kadrebis aRricxvis furceli
piradi informacia

gvari,saxeli, mamis saxeli: ბენდელიანი ვიტალი ოთარის ძე
moqalaqeoba: საქართველო
dabadebis ricxvi, Tve, weli: 1 იანვარი, 1953 წელი
ojaxuri mdgomareoba: დაოჯახებული
fotosuraTi
samxedro samsaxurisadmi damokidebuleba: afxazeTis omis
veterani

ganaTleba

#
1

saswavleblis dasaxeleba

swavlebis wlebi

fakulteti

1971-1975 წწ

ფიზიკური
კულტურა და

საქართველოს სახელმწიფო
ფიზიკური კულტურის
ინსტიტუტი

2

სპორტი

საქართველოს ილია
ჭავჭავაძის სახელობის

2007 წლის 28

საერთაშორისო

სექტემბერი

დოცენტის
მიენიჭა

სამეცნიერო
ხარისხი

საზოგადოება „ცოდნა“
3

xarisxi

საქართველოს სპორტის

საქართველოს
14 სექტემბერი

სახელმწიფო დეპარტამენტი

2000 წ.

მიენიჭა

სპორტის
დამსახურებული
მუშაკი

სამუშაო გამოცდილება

#

ორგანიზაციის
დასახელება

dasaojaxebe
თარიღი

დაკავებული თანამდებობა

აფხაზეთის ა/რ
1

განათლებისა და
კულტურის სამინისტრო

02/11/2012 -

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა

დღემდე

სამსახურის უფროსი

2009 წ.-დღემდე

ვიცე - პრეზიდენტი

2002 წ. დღემდე

გენერალური მდივანი

აფხაზეთის ა/რ
2

რეგიონალური
ოლიმპიური კომიტეტი

3

აფხაზეთის ა/რ
ჭიდაობის ფედერაცია
აფხაზეთის ა/რ

4

განათლებისა და

2009 წ

სპორტის სამმართველოს უფროსის
მოადგილე

კულტურის სამინისტრო
აფხაზეთის ა/რ
5

განათლებისა და

2006წ

კულტურის სამინისტრო

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა
სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი

აფხაზეთის ა/რ სპორტის
6

სახელმწიფო

1993-2005 წ წ

მთავარი სახელმწიფო მრჩეველი

1985 წ.-2005 წ

თავმჯდომარე

1980-1985 წწ

სასწავლო ნაწილის გამგე

დეპარტამენტი
7

სოხუმის რაიონის
სპორტული კომიტეტი
სოხუმის რაიონის

8

ბავშვთა და მოზარდთა
სპორტული სკოლა

9

10

სოხუმის რაიონის
სპორტული სკოლა
სოხუმის რაიონის
საჯარო სკოლა

1975 წ.

1970 წ.

ფიზიკური კულტურისა და სპორტის
მწვრთნელ-მასწავლებელი
ფიზიკური კულტურისა და სპორტის
მასწავლებელი

kvalifikaciis asamaRlebeli kursebi (treiningebi)

#

treiningisdasaxeleba

treiningisCatarebisa
dgili, periodi

organizaciisdasaxele
ba
(vismieriyoorganizebu
li)

rasaxiscodna da
gamocdilebamiiRe
T

1

ფიზიკური კულტურისა

ქ. მოსკოვი, 1980 წ.

ფიზიკური

სპორტისა და

და სპორტის

1-18 მარტი

კულტურისა და

ფიზიკური

ხელმძღვანელი მუშაკის

სპორტის ინსტიტუტი კულტურის

კვალიფიკაციის

(гцолифк)

ამათლების კურსები
2

მუშაკი

ფიზიკური კულტურისა
და სპორტის თეორია და

1980 წ. 30
სექტემბერი,

საქართველოს
განათლების

მეთოდიკა

თბილისი

სამინისტროს
მასწავლებელთა
დახელოვნების
ცენტრი

3

სპორტის თანამედროვე

2006 წელი

საერთაშორისო

მართვის მენეჯმენტის

აზერბაიჯანი, ქ.

ტრენინგი

საკითხები

ბაქო

ევროსაბჭოს ეგიდით
ორგანიზებულ
სპორტის
თანამედროვე
მართვის საკითხებში

4

სპორტის

თბილისი, 31მაისი-

საქართველოს

ადმინისტრირების

3 ივნისი 2012 წ

ოლიმპიური

კურსები
5

6

კომიტეტი

კავკასიის

29 ივნისი - 7

ახალგაზრდული

ივლისი 2003 წ.

საზაფხულო ბანაკი

სასომხეთი

აფხაზეთის

თბილისი, 2009 წ

ევროპოს საკონსულო

საქართველოს

ავტონომიური

საზოგადოებრივი

რესპუბლიკის საჯარო

საქმეთა ინსტიტუტი

მოხელეთა
კვალიფიკაციის
ასამაღლებელი
პროგრამა
7

ზოგადი მენეჯმენტის

19,11,2012 -

ტრენინგებისა და

ტრენინგ-კურსი საჯარო

06,12,2012

კონსულტაციების

მოხელეებზე

ხელმძღვანელი

ცენტრი

უცხო ენები/ცოდნის დონე
ელემენტარულად

საშუალოდ

კარგად

ძალიან

სტანდარტიზებული ტესტის ქულები

კარგად
დასახელება

თარიღი

ქულები

რუსული

კომპიუტერული პროგრამები
ელემენტარულად

საშუალოდ

კარგად

ძალიან კარგად

Powerpoint

Word
Excel
Internet

