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განათლება

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 10.2016 - 07.2019
საერთაშორისო ურთიერთობები, სამართალი და საერთაშორისო ურთიერთობები 
დოქტორი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 10.2014 - 07.2016
საერთაშორისო ურთიერთობები, ბიზნეს-ინჟინერინგი
მაგისტრი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 10.2010 - 07.2014
საერთაშორისო ურთიერთობები, ბიზნეს-ინჟინერინგი
ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება

ვაჭრობის განვითარებისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების 
დეპარტამენტის აშშ-სა და ამერიკის კონტინენტის ქვეყნების სამმართველოს მთავარი 
სპეციალისტი , საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 
03.2018 - დღემდე 

მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს აშშ-სა და ამერიკის კონტინენტის ქვეყნებთან ვაჭრობის განვითარების 
სამსახური, 03.2016 - 03.2018 

მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების 
დეპარტამენტის ევროპულ საქმეთა და ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების 
სამმართველო, 09.2015 - 03.2016 

სტაჟიორი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
საგარეო ვაჭრობისა და საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების 
დეპარტამენტის ევროპულ საქმეთა და ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების 
სამმართველო, 04.2015 - 08.2015 

პრაქტიკანტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საერთაშორისო 
ეკონომიკურ ურთიერთობათა დეპარტამენტი, 09.2014 - 11.2014 

სტაჟიორი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საქართველოს საავტომობილო 
გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო პროექტების სამმართველო, 08.2014 - 09.2014 

ასევე, 2019 წლიდან ვარ მოწვეული ლექტორი საქართველოს ტექნიკურ 
უნივერსიტეტში, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე.



ენები

ინგლისური (მეტყველება: C2, წერა: C2) რუსული (მეტყველება: B1, წერა: B1)

კომპიუტერული პროგრამები

Microsoft Office Word (ძალიან კარგი), Microsoft Office Excel (ძალიან კარგი), Microsoft 
Office PowerPoint (ძალიან კარგი), eDocument (ძალიან კარგი), Microsoft Office Outlook 
(ძალიან კარგი), Adobe Acrobat (ძალიან კარგი), დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა 
- დეს (ძალიან კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები

საქართველოს ფინანსთან სამინისტროს აკადემია, 10.2018-12.2018
ფინანსური მოდელირება ექსელის პროგრამაში

Internatinal Trade Centere, 06.2018-06.2018
Introduction to ITC’s Market analysis Tools and Preparation of Market Profiles

WTO, 02.2017-04.2017
Regional Trade Agreements and the WTO (e-learning course)

WTO, 12.2016-02.2017
Introduction to the WTO (e-learning course)

Lublin University of Technology, Department of Management, 07.2015-07.2015 
Development of Business on the example of Polish

Lublin University of Technology, Department of Management, 07.2015-07.2015 
Foreign direct investment in the commercialization of science. The case of Poland

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, 03.2014-03.2014 
საქართველოს NATO-ში ინტეგრაციის პერსპექტივები და მექანიზმები

BRITISH COUNCIL, 10.2012-12.2012 English 
Language Course, Intermediate Level

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 05.2012-05.2012 
დიპლომატიის სკოლა

საზოგადოებრივ ინიციატივათა ალიანსი, 03.2012-04.2012 
პროექტში როგორ NATO? მონაწილეობა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 02.2012-03.2012 
ტრენინგი: წარმატებული კარიერა ახალი თაობისათვის

INTERNATIONAL HOUSE, 01.2012-03.2012 English 
Language Course Upper-Intermediate Level

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 06.2011-06.2011 
ტრენინგი: ''ზოგადი მენეჯმენტი HRM,PR



დამატებითი ინფორმაცია

სტუდენტობის პირველივე დღიდან ვიყავი წარჩინებული სტუდენტი და ვიღებდი პრეზიდენტის 
სტიპენდიას, უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამები დავამთავრე 
წარჩინებით - წითელ დიპლომზე.

ასევე მაგისტრატურაზე სწავლის პერიოდში მოვიპოვე ქ. თბილისის მერიის სტიპენდია 
წარჩინებული სტუდენტებისათვის.

დამატებითი უნარები: კომუნიკაბელური, შრომისმოყვარე, მიზანდასახული, პუნქტუალური, 
პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარი, ხარისხსა და შედეგზე ორიენტირებული, 
ორგანიზებული, პასუხისმგებლობიანი.

სამაგისტრო ნაშრომი: ელექტრონული მმართველობის პერსპექტივები საქართველოში. 
სადოქტორო ნაშრომი: ენერგოპოლიტიკა თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობებში.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მამის სახელი: ბადრი

სქესი: მდედრობითი

მოქალაქეობა: საქართველო

პირადი ნომერი: 01001078956

სერია: 18IA50261

ფაქტობრივი მისამართი: თბილისი, გორგასლის ქ. 30 დ.ბ.28 
რეგისტრაციის მისამართი: თბილისი, გლდანი, VI მ/რ, კორპ.30, ბ.129. 

ავტომანქანის მართვის მოწმობის ნომერი: 0140349

გამოქვეყნებული სტატიები:

ენერგოუსაფრთხოება თანამედროვე პოლიტიკურ პროცესში (თეორიულ-კონცეპტუალური 
საფუძვლები), ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი, სტუ., 2018, 40, 266-274. 

ენერგოდიპლომატია და მთავრობათაშორისი ორგანიზაციები რეგიონალურ და 
გლობალურ დონეზე. ჟურნალი „საისტორიო ვერტიკალები“, თბილისი, სტუ., 2018, 41- 
42,115-122.

რუსეთის ენერგოპოლიტიკა და ენერგოსუვერენიტეტის გამოწვევები (რუსეთ-გერმანიის 
ურთიერთობა), ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო 
ჟურნალი „განათლება“, თბილისი, სტუ., 2019, 2 (25), 278-288.




