ანა თორია
მობილური: 568190235
ელ-ფოსტა Anatoria97@gmail.com
ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი
დაბადების თარიღი: 04.09.1997

განათლება
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 10.2019 - 09.2021
სამართალმცოდნე, ბიზნესს სამართლის და სოციაურ მეცნიერებათა ფაკულეტი სპეციალობა
სამართალმცოდნეობა
მაგისტრანტი
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, 09.2015 - 07.2019
სამართალმცოდნე, ბიზნესის სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა
ბაკალავრი, მიმაგრებული ფაილი

სამუშაო გამოცდილება
სტაჟიორი, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, 11.2018 - 06.2019, 0 ლ, (7 თვე - 0
წელი და 7 თვე)
მოვალეობები:
წამოსვლის
მიზეზი:

ადმინისტრაციულ პალატაში მოსამართლის თანაშემწეთათვის დახმარების
გაწევა.
სახელმწიფო სტაჟირების პროგრამის დასასრული, მიმაგრებული ფაილი

იურიდიული კონსუტანციის კონსულტანტი და ადვოკატის თანაშემწე, საქართველოს
სახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 04.2018 - 04.2019 (12 თვე - 1 წელი და 0 თვე)
მოვალეობები:
წამოსვლის
მიზეზი:

იურიდიული კონსულტანცია და ადვოკატის დახმარება სხვადასხვასახის
იურიდიული დოკუმენტების მომზადებაში.
სტაჟირების ვადის ამოწურვა., მიმაგრებული ფაილი

სრული სტაჟი 14 თვე (1 წელი და 2 თვე)

ენები
ინგლისური (მეტყველება: B2, წერა: B1)

კომპიუტერული პროგრამები
Microsoft Office Word (კარგი), Microsoft Office Excel (კარგი), Microsoft Office Outlook (
ძალიან კარგი),

ტრენინგები, სხვა მიღწევები
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი., 07.2020-05.2021
ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა., სერტიფიკატი
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი., 07.2020-08.2021
ნოტარიუსთა პალატის სტაჟირების სრული კურსი, სერტიფიკატი
რეგიონის განვიტარების ცენტრი, 11.2018-11.2018
პროექტების მართვა/ადვოკატირება და ახალგაზრდობის ჩართულობა თვითმმართველობის
განხორციელებაში., სერტიფიკატი
კონრად ადენაურის ფონდი, 10.2018-10.2018
მრავალფეროვნების ადვოკატირება"კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და სამოქალაქო
პასუხისმგებლობა., სერტიფიკატი
პარტნიორები დემოკრატიის განვითარებისთვის, 08.2018-09.2018
მეწარმეობის როლი გენდერული თანასწორობის მიღწევის პროცესში., სერტიფიკატი
jason herman abmassador of the european union to georgia, 06.2018-06.2018
In grateful regionation of your valuable contribution as a volunteer to the implementation
of europe day 2018 in kutaisi,georgia on 2 june 2018, სერტიფიკატი
სამოქალაქო განატლების ცენტრი, 05.2018-05.2018
ქვეყნის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა სამართლებრივი დაცვის ხელის შემშლელი ფაქტორი,
სერტიფიკატი
აკაკი წერეთლის სახემწიფო უნივერსიტეტი, 04.2018-04.2018
საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებების თავისებურებანი სისხლის სამრთალწარმოების
პროცესში., სერტიფიკატი
შოთა მესხიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 07.2017-07.2017
კონსტიტუციური სახელწიფო, სერტიფიკატი

საკონტაქტო ინფორმაცია
მამის სახელი: აბესალომ
სქესი: მდედრობითი
მოქალაქეობა: საქართველო
სამხედრო ვალდებულება: არასამხედრო ვალდებული
პირადი ნომერი: 19001101918
ფაქტობრივი მისამართი: , , საქართველო
რეგისტრაციის მისამართი: ეგრისის 10, ზუგდიდი, საქართველო
ავტომანქანის მართვის მოწმობის EH0669392
ნომერი:

