
                                      
                                                                            რეზიუმე       
 

სახელი: თამარ 

გვარი: მახარაშვილი 

დაბადების თარიღი: 31 ივლისი, 1973 წელი                                                           

მისამართი: თბილისი, საბურთალოს ქ. № 36 

ტელეფონი: 2382431; 577375460 

ელ.ფოსტის მისამართი: tamarmakharashvili1@gmail.com 

 

განათლება: 

№ წლები საგანმანათლებლო 
დაწესებულება 

სპეციალობა 
კვალიფიკაცია 

აკადემიური 
ხარისხი 

1 
1995-1998 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 

ასპირანტურის კურსი 
ებრაულ-არამეული 
ფილოლოგიის განხრით 

 

2 

 
1990-1995 
 

 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი 
 

 
აღმოსავლეთმცოდნეობა, 
აღმოსავლეთმცოდნე 
ფილოლოგი (ებრაისტი) 

 
მაგისტრი 
 

 

სამუშაო გამოცდილება: 

№ წლები ორგანიზაციისა და სტრუქტურული 
ერთეულის დასახელება 

თანამდებობა 

1 2015-            
დღემდე 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ცენტრის დირექტორის 
მოადგილე 

2 2014-2015 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი 

ცენტრის დირექტორის 
მოადგილის მოვალეობის 
შემსრულებელი 

3 2014 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების 
სამინისტროს სსიპ განათლების ხარისხის 
განვითარების ეროვნული ცენტრი 

„პროფესიულ კვალიფიკაციათა 
განვითარების ხელშეწყობის 
პროგრამის“ მენეჯერი 

4 2010-2012 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს სსიპ 
„სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტო“ 

სააგენტოს დირექტორი 

5 2008-2009 საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა 
და სპორტის სამინისტრო 

მინისტრის მრჩეველი 

6 2008-2010 საქართველოს მთავრობის კანცელარია საქართველოს მთავრობის 
კანცელარიის საზოგადოებასთან 
ურთიერთობის სამსახურის 
უფროსი 
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7 2008 დიასპორის საკითხებში საქართველოს 

სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 
მინისტრის მოადგილე 

8 2005-2008 საქართველოს ლტოლვილთა და 
განსახლების სამინისტრო 

მინისტრის მოადგილე 

9 2006-
დღემდე 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენების 
ცენტრი 

ებრაული ენის ლექტორი 

10 2000-2006 თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის 
სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი 

ებრაული ენის ლექტორი 

11 2000-2005 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

იუდაიკის კაბინეტის ლექტორი 

12 1997-1999 უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან 
კულტურული კავშირის საქართველოს 
საზოგადოება 

უცხოეთის ქვეყნებთან 
ურთიერთობის განყოფილების 
გამგის მოადგილე 

13 1996-1997 უცხოეთში მცხოვრებ თანამემამულეებთან 
კულტურული კავშირის საქართველოს 
საზოგადოება 

უფროსი რეფერენტი 

 

ენების ცოდნა: 

ენის დასახელენა წერითი უნარი 
კარგი/ძალიან 
კარგი/დამაკმაყოფილებელი 

მეტყველების უნარი 
კარგი/ძალიან 
კარგი/დამაკმაყოფილებელი 

ქართული ენა ძალიან კარგი ძალიან კარგი 
ინგლისური ენა კარგი კარგი 
რუსული ენა კარგი  კარგი 
ებრაული ენა ძალიან კარგი ძალიან კარგი 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა: 

პროგრამის დასახელება კარგი/ძალიან კარგი/დამაკმაყოფილებელი 
Microsoft Office Word კარგი 
Microsoft Office Excel კარგი 
Microsoft Office PowerPoint კარგი 
ინტერნეტი კარგი 
ელექტრონული დოკუმენტბრუნვის პროგრამა Eflow კარგი 

 

მიღწევები (პროექტი, ტრენინგი, სერთიფიკატი, სამეცნიერო ნაშრომი, პუბლიკაცია და სხვა) 

№ წლები პროექტის ტრენინგის, სერთიფიკატის, სამეცნიერო ნაშრომის, პუბლიკაციის 
დასახელება  

1 2017 ისრაელის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის შაბთაი ცურის საპატიო 
სიგელი ისრაელისა და საქართველოს მეგობრობასა და 
ურთიერთთანამშრომლობაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის. 

2 2015 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ შექმნილი სამთავრობო კომისიის წევრი, 
საქართველოში ებრაელთა დამკვიდრების 26 საუკუნოვანი სამთავრობო 
იუბილის კოორდინატორი 

3 2010 “დედა-ენა”- იაკობ გოგებაშვილის მიხედვით ებრაულ ენაზე, ისრაელში 
მცხოვრები ქართველი ებრაელებისთვის.  

4 2000 ისრაელის ჰარ-ჰაცოფიმის უნივერსიტეტი, სტაჟირება 



                                      
5 1999 ისრაელის სარ ჰა არონის კურსები, სამთავრობო უწყებებში მართვა-მენეჯმენტი 

 

1997 წლიდან დღემდე გამოქვეყნებული მაქვს 20-მდე სამეცნიერო პუბლიკაცია კვლევის ძირითად 
სფეროში. 

 


