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განათლება
სწავლის წლები სასწავლებელი ფაკულტეტი სპეციალობა ხარისხი

1998-2003 გორის

სახ.უნივერსიტეტი

საბუნებისმეტყველო მათემატიკა-ფიზიკა- 

ინფორმატიკა

მათემატიკოსი 

IT-სპეციალისტი

ტრენინგი ტრენინგის ჩატარების

ადგილი, პერიოდი

ორგანიზაციის დასახელება

(ვის მიერ იყო ჩატარებული)

რა სახის სწავლება გაიარეთ

კომპიუტერის აწყობა 

დიაგნოსტიკა 

ინსტალაცია

კომპიუტერული 

კომპანია maxtop

პეკინის 31

კომპიუტერული 

კომპანია

maxtop

კომპიუტერის აწყობა

დიაგნოსტიკა ინსტალაცია

Next-it academy ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

ტექნიკური 

უნივერსიტეტი

IT ქსელი(CCNA) და 

კიბერუსაფრთხოება



შრომითი საქმიანობა

სამუშაო წლები ორგანიზაციის დასახელება თანამდებობა ფუნქციები - მოვალეობები

2003-2005 საშუალო სკოლა მასწავლებელი მათემატიკის 

მასწავლებელი

2005-2006 ამბიონი მასწავლებელი კომპიუტერული

პროგრამების(photoshop,3ds

max,IT ინჟინერია) 

მასწავლებელი

2010-2011 კომპიუტერული 

კომპანია
“intelleqt
eorgia”

ამწყობ 

ინსტალატორი 

გაყიდვების 

მენეჯერი

კომპ.ტექნიკის 

რეალიზაცია 
კომპიუტერის აწყობა 

დიაგნოსტიკა ინსტალაცია

2011-2016 აკადემია“ერისიმედი 

“

ლექტორი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

მასწავლებელი(web design)

2011 სასწავლო ცენტრი

ქართული გენი

მასწავლებელი photoshop,3ds  max,corel,  IT

ინჟინერია და ქსელი,

პროგრამირება  (c+

+,python)
2013 სასწავლო ცენტრი

ILC

მასწავლებელი photoshop,3ds max, IT 

ინჟინერია და ქსელი, 

პროგრამირება (c+

+,python)
2016 საზოგდოებრივი 

კოლეჯი კავკასიონი

ლექტორი ინფორმ.უსაფრთხოება 

ქსელი და კომპ.ინჟინერია

2018 საზოგადოებრივი 

კოლეჯი 

”ინფორმაციული 

ტექნოლოგიების 

აკადემია” -Itvet

ლექტორი საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების 

სწავლება (ვებ 

დიზაინი და 

პროგრამირება) html- 

css-javacsript-php mysql
2019     ბიზნესის და

  ტექნოლოგიების

 (აკადემია BTA)

ლექტორი  ვებ ტექნოლოგიები



უცხო ენების ცოდნა

რეკომენდაცია (მიუთითეთ სამი პიროვნება, ვისაც შეუძლია რეკომენდაცია გაგიწიოთ)

პროგრამები პროგრამების ცოდნა

Windows xp,win 7, win 8, win 10
სუსტად საშუალოდ

კარგად ძალიან კარგად

Office(word,exe,power point, enternet)
სუსტად საშუალოდ

კარგად ძალიან კარგად

Photoshop,Corel Drow.In Design,3dmax
სუსტად საშუალოდ

კარგად ძალიან კარგად

ქსელი და კიბერუსაფრთხოება
სუსტად საშუალოდ

კარგად ძალიან კარგად

HTML,CSS, javascript, PHP,MYSQL
სუსტად საშუალოდ

კარგად ძალიან კარგად

C++, python
სუსტად საშუალოდ

კარგად ძალიან კარგად

უცხო ენები პროგრამების ცოდნა

რუსული სუსტად

საშუალოდ

კარგად ძალიან კარგად

ინგლისური სუსტად

საშუალოდ

კარგად ძალიან კარგად

თურქული სუსტად

საშუალოდ

კარგად ძალიან კარგად

სახელი, გვარი ორგანიზაცია თანამდებობა ტელეფონი, ელ.ფოსტა

mumlaze  malxaz sax.universiteti maTematikis
mecn.kandidati

893428756

midodaSvili  levan sax.universiteti dekani

midodaSvili  biZina sax.universiteti dekani

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა


