
 

 

 

kadrebis aRricxvis furceli  

    

                                                                              

gvari, saxeli, mamis saxeli: ურიდია თემურ მურმანის ძე 

moqalaqeoba: საქართველო 

dabadebis ricxvi, Tve, weli:   01 ივლისი 1977 წ 

ojaxuri mdgomareoba: დასაოჯახებელი 

   

 

 

# saswavleblis dasaxeleba swavlebis wlebi fakulteti xarisxi 

1 თბილისის ივ. 

ჯავახიშვილის 

სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 

სოხუმის ფილიალი 

 

   1995-2001 ww 

 

   ეკონომიკური 

ეკონომიკის 

ბაკალავრის 

აკადემიური 

ხარისხი 

 dasaojaxebe 

# 
ორგანიზაციის 

დასახელება 
თარიღი დაკავებული თანამდებობა 

1 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

უმაღლესი საბჭოს 

2003-2004 ბუღალტერ-მოლარე 

piradi informacia 

სამუშაო გამოცდილება 

 

ganaTleba 



 

 

სათათბირო ორგანო 

2 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის საგანგებო 

დავალებათა 

დეპარტამენტი 

2005-2006 მოლარე 

3 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის საგანგებო 

დავალებათა 

კოორდინაციის 

დეპარტამენტი 

2006 მთავარი სპეციალისტი 

4 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის საგანგებო 

დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის 

აპარატი 

2006-2007 მთავარი სპეციალისტი 

5 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის საგანგებო 

დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის 

აპარატი 

2007 მთავარი ბუღალტერი 

6 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის საგანგებო 

დავალებათა საკითხებში 

აფხაზეთის მინისტრის 

აპარატი 

2008-2010 ბუღალტერი 

7 

სსიპ სოხუმის კ. 

გამსახურდიას 

სახელობის სახელმწიფო 

დრამატული თეატრი 

20010-2012 მთავარი ბუღალტერი 



 

 

8 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის სამინისტრო 

2012-2014 
საბიუჯეტო-საფინანსო და შესყიდვების 

სამსახურის უფროსი 

9 

აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

განათლებისა და 

კულტურის სამინისტრო 

2014-დღემდე 

საბიუჯეტო-საფინანსო, შესყიდვებისა 

და მატერიალურ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

 

 

# 
treiningis 

dasaxeleba 

treiningis Catarebis 

adgili, periodi 

organizaciis 

dasaxeleba (vis mier 

iyo organizebuli) 

ra saxis codna da 

gamocdileba miiReT 

1 აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

საჯარო მოხელეთა 

კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი 

პროგრამა 

ქ. თბილისი.  

მ. ბროსეს 4 

2011 წ. 

 

საქართველოს 

საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი 

   ეფექტური  

კომუნიკაცია; 

ლიდერობა და 

გუნდური მუშაობა; 

საქმიანიეტიკეტის 

საფუძვლები; 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯმენტი; 

საჯარო მოხელის 

ეთიკური ნორმები; 

2 აფხაზეთის 

ავტონომიური 

რესპუბლიკის 

საჯარო მოხელეთა 

კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი 

პროგრამა 

 

ქ. თბილისი. 

მ. ბროსეს 4 

2013 

 

საქართველოს 

საზოგადოებრივ 

საქმეთა ინსტიტუტი 

საზოგადოებასთან 

ურთიერთობის 

მენეჯმენტი; 

საჯარო მოხელის 

ეთიკური ნორმები; 

  3  

სახელმწიფო 

 

ქ. თბილის რ. 

 

სახელმწიფო 

სახელმწიფო 

შესყიდვების 

განხორციერლების 

kvalifikaciis asamaRlebeli kursebi (treiningebi) 



 

 

შესყიდვების 

პროგრამა 

ჰოლბრუკის ქუჩა შესყიდვების 

სააგენტო 

წესი და მასთან 

დაკავშირებული 

დოკუმენტაცია 

 

 

 

ელემენტარულად საშუალოდ კარგად ძალიან 

კარგად 

სტანდარტიზებული ტესტის ქულები 

დასახელება თარიღი ქულები 

  ინგლისური რუსული    

       

       

 

 

ელემენტარულად საშუალოდ კარგად ძალიან კარგად 

  Powerpoint Word 

   Excel 

   Internet 

 

 

 

კომპიუტერული პროგრამები 

უცხო ენები/ცოდნის დონე 


