახალხო დამცველის 

ოფისი  

არასრულწლოვანთ

ა დანაშაულობის 

კრიმინოლოგიური 

დახასიათება, 

იუვენალური 

სასამართლო 

სისტემის 

თავისებურებები 

4 “ადვოკატთა 

სასამართლო უნარ-

ქ.თბილისი აშშ-ს იურისტთა სამართალწარმოება

სთან 

kvalifikaciis asamaRlebeli kursebi (treiningebi) 



 

 

ჩვევების 

განვითარება” 

2004 ასოციაცია დაკავშირებული 

საკითხების 

განხილვა, 

ადვოკატთა ეთიკის 

კოდექსი 

5 «სამოქალაქო 

ინტერესების დაცვა» 

ქ.თბილისი 

2004 

ცვლილებებისა და 

კონფლიქტების 

მართვის ცენტრი 

«პარტნიორები-

საქართველო» 

 

სოციალურად 

დაუცველ 

პითა სამოქალაქო ი

ნტეგრაცია 

6 «ადამიანის 

უფლებათა 

ევროპული 

კონვენციის შესახებ» 

ქ.თბილისი 

2005 

სახელმწიფოსა და 

სამართლის 

ინსტიტუტი/ევროპის 

საბჭოს 

საინფორმაციო 

ბიურო 

საქართველოში 

ადამიანის 

უფლებათა 

ევროპული 

კონვენციის, 

სამოქალაქო და 

პოლიტიკური 

უფლებების 

შესახებ 

საერთაშორისო 

პაქტის 

მუხლობრივი 

ანალიზი 

7 საგადასახადო 

კოდექსის თემაზე 

არასამთავრობო 

ორგანიზაციებისათვ

ის 

ქ.თბილისი 

2011 

ფონდი “ღია 

საზოგადოება –

საქართველო” 

გადასახადის 

სახეების განხილვა 

8 ტრენინგი 

ადვოკატთა ეთიკის 

კოდექსზე 

ქ.თბილისი 

2012 

საქართველოს 

ადვოკატთა 

ასოციაცია 

ადვოკატთა ეთიკის 

კოდექსსის 

განხილვა 

 

 

 



 

 

 

ელემენტარულად საშუალოდ კარგად ძალიან 

კარგად 

სტანდარტიზებული ტესტის ქულები 

დასახელება თარიღი ქულები 

  ინგლისური რუსული    

       

       

 

 

ელემენტარულად საშუალოდ კარგად ძალიან კარგად 

  Internet Word 

   Excel 

   Powerpoint 

 

 

უცხო ენები/ცოდნის დონე 

კომპიუტერული პროგრამები 


