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Sonra məzunlara diplomların verilməsi mərasimi 
başlandı. Bakalavr məzunlara diplomları universitetin 
prorektorları Məhəmməd Nuriyev, Rafiq Əhmədov, 
fakültə dekanları Siyavuş Azakov, Cabir Xəlilov, 
Magistratura, doktorantura və elmi işlər bölməsinin 
müdiri Eldar Şahgəldiyev, Tarix və arxeologiya 
departamentinin müdiri Roza Arazova  və baş müəllim 
Firəngiz Nəsirova  təqdim etdilər.

Tələbələr çıxış edərək, universitet rəhbərliyinə və 
müəllim kollektivinə minnətdarlıqlarını bildirdilər, Xəzər 
Universitetinin andını söylədilər və müəllimləri ilə xatirə 
şəkilləri çəkdirdilər.

Mərasimin ikinci hissəsində iştirakçılara universitet 
tələbələrinin hazırladığı konsert proqramı təqdim olundu.

Martın 17-də universitetin “Dünya” konsert 
salonunda 34-cü məzunluq mərasimi 
keçirildi. Mərasimdə məzunlar və onların 

valideynləri, tələbələr, universitetin  rəhbərliyi və 
professor-müəllim heyəti iştirak edirdilər.

Mərasim Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin 
ifası ilə başlandı. Sonra söz Xəzər Universitetinin 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
professor Hamlet İsaxanlıya verildi. H. İsaxanlı 
məzunları təbrik edərək, yeni həyat yollarında onlara 
uğurlar arzuladı. O, universitetdə yaradılmış təhsil 
mühitindən və onun özünəməxsus xüsusiyyətlərindən, bu 
təhsil sistemi vasitəsilə yalnız ixtisasına yiyələnmiş 
mütəxəssislər deyil, eyni zamanda hərtərəfli inkişaf etmiş 
gənc nəsil yetişdirilməsindən, universitetin dünyanın apa-
rıcı ali məktəbləri ilə əlaqələrindən, maddi-texniki baza-
nın daim genişlənməkdə olmasından və texnopark 
yaradılmasına başlandığından, həmçinin universitetin 
gələcəkdə həyata keçirəcəyi geniş miqyaslı tədbirlərdən 
ətraflı bəhs etdi.
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Martın 15-də Xəzər Universitetinin Mərmər 
salonunda  universitet rəhbərliyinin Şuşa Rayon İcra 
Hakimiyyəti, təhsil işçiləri və rayon ictimaiyyətinin 
nümayəndələri ilə görüşü keçirildi. Universitetin 
İctimai əlaqələr və media üzrə direktoru Əlövsət 
Əmirbəyli qonaqları səmimi salamlayaraq, sözü 
universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlıya verdi. 
H.İsaxanlı Azərbaycan təhsilinin tarixi inkişaf yolunun 
təhlilini verərək, müasir vəziyyətindən danışdı və 
problemləri nəzərə çatdırdı. Universitetin Qəbul və 
tələbə şöbəsinin müdiri İsaxan İsaxanlı universitetdəki 
ixtisaslar, fakültələr, institutlar və digər qurumlar 
haqqında qonaqlara geniş məlumat verdi. 

ŞUŞA  RAYONUNUN
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“Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın dilbər guşəsi olan Şuşada görüşməyi 
Bölgəsi Azərbaycanlı İcması” İctimai Birliyinin arzuladı. Şuşa Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri 
rəhbəri, Şuşa Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Təvəkkül Əliyev çıxışında rayonun təhsil işçilərinin 
Bayram Səfərov Xəzər Universitetində keçirilən gərgin əməyindən bəhs etdi. 
çox maraqlı görüş üçün H.İsaxanlıya və Görüşdə rayon təhsil şöbəsinin aparıcı 
universitetin bütün əməkdaşlarına dərin məsləhətçisi, şair Əyyub Şirlanlı çıxış edərək,  bir 
təşəkkürünü bildirdi. O, vətənindən didərgin neçə kitabını H. İsaxanlıya təqdim etdi. Xəzər 
düşmüş şuşal ı lar la  Bakının al i  təhsi l  Universitetinin tələbələri Elvin Əliyev və Günel 
müəssisələrində  ilk belə görüşün keçirildiyini Səbzəliyevanın Ü.Hacıbəylinin və Niyazinin 
qeyd etdi. Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti əsərlərindən ibarət ifaları şuşalıları valeh etdi. Sonda 
başçısının müavini  Vüsalə  Fətəliyeva da görüşü xatirə şəkilləri çəkildi.
yüksək qiymətləndirərək, “Xəzər”lilərlə 

 NÜMAYƏNDƏLƏRİ  İLƏ  GÖRÜŞ
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Martın 19-da Xəzər Universitetində  texno- kəzinin direktoru Ayna Yusubova mərkəz haq-
parkın inlişafı ilə bağlı iclas keçirildi.  Univer- qında ətraflı məlumat verdi.
sitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurası- İclasda texnoparkın ümumi siyasəti, 5 yeni 
nın sədri professor Hamlet İsaxanlı  texnoparkın biznes planı müzakirə olundu. Hal-hazırda robo-
açılması ilə bağlı indiyə qədər görülən işlər  haq- texnika, kinematoqrafiya, inşaat mühəndisliyi, 
qında məlumat verdi. Bildirdi ki, 2012-ci ildə elektronika və internet-media ilə məşğul oluna-
siyasət təhlili, ümumi quruluş planlaşdırılması, cağı nəzərdə tutuldu. Gələcək bizneslər haqqında 
texnologiya, biznes baxımından inkişaf kimi Aydın 
hazırlıq işləri görülmüşdür. 2013-ci ildə isə Əhmədzadə və Fərid Yusifoğlu, Xəzər Univer-
texnopark iş qrupu fəaliyyətə başlamış, Xəzər siteti Elektron media mərkəzinin direktoru Alik 
Universitetinin İnnovasiya mərkəzi yaradılmışdır.  Əlioğlu çıxış etdilər. Sonra isə yaxın gələcək üçün 
İnnovasiya mərkəzi texnoparkın tərkibinə daxıl planlar  müzakirə olundu. İclasda universitetin 
olunacaq biznesləri təşkil edən, qeydiyyatdan keç- prorektoru Məhəmməd Nuriyev iştirak edirdi. 
irən əsas qurum olacaq. Sonra İnnovasiya mər-

On3 Şirkətlər qrupunun nümayəndələri 

 TEXNOPARKININ  İNKİŞAFI  İLƏ  BAĞLI  İCLASXƏZƏR  
UNİVERSİTETİ 

“XƏZƏR” DƏ  

Martın 19-da universitetin 
rəhbərliyi, müəllim heyəti və tələ-
bələrin birgə Novruz şənliyi ke-
çirildi. Prorektor Rafiq Əhmədov 
bayram tonqalını alışdırandan 
sonra  tələbələrin ifaları, rəqsləri 
bir-birini əvəz etdi. İştirakçılar 
şənlənib əyləndilər, bir-birlərini 
təbrik edib, xoş arzularını bildir-
dilər, xatirə şəkilləri çəkdirdilər. 
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və tədqiqatçı-alim Dr. Valeed S. Məhəmməd  ilə görüşdü. 
Onlar Xəzər Universiteti və Banqkok Universiteti 
arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələləri barədə 
müzakirələr apardılar. H. İsaxanlı Banqkok Universiteti 
haqqında video təqdimatı izlədi və universitetin kampusu 
ilə tanış oldu.

Vyetnama səfəri zamanı H. İsaxanlı Hanoi və Ho Chi 
Minh  şəhərlərində oldu. O, əvvəlcə, Təhsil Nazirliyinin 
məmurları ilə görüşərək, Azərbaycan və Vyetnam 
arasında təhsil və tədqiqat əlaqələrini müzakirə etdi.  

Sonra Nonq Lam Universitetində  rektor Dos. 
Nquyen Hay, Beynəlxalq Əməkdaşlıq Ofisinin rəhbəri və 

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Beynəlxalq Təhsil Mərkəzinin direktoru  Dr. Nquyen 

Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı 
Nqoc Thuy, baytarlıq üzrə dekan assistenti Dr. Le Quanq 

martın 23-dən 30-dək Tayland, Vyetnam və 
Thonq və başqa  şəxslərlə görüşdü. Ho Chi Minh 

İndoneziyada işgüzar səfərdə oldu. 
şəhərində H. İsaxanlı Portkost Məsləhətçi Korporasiyası 

H. İsaxanlı Taylandın paytaxtı Banqkokda Asiya 
İdarə heyətinin sədri Tan Fuk, Maliyyə və inzibati işlər 

Texnologiya İnstitutunun (ATİ) rektoru professor Said 
üzrə menecer Nquyen Thi Tam Trinh ilə görüşdü. 

İrandoust, ARCMDG-in (BMT-nin Minilliyin İnkişaf 
Görüşdə Xəzər Universitetinin dəstəyi ilə Ho Chi Minh 

Məqsədlərinə dair Mükəmməl ASEAN Mərkəzi) 
şəhərində yeni Təhsil və Təlim Mərkəzinin yaradılması 

direktoru Dr. Sandro Kalvani, Asiya və Sakit okean 
müzakirə olundu. H. İsaxanlı Asiya İnstitutunun Vyetnam 

üzrə ATİ-nin Regional Resurs Mərkəzinin direktor 
Texnologiya Mərkəzində də oldu.

müavini və ATİ-nin Genişlənməsi üzrə icraçı 
İndoneziyaya səfər çərçivəsində H. İsaxanlı Jakarta 

direktoru Dr. Conatan Şav, Naresuan Universitetinin 
şəhərinin dövlət rəsmiləri və biznes müəssisələrinin 

Akademik Xidmətlər üzrə Banqkok Mərkəzində  
nümayəndələri  – PT Bekasi Fajar Sənaye əmlak 

mərkəzin direktoru Dr. Srisuda Chonqsithiphol ilə 
müəssisəsinin inkişaf direktoru Dr. Cohni Cohan, 

görüşdü. Görüşlərdə tərəfləri maraqlandıran 
Avstraliya-İndoneziya Tərəfdaşlıq Layihəsinin meneceri 

məsələlər müzakirə olundu.
İr. Əhməd Lanti, Fövqəladə Halların İdarə edilməsi üzrə 

Sonra H. İsaxanlı Banqkok Universitetində 
Milli Agentliyin baş məsləhətçisi Dr. Suqimin Pranoto ilə 

universitetin Beynəlxalq işlər idarəsinin direktoru Dr. 
görüş keçirdi.

Pahadda Unyapho və bu mərkəzin digər işçiləri, o 
H. İsaxanlı Jakartada Azərbaycanın İndoneziyadakı 

cümlədən Nisachol Jitdechkajorn, Mühəndislik 
Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri  Tamerlan Qarayev ilə də 

fakültəsinin professor-müəllim heyəti, o cümlədən 
görüşdü.

Optoelektronika, Rabitə və Nəzarət Sistemləri üzrə 
Araşdırma Mərkəzinin direktoru Dr. Karel L.Sterkxs 

TAYLAND,  VYETNAM  VƏ  İNDONEZİYAYA  İŞGÜZAR  SƏFƏR

Aprelin 5-də "Sağlam ailə” klinikası Xəzər 
Universitetinin Tələbə Məclisi ilə birlikdə 
tələbələr üçün  "Sevgi və sağlamlıq" 
mövzusunda seminar keçirmişdir. Seminarda 
klinikanın İctimai əlaqələr şöbəsinin rəhbəri 
Niqar Rüstəmli, İnsan resursları üzrə menecer 
və hüqüqşünas  Mahirə Abdullayeva, 
Andrologiya şöbəsinin əməkdaşı Cahandar 
Hüseynov, həkim Günay Mirzəyeva iştirak 
edirdilər. Onlar tələbələrlə söhbət aparmış və 
suallarını cavablandırmışlar.

“SEVGİ  VƏ  SAĞLAMLIQ"  MÖVZUSUNDA  SEMİNAR
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Martın 27-də Xəzər Universitetində Türkiyənin geniş məlumat verdi.Erciyes Universiteti adından 
aparıcı universitetlərindən biri olan Kayseri Erciyes çıxış edən H. Yetim və Y. Özkul universitet, onun 
Universiteti ilə Xəzər Universiteti arasında  Erciyes mərkəzləri və institutları haqqında ətraflı məlumat 
Universitetinin rektoru professor Fahrettin verərək, imzalanmış protokolun hər iki tərəf üçün 
Keleştimur və Xəzər Universitetinin təsisçisi, əhəmiyyətli olacağını bildirdilər. Sonra qonaqlar 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor onlara ünvanlanan çoxsaylı sualları cavablandırdılar. 
Hamlet İsaxanlı tərəfindən öncə  imzalanmış Təqdimat mərasimində  prorektor Rafiq 
anlaşma protokolunun təqdimat mərasimi keçirildi. Əhmədov, dekanlar İnqilab Əhmədov, Siyavuş Aza-

 Təqdimat mərasimini Xəzər Universitetinin  kov, Elza Səmədova, Magistratuira, doktorantura və 
prorektoru professor Məhəmməd Nuriyev açaraq, elmi işlər üzrə bölmənin müdiri Eldar Şahgəldiyev, 
iştirakçıları salamladı və Türkiyədən gələn qo- Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektorun assistenti 
naqları-Erciyes Universitetinin prorektoru professor Maya Muxuradze,  Qəbul və tələbə şöbəsinin müdiri 
Hasan Yetimi və Gen Kök Hüceyrə Mərkəzinin İsaxan İsaxanlı və İctimai əlaqələr və media üzrə 
direktoru professor Yusuf Özkulu təqdim etdi. M. direktor Əlövsət Əmirbəyli iştirak edirdilər.  
Nuriyev Xəzər Universiteti haqqında qonaqlara 

ERCİYES  UNİVERSİTETİ  İLƏ  XƏZƏR  UNİVERSİTETİ

  ARASINDA   ANLAŞMA  PROTOKOLUNUN  

TƏQDİMAT  MƏRASİMİ

Aprelin 6-da Xəzər Universiteti Karyera 
Mərkəzi tələbələr üçün “Motivasiya və özünə 
inam” mövzusunda təlim keçirib. Təlimçi 
Bakı Dillər və Biznes Məktəbinin əməkdaşı 
Toğrul Ələkbərov idi.  Təlimdə  karyerada 
uğur qazanmaq üçün lazım olan motivasiya, 
motivasiyanın və özünə inamın müsbət 
cəhətləri və digər müvafiq məsələlər 
müzakirə olunub, tələbələrlə fərdi məşğələ 
keçirilib və onların sualları cavablandırılıb.

 “MOTİVASİYA  VƏ  ÖZÜNƏ  İNAM”  MÖVZUSUNDA  TƏLİM 
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Martın 29-da Xəzər Universitetinin Hazırlıq Mərkəzi Tələbə.az təhsil portalının qurucusu və rəhbəri Mürsəl 
və Akare şirkətinin birgə təşkilatçılığı ilə niversitetinin Əliyev, Akare şirkətinin baş layihə koordinatoru Emrah 
tələbələri üçün “Xaricdə təhsil və karyera imkanları” Koknar, Hajizade group şirkətinin qurucusu və rəhbəri  
mövzusunda seminar təşkil olunmuşdur. Seminarda Əli Hacızadə, BEB education şirkətinin Azərbaycan 
Xəzər Universiteti Hazırlıq Mərkəzinin Direktoru  üzrə rəhbəri  İsgəndər Ağayev məruzə etmişlər. Sonda 
Emin Rüstəmov, tanınmış teleaparıcı İlkin Həsəni, tələbələrin sualları cavablandırılmışdır.

Aprelin 4-də  Xəzər Universitetinin X sədr müavini Əlövsət Əmirbəyli görülmüş işlər 
Olimpiadaya Hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin geniş haqqında geniş məlumat verərək, təşkilat komitəsi 
toplantısı keçirildi. Toplantını giriş sözü ilə üzvlərinin bundan sonra da daha  fəal olmasını arzuladı. 
universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Təşkilat Komitəsinin sədr müavini Məhəmməd 
Şurasının sədri, Olimpiadaya Hazırlıq üzrə Təşkilat Nuriyev çıxış edərək, Təşkilat Komitəsi üzvləri 
Komitəsinin sədri professor Hamlet İsaxanlı açdı. H. arasında aparılmış iş bölgüsü haqqında məlumat verdi, 
İsaxanlı məlumat verərək bildirdi ki, bu il testlərin hazırlanmıasında kafedra əməkdaşlarının 
keçirəcəyimiz olimpiada – X yubiley olimpiadasıdır və ekspert kimi iştirakının zəruruliyini vurğuladı.Təşkilat 
on ildir Xəzər Universiteti bu şərəfli və məsuliyyətli işi Komitəsinin üzvlərindən Rafiq Əhmədov, İsaxan 
həyata keçirir. H. İsaxanlı olimpiadanı yüksək İsaxanlı, Siyavuş Azakov, Zərifə Əliyeva, Emin 
səviyyədə keçirtmək üçün yaradılmış Təşkilat Rüstəmov və digərləri çıxış edərək, hazırlıqla bağlı 
Komitəsinin fəaliyyətini gücləndirməyin vacibliyini təkliflərini bildirdilər. Sonda H.İsaxanlı Olimpiadanın 
vurğuladı. yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün bütün imkanlardan 

Olimpiadaya Hazırlıq üzrə Təşkilat Komitəsinin maksimum istifadə etmək tapşırığını verdi.    

OLİMPİADAYA  HAZIRLIQ  ÜZRƏ  TƏŞKİLAT  KOMİTƏSİNİN  GENİŞ  TOPLANTISI 

  MÖVZUSUNDA 

“XARİCDƏ   TƏHSİL  VƏ  KARYERA”

SEMİNAR
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Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası strateji tərəfdaşları Vətəndaşların Əmək 
(AHK) ABŞ İnkişaf Agentliyi (USAID) ilə Hüquqlarının Müdafiə Liqası və Konstitusiya 
Əməkdaşlıq  Razılaşmasına əsasən “Azərbaycan Araşdırmaları Mərkəzidir. Layihə çərçivəsində 
Hüquq Konsorsiumu” layihəsinin icrasını həyata digər fəaliyyət növləri ilə yanaşı hüquqşünas 
keçirməkdədir. AHK layihəsinin ümumi tələbələr və gənc hüquqşünasların bacarıqlarını 
məqsədləri hüququn aliliyinin, vətəndaşların inkişaf etdirmək məqsədilə Xəzər Universiteti 
hüquqlarının və maraqlarının daha yaxşı nəzdində Hüquq Tədris Mərkəzi yaradılıb. Tədris 
müdafiəsinin təmin olunması üçün hüquqi mərkəzinin fəaliyyəti əsasən cari ildə hüquqşünas 
maarifləndirmə və vətəndaş cəmiyyətinin tələbələr üçün insan hüquqları üzrə təlim 
təsirliliyinin artırılmasıdır. Layihənin xüsusi kurslarının keçirilməsi və vəkil olmaq istəyən 
məqsədləri isə Azərbaycan hökumət dairələrinin gənc hüquqşünasları Vəkillər Kollegiyasına üzv 
vətəndaşların hüquqlarının qorunması sahəsində olmaq üçün imtahanlara hazırlaşdırmaqdan 
həyata keçirdikləri islahatların inkişafının fəal ibarətdir. Layihə çərçivəsində ilk təlim kursu cari 
şəkildə dəstəklənməsi və təşviq edilməsi, ilin mart ayının üçüncü həftəsindən başlayıb və  
müştərilərə yardım göstərilməsi və qanunların iyun ayının sonuna qədər davam edəcək.
tətbiqi  sahəsində hüquqi  peşəkarl ığın 
səviyyəsinin artırılmasından ibarətdir. Layihənin (Ardı səh. 16 - da)

 RƏSMİ  AÇILIŞ  MƏRASİMİ 

HÜQUQ  TƏDRİS  MƏRKƏZİNİN 
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Aprelin 10-da Xəzər Universitetində XUHM-in  tələbələrə təqdim etdilər və keçirilən tədbirin 
və  “BEB education”  şirkətinin birgə təşkilatçılığı məqsədi barədə geniş məlumat verdilər. Sonra M. 
ilə İngiltərənin Aberstywth Universitetinin Mərkəzi Qəznəvi Aberstywth Universiteti, onun yaranma və 
Asiya və Azərbaycan üzrə İnkişaf direktoru Murtuza inkişaf tarixi, digər ölkələrdəki universitetlərlə   əla-
Qəznəvi ilə tələbələrin  görüşü keçirildi. qələri, Avropada təhsil, tələbə həyatı barədə geniş söh-

Tədbiri giriş sözü ilə açan  XUHM-in direktoru bət açdı və tələbələri maraqlandıran suallara ətraflı ca-
Emin Rüstəmov və “BEB education” şirkətinin vab verdi. M. Qəznəvi sonda tədbirin təşkilinə görə 
Azərbaycan üzrə rəhbəri İsgəndər Ağayev qonağı minnətdarlığını bildirdi. 

 İLƏ 

GÖRÜŞ

ABERSTYWTH 
 UNİVERSİTETİNİN  ƏMƏKDAŞI

Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf rektoru Rafiq Əhmədov  açaraq, qonaqları iştirakçı-
Nazirliyi yanında Antiinhisar Siyasəti və İsteh- lara təqdim etdi. Sonra Dövlət Xidmətinin rəis mü-
lakçıların Hüquqlarının Müdafiəsi Dövlət Xidməti avini Araz Əliyev və şöbə müdiri  Zahid Şirəliyev  tə-
aprelin 10-da  Xəzər Universitetində “İstehlakçı hü- ləbələrə istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi barəsində 
quqlarının müdafiəsi prioritet vəzifədir” mövzu- geniş məlumat verdilər. Seminar tələbələrin fəal  işti-
sunda seminar  keçirdi. Seminarı universitetin  pro- rakı şəraitində   mövzunun müzakirəsi ilə başa çatdı.

MÖVZUSUNDA SEMİNAR

 “İSTEHLAKÇI  HÜQUQLARININ  MÜDAFİƏSİ  PRİORİTET  VƏZİFƏDİR” 

MÖVZUSUNDA SEMİNAR

 “İSTEHLAKÇI  HÜQUQLARININ  MÜDAFİƏSİ  PRİORİTET  VƏZİFƏDİR” 
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 ilə ilk tanışlıqdan 
doğan xoş təəssüratlarını bölüşdü.  mə-
lumat verdi ki, 

Azərbaycanda elmin, təhsilin inkişafından, 
dünya elm  təhsil sisteminə inteqrasiya baxımın-
dan beynəlxalq tərəfdaşlığın əhəmiyyətindən bəhs et-
di. Rektor NDU-nun inkişaf yolu, strukturu, maddi-
texniki bazası,  beynəlxalq əlaqələri haqqında 
məlumat verdi. Qeyd olundu ki, tədrisin keyfiyyəti-
nin artırılması, maddi-texniki bazanın gücləndiril-
məsi nəticəsində NDU ölkənin ali təhsil məktəbləri-
nin 2012-ci il üzrə reytinq göstəricilərinə əsasən 38 
ali məktəb arasında 7-ci yerdə dayanır. Universitetdə universitetlər arasında 
10 ölkədən 300-ə yaxın xarici vətəndaş təhsil alır. Bu elm və təhsil, mədəniyyət və idman üzrə əlaqələrin, 
ali məktəb dünyanın 70-dən çox tanınmış universiteti virtual əməkdaşlığın inkişafına dair əməkdaşlıq  mü-
ilə, o cümlədən Rusiyanın Novosibirsk, Rostov uni- qaviləsi imzalandı, hədiyyələr təqdim olundu. Qo-
versitetləri ilə səmərəli tərəfdaşlıq edir, beynəlxlq naqlar universitet ərazisi ilə, tədris prosesi ilə ya-
layihələrdə uğurla təmsil olunur. xından tanış oldular.

Rusiyanın Penza Dövlət Universitetinin Beynəl- minnətdarlığını bildirərək, NDU  
xalq əlaqələr üzrə prorektoru, biologiya elmləri dok- Prorektor 
toru, professor Yuri Aleksandroviç Mazey və rəhbər- 1943-cü ildə əsası qoyulan Penza Döv-
lik etdiyi nümayəndə heyəti Naxçıvan Dövlət Uni- lət Universiteti bu gün intellektual potensialın forma-
versitetində oldu. Rəsmi qəbul zamanı universitetin laşması, təmin edilməsi və regionun sosial-iqtisadi in-
rektoru, akademik İsa Həbibbəyli qonaqları salamla- kişafı baxımından Volqaboyu universitetləri sırasın-
yaraq da  ən böyük və çoxistiqamətli universitetlərdən biri-

 və dir. Universitet və onun filiallarında  1500 professor-
müəllim heyəti fəaliyyət göstərir, 20000 tələbə təhsil 
alır. Magistratura və doktorantura təhsil pilləsi üzrə 
yüksək ixtisaslı kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetiri-
lir. Y. A. Mazey  Avropa universitetləri ilə əməkdaş-
lıq edən Penza Dövlət Universitetinin NDU ilə də 
uğurlu əməkdaşlığına inamını ifadə etdi. 

Görüş zamanı əlaqələrin inkişafı ilə bağlı məsə-
lələr müzakirə olundu. Sonda 

     
 Professor Y. A. Mazey səmimi qarşılanma üçün 

NDU
“Xəzər Xəbər”in 

NDU
bürosu

PENZA  DÖVLƏT  UNİVERSİTETİ  İLƏ  

ƏMƏKDAŞLIĞIN  TƏMƏLİ  QOYULDU

PENZA  STATE UNIVERSITY
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 Naxçıvan Dövlət Universitetində Kembric  Uni- rilmiş, nəşrə universitetin rektoru, akademik İsa Hə-
versitetinin “Mükəmməlliyə bələdçı. Qlobal təhsil və bibbəylinin müsahibəsi daxil edilmişdir. “Qlobal 
imkanlar” kitabında “Naxçıvan Dövlət Universiteti”  əlaqələr” başlığı ilə çap olunmuş məqalə Naxçıvan 
adlı məqalənin təqdimetmə mərasimi keçirildi. Təd- Dövlət Universitetinin  Azərbaycanın ən qabaqcıl 
biri giriş sözü ilə açan universitetin rektoru, akade- akademik qurumlarından biri olması haqqında məlu-
mik İsa Həbibbəyli müntəzəm  göstərilən dövlət qay- matla başlayır. Həmçinin, “Müasir təhsil müəssissə-
ğısı sayəsində Naxçıvan Dövlət Universitetinin ölkə- si” başlığı ilə verilmiş bölmədə vurğulanmışdır ki, 
də və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artmasından da- universitet informasiya texnologiyaları sahəsində 
nışdı.  Qeyd olundu ki,   Avropa Rektorlar Klubuna, mühüm nailiyyətlər qazanmışdır. 
Asiya Universitetlər Assosiasiyasına, Qara Dəniz Təqdimetmə mərasimində  Prezident təqaüdçü-
Universitetlər Birliyinə, Avrasiya İpəkyolu Universi- sü, Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının professoru, 
tetlər Konsorsiumuna,  Qafqaz Universitetlər Birli- filologiya elmləri doktoru Yavuz Axundlu, universi-
yinə üzv olan universitet  hazırda 7 TEMPUS - Av- tetin Gənclər təşkilatının sədri, magistr Arzu Abdul-
ropa Cəmiyyəti sxemi layihəsində iştirak edir. Ali layev, Memarlıq və mühəndislik fakültəsinin IV kurs 
məktəbin dünyanın 70-dən çox universiteti ilə bey- tələbəsi Antoni Mokvunye, Beynəlxalq münasibətlə-
nəlxalq əlaqələri də vardır.  Böyük Britaniyanın dün- rin tarixi və nəzəriyyəsi ixtisaslaşması üzrə I kurs ma-
yada məşhur olan Kembric Universitetinin NDU-nu gistri Cang Secand, Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin 
dostluq və əməkdaşlıq üçün seçməsi, ənənəyə uyğun müdiri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Qahirə Məmmə-
olaraq ali məktəblər haqqında hər il nəşr etdirdiyi dova çıxış edərək, universitet rəhbərliyini və kollek-
“Mükəmməlliyə bələdçi. Qlobal təhsil və imkanlar” tivi bu uğur münasibətilə təbrik etdilər. 
seriyasından olan  kitabında ona yer ayırması NDU- Qeyd edək ki, kitabın elektron versiyasını Kemb-
nun beynəlxalq nüfuzunun göstəricisi olmaqla ric Universitetinə aid http://cusu-excellence2013.org 
yanaşı, həm də bütövlükdə Azərbaycan ali məktəbi- internet saytından, məqalənin tam mətnini
nin uğurlarının biri hesab oluna bilər.    http://cusu-excellence2013.org/about-the-

Universitetin elmi işlər üzrə prorektoru, book/chapter-6/ ünvanına daxil olmaqla əldə etmək 
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru Anar Kazımov kitabın olar. 
2013-cü il nəşri haqqında ətraflı məlumat verərək 
bildirdi ki, kitabda  44 ölkədən 183 təhsil müəssissəsi           Mehriban SULTAN,
sırasında  Azərbaycandan ilk dəfə məhz ünfuzlu elm 

NDU-nun Mətbuat şöbəsinin müdirivə ali təhsil mərkəzi olan Naxçıvan Dövlət Universi-
teti və onun əldə etdiyi uğurlar haqqında məqalə ve-

NDU

NDU HAQQINDA

KEMBRİC  UNİVERSİTETİNİN  İLLİK  NƏŞRİNDƏ  
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“DÜNYA” MƏKTƏBİNİN“DÜNYA” MƏKTƏBİNİN
Aprelin 5-də Heydər Əliyev adına İdman-Konsert 

Kompleksində məktəblilərin Ümummilli liderin 90 
illiyinə həsr olunmuş “Ətraf mühitin mühafizəsi” VII 
Beynəlxalq Layihə Olimpiadasının (“İnepo-Euroasia”) 
final mərhələsində “Dünya” məktəbi də iştirak etdi. 
Ötən il start götürərkən 17 xarici ölkə məktəblilərini əha-
tə edən olimpiada layihə bu il dünyanın 45 ölkəsindən 
(Azərbaycan, Türkiyə, Almaniya, Macarıstan, İndone-
ziya, Qazaxıstan, Laos, Böyük Britaniya, Rusiya, 
Malayziya, Bolqarıstan, Pakistan və s.) 500-dək şagirdi 
bir araya topladı. Xarici ölkələrdən təqdim olunan 625 
layihədən 52-si, Azərbaycanın 180 orta məktəbindən 
təqdim olunan 214 layihədən isə 78-i finala qədər 
yüksəldi. Olimpiadanın keçirilməsində məqsəd Azər-
baycanda və dünyada artmaqda olan ekoloji problem-
lərin həlli və ətraf mühitin qorunması istiqamətində 
gənc nəslin məlumatlandırılması, şagirdlərdə ekoloji 
biliklərin  inkişaf etdirilməsidir. İNEPO-AVRASİYA – 
Ətraf Mühitin Mühafizəsi Layihə Olimpiadası eyni 
zamanda ölkəmizin tanıdılmasına, Azərbaycan 
həqiqətlərinin təbliğinə, dünya məktəbliləri arasında 
dostluğun, qardaşlığın bərqərar olmasına xidmət edən 
bir vasitədir.
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 BEYNƏLXALQ  OLİMPİADADA  UĞURU BEYNƏLXALQ  OLİMPİADADA  UĞURU

Olimpiadanın mükafatlandırma mərasimin-
də müvafiq hökumət qurumlarının nümayəndələ-
ri, Milli Məclisin deputatları, təhsil işçiləri də 
iştirak etdilər. Təhsil Naziri Misir Mərdanov 
“Ətraf mühitin mühafizəsi” VII Beynəlxalq La-
yihə Olimpiadasının uğurla keçirildiyini dedi və 
təşkilatçılara təşəkkürünü bildirdi. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər 
Nazirliyi, Dövlət Neft Şirkəti, İctimai 
Televiziya və radio Yayımları Şirkəti, Çağ 
Oyrətim İşlətmələri Şirkəti və “İnepo-
Avrasiya” Ekologiya İctimai Birliyinin birgə 
təşkiltçılığı ilə keçirilən olimpiadada Heydər 
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla  
Əliyeva “Planetimizin ekoloji müasirliyi” 
mövzusunda çıxış etdi. 

“Dünya” məktəbinin təqdim etdiyi  
layihəyə Xəzər Universitetinin Coğrafiya və 
ətraf mühit elmləri departamentinin rəhbəri, 
coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Rövşən 
Abbasov rəhbərlik edirdi. Layihə “Bakıda 
yağış sularının idarə olunmasına ekoloji 
yanaşma” adı ilə təqdim olundu. Layihənin 
təqdimatı isə  məktəbin coğrafiya müəllimi 
Mətanət Ağayeva, X sinif İB şagirdləri  
Fatimə Xəlilova və İlahə Nəsibzadə 
tərəfindən həyata keçirildi. Bu layihə Bakı və 
Abşeron yarımadasında həm su qıtlığı 
probleminin aradan qaldırılmasına, həm də 
yağış sularının küçələrdə yaratdığı problemin 
həllinə yönəlmişdi.

 Layihədə təklif olunur ki, il ərzində 
şəhərə yağan yağış lar  yeralt ı  su 
anbarlarında toplansın və yay zamanı 
parkların suvarılmasında istifadə olunsun. 
İl ərzində yığıla biləcək yağış sularının 
miqdarı Oğuz-Qəbələ kəməri vasitəsi ilə 
Bakıya verilən suyun miqdarına bərabərdir. 
Hər il Bakıda parkların və bağların 
suvarılmasında böyük miqdarda içməli 
sudan istifadə olunur. Layihədən əsas 
məqsəd suvarmada yağış sularından 
istifadə etməklə içməli sudan ancaq şəhər 
sakinlərinin ehtiyacları üçün istifadə 
etməkdir.

Aktual problemlə ilk dəfə bu 
yarışmaya qatılan “Dünya” məktəbinin 
şagirdləri böyük bir uğura imza atdılar: 
layihə gümüş medala layiq görüldü. 
Qazanılan uğur bütün məktəb kollektivini 
ürəkdən sevindirdi. 

Türkiyənin  Azərbaycandakı səfiri İsmail 
Alper Coşkun, Milli Məclisin deputatı Qənirə 
Paşayeva, Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti 
Rəfiqə Hüseynzadə, Ekalogiya və təbii sərvətlər 
nazirinin müavini Firdovsi Əliyev, Çağ Öyrətim 
İşlətmələri Şirkəti  idarə heyətinin sədri Ənvər 
Özərən və digər çıxış edənlər Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, UNESSO və İSESCO-nun 
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban Əliyevaya və Heydər Əliyev Fondunun 
vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya təşəkkürlərini 
bildirdilər.

Olimpiadanın işində bir sıra dövlət rəsmiləri 
ilə yanaşı Xəzər Universitetinin təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
professor Hamlet İsaxanlı da yaxından iştirak etdi.

“Dünya” məktəbinin müəllim və şagird 
kollektivlərini bu uğur münasibətilə təbrik edir, 
onlara yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq.
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Sual: Ən birinci oxuduğunuz  hansı kitab olub? Sual: Bəs “miniatür” nə deməkdir?

Sual: Uşaqlar, muzeylə kitabxananın fərqi nədir?

Sual: Muzeydə sizi ən çox təəcübləndirən nə  
Sual: Firudin bəy Köçərli adına  kitabxanada oldu?

olanda hansı hissləri keçirdiniz?

Sual: Uşaqlar, sırğanın ucundan asılan kitablar 
yadınızdadır? Onun mənası nədir?

Sual: Uşaqlar, kitab oxumaq nə üçün lazımdır?

Arzu: Nəzrin:
Nərmin:

Hüseyn:
İnci:
Leyla:

İnci:
Leyla: Duyğu:

Tunar:

Aysu: Asəf:

Tunar:

Aqşin: Aysu: 

İbrahim:
Ayşə:

Uşaqların hamısının bir fikri oldu:

 “Ana dili” dərsliyi  “Balaca”, “kiçik” deməkdir.
 “Üç keçi”. Oradakı bütün obrazları 

sevdim.  Kitabxanaya üzv olub oxumaq üçün evə 
 “Qırmızıparaq” nağılı xoşuma gəldi. kitab apara bilərik, amma muzeydə kitablara toxunmaq 

 “Turp”. Çünki orada hamı bir-birinə kömək olmaz.
edir. Başa düşdüm ki, güc birlikdədir.

 Bir düymənin içində 3 kitab yerləşməsi.
 Oradakı oyun otağında uşaqlar üçün olan  Çox kiçik kitablar.

nağılların səhnələşdirilib bizə göstərilməsi çox xoşuma  Mənim orada dinlərlə bağlı olan kitablar 
gəldi. çox xoşuma gəldi.

 Orada uşaqlar üçün kiçik, maraqlı otaq var  Orada olan ən qədim kitab Quran kitabı idi.
idi.

 Mənim orada oxuduğum “Karlsonun 
macəraları” kitabı  çox xoşuma gəldi.

 Heyvanlar haqqında oxuduğum kitab çox O deməkdir ki, deyilən sözləri qulağında 
maraqlı idi. sırğa elə, unutma!

 Orada olan bütün kitablar maraqlı idi. 
 Mənim də qartal haqqında , kərgədan 

haqqında, tropik qurbağası, tənbəl tutuquşu  haqqında 
oxuduqlarım çox maraqlı kitablar idi. 

 Oxumaq 
dünyagörüşü  və bilik toplamaq üçün vacibdir. 

Uşaqların   suallarımıza verdikləri cavablar bir-
birindən maraqlı  oldu. Onlar belə ekskursiyaların tez-
tez təşkil olunmasını arzuladılar.

Gülşən Qurbanova,
Fidan Təbrizi,

“Dünya” məktəbinin müəllimləri

“Kitabsız böyüyən uşaq –  susuz qalan ağaca bənzər” deyib atalarımız. Uşaqlarda kiçik yaşlarından kitaba, 
mütaliəyə maraq hissi aşılamaq biz müəllimlərin hər zaman diqqətindədir. 

   “Dünya” məktəbinin ikinci sinif şagirdləri məktəb kitabxanamızın fəal oxucularıdırlar. Onlar tez-tez 
kitabxanaya gedir, maraqlı və yeni kitablarla tanış olurlar. 

   İkincilərin bu maraqlarını nəzərə alaraq, aprelin 4-də onlarla Firudin bəy Köçərli adına Respublika Uşaq 
kitabxanasında, aprelin 9- da isə Miniatür kitab muzeyində ekskursiyada olduq.

  Şagirdlər kitab evlərindən xoş təəssüratla qayıtdılar.Özlərini oxuduqları nağıl və hekayələrin qəhrəmanlarına 
bənzətmək istəyən balacaların  kitabxana və muzey haqqında təəsuratlarını öyrəndik. 

“KİTABSIZ  BÖYÜYƏN  UŞAQ –  SUSUZ  QALAN  AĞACA  BƏNZƏR”
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Martın 29-da “Dünya” məktəbində “Ümumtəhsil tədrisində online resurslardan istifadə” mövzusunu 
m ə k t ə b l ə r i n d ə   i n g i l i s  d i l i  t ə d r i s i n i n  tədris edən  xarici dil mütəxəssisi Holley Hayes idi. 
təkmilləşdirilməsi yolları” layihəsinin sayca ikinci Nümunə dərsini “Dünya” məktəbinin ingilis dili 
təlim kursu keçirildi. Xatırladaq ki, kurs qaçqın və müəllimi Eldar Zeynalov, İKT üzrə dərsi isə Leyla 
məcburi köçkün məktəblərinin müəllimləri üçün Ömərova keçdilər. Təlim böyük maraqla dinlənildi, 
nəzərdə tutulub və Şuşa, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli, müzakirələr aparıldı. “Dünya” məktəbinin belə 
Cəbrayıl məktəblərinin 24 müəllimi bu layihədə uğurlu layihəni təşkil etdiyinə və yüksək səviyyədə 
iştirak edir. həyata keçirdiyinə görə iştirakçılar tərəfindən 

təşkilatçılara minnətdarlıq bildirildi. Bu dəfəki təlim kursunda “İngilis dilinin 

 TƏDRİSİ  ÜZRƏ  TƏLİM

İNGİLİS  DİLİNİN 

“Dünya” məktəbinin kollektivinə ağır itki üz verib. Kollektivimizin 

üzvü Firəngiz Əhməd qızı  Yusifova 2013-cü il  aprelin 1-də vəfat etdi.

Firəngiz xanım 2006-cı ildən “Dünya” məktəbində  
informatika fənnini tədris etmiş və məktəbin IKT üzrə  uğurlar 
qazanmasında böyük xidmətləri olmuşdur. Səmimiliyi və  işgüzarlığı 
ilə çalışdığı illər ərzində  həm şagirdlərin, həm də iş yoldaşlarının 
sevimlisi olmuş, hörmətini qazanmışdı.

Firəngiz xanıma Allahdan rəhmət diləyirik. Qəbri nurla 
dolsun!

                                   “Dünya” məktəbinin kollektivi

FİRƏNGİZ ƏHMƏD QIZI  YUSİFOVA
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A
nası “Qırmızıpapaq” nağılına  öz əlavələri ilə Leyliyə danışır, 
nağılın qorxulu yerlərini istədiyi kimi dəyişdirirdi:

     - Ay Qırmızıpapaq, peraşki, qutab, şorqoğalı  bişirmişəm, gəl, isti-
isti apar, nənən yesin – anası  Qırmızıpapağı çağırır.

     Leyli:
     - Ay ana, qutab, şorqoğalı Azərbaycan yeməkləridir, axı ruslar 

onları bişirməyi bilmirlər.
     - Qızım, ruslar azərbaycanlılardan öyrəniblər də bişirməyi.
     Qırmızıpapağın nənəsigilə yolu meşədən keçirdi. Meşədə 

Qırmızıpapaq canavara rast gəlir.
     Canavar:
     - Hara belə, ay Qırmızıpapaq?
     - Nənəmə yemək aparıram.
     - Sən nə ağıllı qızsan, ay Qırmızıpapaq, görürəm nənəni çox istəyirsən, nənənin yerini de, səndən qabaq gedim 

nənənə xəbər verim ki, Qırmızıpapaq sənə yemək gətirir, onu sevindirim.
     Canavar Qırmızıpapağı qabaqlayaraq nənəgilə  çatır. Nənə canavarı görüb:
     - Xoş gördük, ay canavar, səndən nə əcəb?
     - Nənə, gəldim deyəm ki, sənin nə  ağıllı nəvən var, o, səni çox sevir, sənə yemək gətirir.
     Nənə canavarı evə dəvət edir.
     Bir azdan Qırmızıpapaq da gəlir.
     Nənə çay qoyur, süfrə açır. Nənə, nəvə, canavar gətirilən yeməklərdən doyunca yeyirlər.
     Canavar: 
     - Çox sağ ol, ay nənə, lap doyunca yedim, mən gedim, balalarım gözləyir, salamat qalın.
     Nənə Qırmızıpapağın gətirdiyi yeməklərdən bir torbaya qoyub:
     - Ay canavar, bunu da apar, balaların yesin.
     - Çox sağ olun, ay nənə, ay Qırmızıpapaq – deyə canavar torbanı götürüb, balalarının yanına qaçır.
     Leyli:
     - Ay ana, nağılda axı elə deyil. Canavar meşədə Qırmızıpapağı görəndən sonra tez qaçıb onun nənəsigilə gəlir, 

səsini dəyişdirərək nənəni aldadır, nənə qapını açan kimi onu udur və nənənin  eynəyini gözlərinə taxaraq nənənin 
çarpayısına uzanıb, üstünü yorğanla örtür. Qırmızıpapaq gəlib qapını açıb içəri girir:

     - Ay nənə, sənə yemək gətirmişəm.
     - Yeməyi qoy ora, gəl yanıma.
     Qırmızıpapaq yeməyi stolun üstünə  qoyub nənəsinin yanına gəlir:
     - Ay nənə, gözlərin niyə belə  yekədir?
     - Səni yaxşı görmək üçün.
     - Ay nənə, qulaqların niyə belə  uzundur?
     - Səni yaxşı eşitmək üçün.
     - Ay nənə, dişlərin niyə belə  yekədir?
     - Səni yaxşı yemək üçün  – deyib, canavar Qırmızıpapağı da udur.
     Qırmızıpapağın anası onun gec qayıtmasından narahat olub, nənəgilə gəlir və görür ki, canavar nənəni də, 

Qırmızıpapağı da udub. O, adamları köməyə çağırır. Adamlar gəlib bıçaqla canavarın qarnını cırırlar, nənəni və 
Qırmızıpapağı sağ-salamat azad edirlər.

 

Xəlil Məcidoğlu
E-mail: khalil_majid@mail.ru
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