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პირადი ინფორმაცია ბარიშ დემირ 
 

  

 23/71, ქ.წამებული, ისანი, თბილისი, 0103, საქართველო  

 579 24 65 21     

 Brs28@hotmail.com  

 

 

სქესი მამრობითი | დაბადების თარიღი 31/05/1976 | მოქალაქეობა საქართველო & თურქეთი  

 
 

სამუშაო გამოცდილება   

    2017 წლის ოქტომბრიდან დღემდე   გაყიდვების დირექტორი შპს AEA. 

 

2014 წლის თებერვლიდან - 2014 წლის დეკემბრამდე                   იუნუს ემრეს ინსტიტუტის დირექტორი, 

რაბათი/მოროკო 

 

2012 წლის თებერვლიდან- 2014 წლის იანვრამდე                      (დამფუძნებელი) იუნუს ემრეს ინსტიტუტის 

დირექტორი, თბილისი/საქართველო 

 

2006 წლის იანვრიდან - 2012 წლის იანვრამდე             შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა 

და ჩაღლარის საგანმანათლებლ ინსტიტუტების 

სამეურნეო საბჭოს წევრი,    
                        

2000 წლის ივნისიდან - 2005 წლის დეკემბრამდე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის 

საერთო საცხოვრებელის დირექტორი 
 

განათლება და ტრეინინგები   

2011-დღემდე  დოქტორანტი განათლების მეცნიერებებში, თელავის 

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი  

1995-2000 საბაკალავრო და სამაგისტროს გაერთიანებული პროგრამა 

ფიზიკურ განათლებაში, ქუთაისის აკაკი წერეთლის 

სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

პიროვნული უნარჩვევები   

 

 

 

მშობლიური ენა (ები) თურქული 
  

სხვა ენა (ები) გაგება  საუბარი  წერა  

მოსმენა  კითხვა  
სალაპარაკო 

ურთიერთქმედება 
საუბრის წარმოება   

ქართული C1 C1 C1 C1 C1 

  

ინგლისური A1 A1 A1 A1 A1 

  

 Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2 Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages 

საკომუნიკაციო უნარები ▪ საზღვარგარეთ მიღებული გამოცდილებიდან შეძენილი კარგი კომუნიკაციის უნარი 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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დამატებითი ინფორმაცია   

 

 
 
 

ორგანიზაციული / მენეჯერული 

უნარები 

▪ ლიდერობა (წინა სამუშაო გამოცდილებიდა, პასუხისმგებელი 15 ადამიანისგან შემდგარ 

გუნდზე ) 

▪ გადაწყვეტილების მიღება 

▪ თავდაჯერებულობა 

▪ დეტალური დამუშავება 

▪ ორგანიზაციის განვითარება 

▪ პროდუქტიულობა 

▪ სტრატეგიული დაგეგმვა 

▪ სტრატეგიის შემუშავება 

მართვის მოწმობა B კატეგორია 

პუბლიკაციები 

პრეზენტაციები 

პროექტები 

კონფერენციები 

სემინარები 

ჯილდოები 

გაწევრიანებები 

რეკომენდაციები 

ციტატები 

კურსები 

სერთიფიკატები 

- ბარიშ დემირ. ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის კადრების მართვის ხელშემწყობი 

სისტემის პროექტირების მეთოდიკა. თეზისები II საერთაშორისო-სამეცნიერო 

კონფერენცია - კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის 

განათლება. ბათუმი, 2012. 

- ბარიშ დემირ. ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული 

სივრცის ფორმირების კონცეპტუალური მოსაზრებები. საერთაშორისო პერიოდული 

სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” # 1(48), თბილისი, 2014. 

- ბარიშ დემირ. ერთიანი ქართულ-თურქული საგანმანათლებლო-კულტურული 

სივრცის ფორმირების ისტორიული წინაპირობები.საერთაშორისო პერიოდული 

სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” # 1(48), თბილისი, 2014. 

-   ბარიშ დემირ. ქართულ-თურქული ერთიანი კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ცივილიზაციის განმტკიცების თეორიული დასაბუთება. შრომების კრებული,  III 

საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია - კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების 

მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი, 2014. 

- ბარიშ დემირ. საქართველოს საგანმანათლებლო კულტურის ევროპის სივრცეში 

ინტეგრირების ანალიზი. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი 

“ინტელექტი” # 1(57), თბილისი, 2017 (იბეჭდება).  

- ბარიშ დემირ. საქართველო-თურქეთის კულტურულ-საგანმანათლებლო 

ურთიერთობების ისტორიული მიმოხილვა და ახალი ეტაპი. საერთაშორისო 

პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი” # 1(57), თბილისი, 2017 (იბეჭდება).  


