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 “XƏZƏR”DƏ  İKİNCİ  GÖRÜŞ

Həmin universitetlər bunlardır:
1. İtaliyanın  L'Aquila Universiteti; 
2. Gürcüstanın Akaki Sereteli Universiteti; 
3. Qırğızıstanın İssık-Kul Dövlət Universiteti; 
4. Rumıniyanın Stefan cel Mare Universiteti; 
5. Qazaxıstanın Kostanay Dövlət Universiteti; 
6.Qazaxıstanın Qərbi Qazaxıstan Aqrar - Texniki 

Universiteti.
İki günlük konfrans zamanı  universitetlərin nüma-

yəndələri  öz ali təhsil müəssisələrində tələbə dəstək 
xidmətləri, müəyyən çatışmazlıqlar  və layihə çərçivə-
sində əldə olunmalı nəticələr barədə çıxış etdilər.

Xəzər Universiteti tərəfindən təşkil olunan mədə-
ni tədbirlər görüşü daha da maraqlı etdi və nümayəndə-
lər Bakının görməli yerləri və Azərbaycan mətbəxi ilə 
tanış oldular. Oktyabrın 27-də qonaqlar Opera və Balet 
teatrında "Leyli və Məcnun"  operasına tamaşa etdilər. 
İkinci günün sonunda qonaqlar İçərişəhəri gəzdilər və 
“Şah sarayı” restoranında şam etdilər. Görüşün üçüncü 
gününün axşamı onlar professor Hamlet İsaxanlının 
bağ evində Azərbaycanın milli mətbəxinə aid yemək-
lərlə tanış oldular. Oktyabrın 30-də görüş iştirakçıları 
Qala Arxeoloji-Etnoqrafik Muzeyində oldular, sonra 
Qaladakı “Balıq” restoranında onlara şam yeməyi ve-
rildi.
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Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsa-
xanlı və İctimai əlaqələr və media üzrə direktor 
Əlövsət Əmirbəyli oktyabrın 20-25-də Türkiyənin 
İzmir şəhərində işgüzar  səfərdə oldular. Səfərin ilk 
günü  H. İsaxanlını Ege Universitetinin rektoru  pro-
fessor  Candeğer Yılmaz qəbul etdi. C. Yılmaz H. 
İsaxanlıya Ege Universiteti haqqında geniş məlu-
mat verdi. H.İsaxanlı Ege Universitetinin professor-
ları Ahmet Arslan və Yavuz Akpınarla da görüşdü. 

Oktyabrın 22-də H.İsaxanlı İzmir Yüksək Tex-
noloji İnstitutunda  oldu. İnstitutun rektoru profes-
sor  Mustafa Güden, prorektor- professor  Sedat Ak-
kurt, orada təhsil alan azərbaycanlı  tələbələr H.İsa-
xanlını səmimi salamladılar. İnstitutla tanışlıqdan 
sonra universitetlər arasında əməkdaşlıq məsələləri 
müzakirə olundu. Sonra Xəzər Universitetinin nü-
mayəndə heyəti İzmir Katib Çələbi Universitetinə 
gəldı. H. İsaxanlını universitetin rektoru  professor 
Galip Akhan, prorektorlar - professorlar İbrahim 
Attila Acar və Tancan Uysal, Mühəndislik 
fakültəsinin dekanı  professor  Salih Okur, İctimai 
əlaqələr və media üzrə direktor Remzi Sarakaya və 
digər rəhbər işçilər  qarşıladılar. Görüşdə qarşılıqlı 
əlaqələrin yaradılması ilə bağlı fikir mübadiləsi 
aparıldı. Həmin gün H. İsaxanlı İzmir İqtisad uni-
versitetində də oldu. Universitetin rektoru professor 
Tunçdan Baltacıoğlu, prorektor - professor  Murat 
Adıvar, ədəbiyyat fakültəsinin dekanı professor İs-
mixan Bayramoğlu, Xarici əlaqələr şöbəsinin 
müdiri Ertan Koyuncu və digərləri Bakıdan gələn 
qonaqları səmimi qarşıladılar. Universitetin rektoru 
professor T.Baltacıoğlu H.İsaxanlını universitet və 
qurumları haqqında məlumatlandırdı və tərəfləri 
maraqlandıran məsələlərdən bəhs olundu.

TÜRKİYƏ  UNİVERSİTETLƏRİ  
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Oktyabrın 23-də H. İsaxanlı Yaşar Universitetin-
də universitetin rektoru  professor  Murat Barkan və 
Xarici əlaqələr departamentinin rəhbəri Patrisia 
Türkmenoğlu ilə, İzmir Universitetində universite-
tin İdarə Heyətinin sədri Alirza Doğanata,  rektoru  
professor Kayhan Erciyeş, prorektor - professor Tun-
cay Ege, rektorun müşaviri Gülnur  Erciyeş ilə, Ge-
diz Universitetində  universitetin rektoru professor 
Seyfullah Çevik, Xarici əlaqələr departamentinin 
müdiri Mustafa Namlı və Siyasi elmlər departamen-
tinin dosenti Vener Qarayevlə, oktyabrın 24-də  Doq-
quz Eylül Universitetinin rektoru professor Mehmet 
Füzünla və Şifa Universitetinin rektoru professor  
Mehmet Ateşlə görüşdü. Görüşlərdə universitetlər 
arasında əlaqələrin qurulmasına diqqət yetirildi. 

Səfərin son günü İzmir İl Jandarma komutanı, 
polkovnik İbrahim Aydın Xəzər Universitetindən gə-
lən nümayəndə heyətini qəbul etdi. Çay süfrəsi ətra-
fında  səmimi söhbət aparıldı. 

Universitetlərdə keçirilən görüşlərdə  H. İsaxanlı 
Xəzər Universiteti, universitetdəki institutlar, fakül-
tələr, departamentlər,  mərkəzlər,  həmçinin həyata 
keçirilən proqram və layihələr haqqında geniş məlu-
mat vermiş, müqavilələr imzalanmış, qarşılıqlı 
olaraq  hədiyyələr təqdim olunmuş, xatirə şəkilləri 
çəkilmişdir. Bəzi görüşlərdən sonra qonaqların 
şərəfinə ziyafət verilmişdir. 

İLƏ  ƏMƏKDAŞLIQ
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Oktaybrın 24-də  Xəzər Universitetində Azərbaycan 
dili və ədəbiyyat departamentinin təşəbbüsü ilə Mərmər sa-
londa rejissor Tahir Əliyevin “Səhra gülü” və “Unudulmuş 
partizan” sənədli filmlərinə baxış keçirilmişdir. Filmin 
rejissoru qısa çıxışında hər iki filmin mövzu və məzmunu 
haqqında qısaca məlumat vermişdir. Filmlərə baxış bit-
dikdən sonra Azərbaycan dili və ədəbiyyat departamen-
tinin müdiri dosent Vurğun Əyyub universitet rəhbərliyi və 
tamaşaçılar adından filmin yaradıcı heyətinə təşəkkürünü 
bildirmişdir.

SƏNƏDLİ 
FİLMLƏRƏ

 BAXIŞ

Xəzər Universiteti Hazırlıq Mərkəzi oktyabr 

ayının 22-23-də Nizami rayonunun 12 və 201 saylı 

orta məktəblərində şagirdlərlə görüş keçirmişdir. 

Tədbirdə mərkəzin fəaliyyəti, prinsipləri və təhsi-

lin keyfiyyəti haqqında söhbət aparılmış, iştirakçı-

ları maraqlandıran suallara ətraflı cavab verilmiş-

dir. 

  MƏKTƏBLƏRDƏ  TƏQDİMAT 

 DAVAM  EDİR   



7323 Noyabr  2013

Oktyabrın 24-də Alabama A & M Universitetinin Elza Səmədova və İnkişaf mərkəzinin direktoru Razi-
(ABŞ) Fondun artırılması (Fund Raising) üzrə mütə- yə İsayeva   tərəfindən təşkil edilmişdi. 
xəssisi Dr. Allan Vital IREX tərəfindən həyata keçiri- Dr. Vital fondun artırılması  strategiyaları, məzun-
lən Muskie Mentor/Mütəxəssis Mübadiləsi Proqramı ların əlaqəsi, universitetlə ictimaiyyət arasında ünsiy-
(Muskie Mentor/Advisor Exchange Program) çərçi- yət və universitetin nüfuzunun artırılması haqqında da-
vəsində Xəzər Universitetində "Ali təhsil müəssisələ- nışdı. Təqdimatda Xəzər Universitetinin rəhbərliyi və 
rinin inkişafı" haqqında təlim keçirmişdir. Təqdimat  işçi heyəti içtirak edirdi. Sonda iştirakçıların sualları 
Muskie Mentor proqramının məzunu Nigar İsmayıl- cavablandırıldı.
zadə, Xəzər Universiteti Təhsil fakültəsinin dekanı  

 AMERİKALI  MÜTƏXƏSSİS  
   

“XƏZƏR”DƏ
TƏLİM  KEÇİRMİŞDİR

Oktyabrın 25-də Xəzər Universitetində ASAİF- aparılan dövlət siyasətinin uğurları, xaricdə təhsil üzrə 
in idarə heyətinin üzvləri və fəal nümayəndələrinin   dövlət proqramı və tətbiq olunan yeniliklərlə bağlı tə-
universitet tələbələri ilə görüşü keçirildi. Tədbirdə dün- ləbələri ətraflı məlumatlandırdılar, onları maraqlan-
yanın nüfuzlu Kembric, Mançestr, York, Bristol, Kar- dıran suallara cavab verdilər. 
dif universitlərindən məzun olmuş gənclər  tələbəlik il- Tədbirdə ASAİF-in sədri, Xəzər Universitetinin 
ləri, təhsil aldıqları ali məktəblərin xüsusiyyətləri, öz Beynəlxalq münasibətlər departamentinin müəllimi 
uğurları haqqında maraqlı məlumatlar verdilər.  Ramin Həkimov və  ASAİF-in həmtəsisçilərindən 
ASAIF-çi məzunlar, həmçinin, gənclərdə inam hissi- biri, Xəzər Universitetinin İnsan resursları departa-
nin yaranması, onların dünyanın ən yaxşı universitet- mentinin direktoru Ülkər İsayeva iştirak etmişlər.
lərində  təhsil ala bilmək imkanları, bununla əlaqədar 

ASAİF-İN  İDARƏ  HEYƏTİNİN  ÜZVLƏRİ  İLƏ  GÖRÜŞ

Oktyabrın  26-da Xəzər Universiteti Karyera mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tələbələr üçün “Gənclərin 
Mədəniyyətlərarası Əməkdaşlıq Liqası” İctimai Birliyinin təqdimatı keçirildi. Birliyin təsisçisi Anar Süleymanov 
həm də sədri  olduğu QHT haqqında ətraflı məlumat verdi və tələbələrin suallarını cavablandırdı. 

“GƏNCLƏRİN  MƏDƏNİYYƏTLƏRARASI  ƏMƏKDAŞLIQ  LİQASI” NIN  TƏQDİMATI
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… O, ağır-ağır addımlarla parkın içərisi, 
ağacların kölgəsi ilə irəliləyir. Qocaman rəssam 
ömrü boyu yaşamağa və yaratmağa tələsmişdir. 
Ancaq indi, bu şəhərdə onunla birgə boy atmış 
ağacların qol-budaqlarını seyr edə-edə xatirə-
lərə dalmaq olar. Asfalt üzərində şən rəsmlər çə-
kən al-əlvan geyimli balaca “rəssamların” ya-
nında bir anlığa ayaq saxlayır…

Məşhur rəssam Tahir Salahovun da rəs-
samlıq bioqrafiyası asfalt üzərində rəsmlərdən 
başlamışdır. Lakin bu dəcəllərin qayğısız həyatı 
ona qismət olmamışdı. Rəssam erkən yeniyet-
məlik çağından işləməyə  başlamış və asfalt üzə-
rində çəkdiyi rəsmlərlə  çörək pulu qazanmağa 
məcbur olmuşdu...

(Ardı səh. 20 - də)

5858

TƏSVİRİ  SƏNƏTİMİZİN

 ZİRVƏSİ

TƏSVİRİ  SƏNƏTİMİZİN

 ZİRVƏSİ



Oktyabrın 31-də Bakı Beynəlxalq Humanitar 
Forumunda iştirak etmək üçün Pakistandan Azər-
baycana gələn Sülh və Diplomatiya İnstitutunun 
(Institute of Peace and Diplomacy) direktoru Mu-
hammad Asif Noor, Dövlət Müasir Dillər Univer-
sitetinin (National University of Modern Langua-
ges) Beynəlxalq əlaqələr departamentinin müdiri 
professor Zulfiqar Ali Qureşi və koordinatoru Sar-
vat Rauf Xəzər Universitetində olub, universitetin 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının səd-
ri professor Hamlet İsaxanlı ilə görüşdülər.
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Oktyabrın 26-da Xəzər Universiteti Karyera Tələbələrə internetin köməyi ilə pul qazanmaq, 
mərkəzinin təşkilatçılığı ilə tələbələr üçün “Müstə- internet proqramlarının faydaları və s. Haqqında 
qil pul qazanmağın yolları” mövzusunda təlim ke- geniş məlumat verildi. Tələbələrin sualları ətraflı 
çirildi. Təlimçi iş adamı, menecer Ülvi Aslanov idi.  cavablandırıldı.

“MÜSTƏQİL  PUL  QAZANMAĞIN  YOLLARI”  

PAKİSTANLI  QONAQLAR  

“XƏZƏR”DƏ

 Xəzər Universitetinin prorektorları Məhəmməd 
Nuriyev və Rafiq Əhmədov, İctimai əlaqələr və me-
dia üzrə direktor Əlövsət Əmirbəyli, Təhsildə key-
fiyyətin təminatı mərkəzinin direktoru Lyudmila 
Sotova, “Khazar Journal of Humanities and Social 
Sciences” (Xəzər Humanitar və Sosial Elmlər Jur-
nalı) jurnalı redaktorunun assistenti Xəyalə Məm-
mədova, Beynəlxlaq əlaqələr üzrə prorektorun as-
sistenti Həvvaxanım Qurbanova görüşdə iştirak 
edirdilər.

Görüşdə Xəzər Universiteti ilə  Dövlət Müasir 
Dillər Universiteti arasında qarşılıqlı iş perspektiv-
ləri müzakirə olundu və ikitərəfli müqavilə imza-
landı. 



edən elm adamlarına təşəkkür etdi və məşğələnin 
mövzusu olan “Seyid Yəhya Bakuvinin həyatı, 
yaradıcılığı və məktəbi” haqqında geniş məlumat verdi, 
alimə aid tarixi arxiv sənədlərini nümayiş etdirdi.  
Sonra məruzəçi məclis üzvlərinin çoxsaylı suallarını 
cavablandırdı. 

Noyabrın 1-də Xəzər Universitetinin ənənəvi “Elm 
və Sənət Məclisi”nin  59-cu məşğələsi keçirildi. Məş-
gələni giriş sözü ilə Xəzər Universitetinin təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri, professor Məruzə ətrafında Mail Yaqubov, Vurğun Əyyub 
Hamlet İsaxanlı açaraq,  qonaqları  və tələbələri (Xəzər Universitetsi), Esmiralda Həsənova (AMEA-
salamladı. Sonra o, məclisin iştirakçılarına “Elm və nın Şərqşünaslıq İnstitutu), Şahin Fərzəlibəyov 
Sənət Məclisi”nin yeni yaradılmış elektron saytı (AMEA Tarix İnstitutu), Mətanət Şəkixanova (AMEA-
haqqında məlumat verdi və sayt nümayiş etdirildi. nın Fəlsəfə İnstitutu), Süleyman Əliyarlı (BDU), 
Sonra H. İsaxanlı 59-cu məclisin məruzəçisi – Qafqaz Nərgiz Əliyeva ( Tarix Muzeyi) çıxış etdilər. Sonda 
Araşdırmalar İnstitutunun direktoru, dosent Mehmet H.İsaxanlı məruzəçiyə və iştirakçılara  təşəkkürünü 
Rıhtımın yaradıcılığı haqqında qısa məlumat verərək, bildirdi.    
onu qonaqlara təqdim etdi. M.Rıhtım məclisdə iştirak 
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Fransanın Paris Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun (Pa- bələri ilə görüşmüş və “Düşmən obrazının yaradılması” 
ris Institute of Political Studies) professoru Pier Konesa (Manufacturing the Enemy) mövzusunda mühazirə ilə 
(Pierre Conesa) noyabrın 1-də Xəzər Universitetinin Si- çıxış etmişdir. Görüşdə fəal iştirak edən tələbələr pro-
yasət institutunda  olmuş və burada institutun direktoru fessora suallar unvanlamış və mövzu ilə bağlı geniş fikir 
Baba Bayramlı ilə görüşmüşdür. Sonra qonaq Siyasi mübadiləsi aparmışlar.
elm və beynəlxalq münasibətlər departamentinin tələ-

FRANSALI

PROFESSOR 

XƏZƏR

 UNİVERSİTETİNDƏ

“ELM VƏ SƏNƏT MƏCLİSİ”NİN

 MƏŞĞƏLƏSİ
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Xəzər Universitetinin elmi-kütləvi və ədəbi-publisistik nəşri olan “Xəzər Xəbər” jurnalı ayda bir dəfə 
(avqust ayından başqa) 80 səhifə həcmində və qismən rəngli çap olunur. 
Jurnalda Azərbaycan, türk, rus və ingilis dillərində tələbə həyatı, təhsil yenilikləri, elm, sənət, 
ədəbiyyat, mədəniyyət, turizm və idmana aid müxtəlif materiallar və maraqlı xəbərlər dərc olunur. 

2014-cü il üçün “Xəzər Xəbər” jurnalına “Azərmətbuatyayımı”ASC-nin şəhər və rayon mətbuat 
yayımı şöbələrində, “Qasid”  ASC-nin xətti ilə isə aşağıdakı ünvanlarda dekabrın 25-dək abunə 
yazılmaq olar 

“Azərpoçt” MMC-nin Bakı Mərkəzi poçtu (Üzeyir Hacıbəyov küçəsi, 36), tel.: 493-33-66   
1 saylı poçt (İstiqlaliyyət küçəsi, 35, İçərişəhər metrosunun yanı, İqtisadiyyat Universiteti ilə 
üzbəüz), 

“Qasid” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (5-ci mikrorayon, Cavad xan küçəsi, 21, Memar Əcəmi 
metrosunun yanı, 

“Xəzər Xəbər” jurnalına, həmçinin, “Metro-Servis” MMC-də abunə yazılmaq olar.

(1 illik abunə haqqı 22 manat, 6 aylıq abunə haqqı ilin birinci yarısında 12 manat, 
ilin ikinci yarısında 10 manatdır):

Tel.: 492-58-40

Tel.: 493-14-06;   493-16-43 

 Tel.: 434-01-33; 434-93-01
 
“Xəzər Xəbər” jurnalını pərakəndə satışda “Metro-Servis” MMC-nin Bakı metropoliteni stansi-
yalarındakı köşklərindən almaq olar.

2014-CÜ  İL  ÜÇÜN  “XƏZƏR  XƏBƏR”  JURNALINA  ABUNƏ  ELANI

 Bizə yazın!Abunə olun! Oxuyun!
323 Noyabr  2013
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Oktyabrın 28-də  Xəzər Universitetində uni- üçün təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndiril-
versitetin Təhsil fakültəsinin dekanı, fəlsəfə dok- məsi və monitorinq tədqiqatları nəticələrindən isti-
toru Elza Səmədovanın rəhbərliyi ilə Bakı Şəhər fadə” mövzusunda başlanan təlim kursu noyabrın 4-
Təhsil İdarəsi və Təhsil Problemləri İnstitutunun də başa çatmışdır. İştirakçılara sertifikat verilmişdir.
işçiləri üçün “İdarəetmədə qərarların verilməsi 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  TƏLİM  KURSU

 Oktyabrın  24-27-də Atatürk Mədəniyyət Mər- nilmişdir. Xəzər Universitetinin Azərbaycan dili 
kəzi Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı  elan və ədəbiyyat departamentinin müəllimi, filologiya 
edilmiş Eskişehirdə (Türkiyə) “VIII Uluslararası üzrə fəlsəfə doktoru Elza İsmayılova konqresdə 
Türk Kültürü” mövzusunda konqres keçirmişdir. “Koroğlu”nun Avropa dillərinə tərcüməsi, nəşri və 

tədqiqi”  mövzusunda məruzə ilə çıxış etmişdir. Konqresə dünyanın müxtəlif ölkələrindən  
elm adamları qatılmış və yüzdən çox məruzə dinlə-

 KONQRESDƏ
ƏMƏKDAŞIMIZ

 BEYNƏLXALQ
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Oktyabr ayının 31-də Xəzər Universitetinin Universitetin Mərmər salonunda keçən görüşü 
Hazırlıq Mərkəzi (XUHM) və Böyük Britaniyanın XUHM-in direktoru Emin Rüstəmov açmışdır. O, 
Təhsil Bürosunun Azərbaycan nümayəndəliyinin N. Veynbergi tələbələrə təqdim etmiş,  Xəzər Uni-
təşkilatçılığı ilə London Kinqs Kollecinin (Kings versiteti, burada tələbələr üçün yaradılan şərait ba-
College of London) Beynəlxalq əlaqələr üzrə koor- rədə qonağa  ətraflı məlumat vermişdir.
dinatoru Numi Veynbergin universitetin tələbələri N. Veynberg İngiltərə təhsil sistemi, təmsil 
ilə görüşü keçirilmişdir. Tədbirdən əvvəl univer- etdiyi kollec haqqında məlumat vermiş, Bakı   və 
sitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurası- Xəzər Universiteti ilə əlaqədar təəssüratlarından da-
nın sədri professor Hamlet İsaxanlı N. Veynbergi nışmışdır. Sonda tələbələri maraqlandıran məsələ-
qəbul etmişdir. lər izah olunmuşdur.

LONDON  KİNQS  KOLLECİNİN  NÜMAYƏNDƏSİ  “XƏZƏR”DƏ

Noyabrın 2-də Xəzər Universitetinin Karyera kilatlar arasında ünsiyyətin  qurulması,  insanlar-
mərkəzi tələbələr üçün “Ünsiyyət əlaqələri” (“Or- da ünsiyyət qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi 
ganizational communication”) mövzusunda təlim və mövzuya aid digər məqamlar haqqında ətraflı 
keçirdi. məlumat verildi. Sonda tələbələrin sualları cavab-

Təlimçi Təhsildə Yenilik Mərkəzinin əmək- landırıldı. 
daşı Aynurə Nəbiyeva idi.Təlimdə insanlarla təş-

  TRENİNQ

“ÜNSİYYƏT  ƏLAQƏLƏRİ”
  MÖVZUSUNDA

“ÜNSİYYƏT  ƏLAQƏLƏRİ”

  MÖVZUSUNDA

  TRENİNQ
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Xəzər Universitetinin Mərkəz  kampusunun tə-
ləbələri oktyabrın 13-də Qurban bayramı münasi-
bətilə  3 saylı uşaq evinə gedərək, balaca dostlarını 
təbrik etdilər. Bütün uşaqlara oyuncaqlar hədiyyə 
olundu. Şeir oxuyanlara isə xüsusi mükafatlar ve-
rildi. Uşaqlar bu qayğıya görə özlərini xoşbəxt hiss 
edirdilər. Tələbələr də  bayram sevincini uçaqlarla 
bölüşərək, gözəl vaxt keçirdilər.Uşaq evinin müdi-
riyyəti Xəzər Universitetinə və tədbiri təşkil edən-
lərə minnətdarlıq bildirdi.

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  UŞAQ  EVİNDƏ

Bakı Beynəlxalq Humanitar Fo-
rumunda iştirak etmək üçün Pakis-
tandan Azərbaycana gəlmiş Preston 
Universitetinin (Preston University) 
Sosial elmlər bölməsinin dekan mü-
avini və Beynəlxalq əlaqələr depar-
tamentinin müdiri Sohail Mahmud 
və İslamabadda yerləşən Capital TV-
nin prodüseri, tədqiqatçı Asiya Ma-
har noyabrın 4-də Xəzər Universite-
tində olub,  universitetin Beynəlxalq 
əlaqələr üzrə prorektoru Fərda Əsə-
dov və Beynəlxlaq əlaqələr üzrə pro-
rektor assistenti Havvaxanım Qur-
banova ilə görüşdülər. Sonra S. Mah-
mud “Əfqanıstanda Birləşmiş Ştat-
ların son oyun siyasəti” və A. Mahar 
“Medianın bizi aldatmasına imkan 
verməyin: qarışıq meyllərin həllinin 
təhlili” mövzusunda tələbələrə mü-
hazirə oxudular.

PAKİSTANLI  ALİMLƏR  “XƏZƏR”DƏ
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Xəzər Universitetinin Siyasi elm və beynəlxalq ka əsgərləri Əfqanıstana cəlb olunarkən NATO-nun 
əlaqələr departamentinin təşkilatçılığı ilə Ceymstaun təchizatının Mərkəzi Asiyaya göndərilməsi zamanı 
Fondunun prezidenti  Glen Hovard noyabrın 1-də uni- əsas nəqliyyat mərkəzi kimi Azərbaycandan istifadə 
versitetdə açıq mühazirə oxudu. O, son 15 il ərzində olunması ilə ABŞ-ın Azərbaycana olan maraqlarının 
Cənubi Qafqazda ABŞ-ın milli təhlükəsizlik maraq- dərinləşməsini vurğuladı. O, Balkanlarda öz enerji 
larından,1990-cı illərdə Xəzərə ABŞ-ın neft inves- sərmayələrini qoymaqla Qara dəniz regionunun 
tisiyasının qoyulmasından, Azərbaycan neftinin  Tür- Azərbaycan strategiyasında oynadığı rolu aydınlaş-
kiyə vasitəsilə Qərb enerji bazarına ixrac edilməsi dırdı. Bu yeni geosiyasi inkişaf Azərbaycanın  Qara 
üçün neft və qaz boru kəmərlərinin yaradılmasından, dəniz regionunda rolunu dəyişir və həmçinin, Bal-
regionda Amerika maraqlarının inkişafından  danış- kanlarda vəziyyətini  yüksəldir. .
dı.Qeyd etdi ki, həmin dövrdə NATO-nun Sülh Nami- Mühazirədən sonra Hovard regionda Amerika 
nə Tərəfdaşlıq Proqramına üzv olması ilə Azərbay- maraqları haqqında tələbələrin suallarını cavablan-
canla NATO arasında ikitərəfli təhlükəsizlik münasi- dırdı və Azərbaycanın tək Xəzər regionunda deyil, 
bətlərində baş verən dəyişikliklər Azərbaycanın Ame- dünyada genış əlaqələri olan ölkəyə çevrildiyini bil-
rika Birləşmiş Ştatları ilə təhlükəsizlik sahəsində dirdi.
əməkdaşlığına da şərait yaratdı. Hovard Nyu -Yorkda Departamentin rəhbəri, fəlsəfə doktoru Muxtar 
baş verən 11 sentyabr faciəsindən sonra ABŞ-ın ma- Hacızadə maraqlı mühazirə üçün Hovarda  təşəkkür 
raqlarının necə dəyişdiyini,  NATO vasitəsilə Ameri- etdi.  

CƏNUBİ  QAFQAZDA  REGİONAL  TƏHLÜKƏSİZLİK:  ABŞ-IN  ROLU

Oktyabrın 26-29-da Türkiyə Respublikasının Bolu 
şəhərində Abant İzzət Baysal  Universitetinin və Bolu 
Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə "IV Beynəlxalq Bolu 
Xalq Kültürü və Koroğlu Simpoziumu"  keçirilmişdir. 
Simpoziumda Xəzər Universitetinin müəllimi, filolo-
giya üzrə fəlsəfə doktoru Elmira Məmmədova "Koroğ-
lu" dastanının Azərbaycan, özbək, türkmən və uyğur va-
riantlarında vücudnamələr" mövzusunda  məruzə ilə çı-
xış etmişdir. 

 Noyabrın 7-də Təhsil Nazirliyində “Azərbaycan 
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strate-
giyası”  müzakirə olundu. Müzakirədə Təhsil Nazirli-
yinin rəhbər işçiləri və rektorlar iştirak edirdilər.

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar şurasının sədri Hamlet İsaxanlı yeni  təh-
sil strategiyasının əsas məsələləri və istiqamətləri, Xə-
zər Universitetində görülən uğurlu işlər    və layihələr 
barədə çıxış etdi. O, yeni təhsil strategiyasının təhsil 
qanunundan daha mütərəqqi və dinamik bir sənəd ol-
duğunu  da vurğuladı.

ƏMƏKDAŞIMIZ  
BEYNƏLXALQ 
SİMPOZİUMDA

TƏHSİL 
 NAZİRLİYİNDƏ 

 MÜZAKİRƏ
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“Dünya  məktəbi Azərbaycanda analoqu olmayan ümumi 

təhsil verən tam orta məktəbdir. Burada intellektual, kulturoloji, 

aksioloji keyfiyyətlərə yiyələnmiş müasir gənclər yetişdirilir. 

Məktəbdə hökm sürən intizama, davranış normalarına riayət 

mədəniyyəti, öyrənci azadlığı, müstəqilliyi və təşəbbüskarlığı, 

xeyriyyəçilik, humanizm, əxlaqi-mənəvi dəyərlərin təcəssümü 

öyrənciləri ləyaqətli Vətən övladı kimi hazırlayırsa, İBO dünya 

sistemində təhsil, beynəlxalq hüquq və imtiyazlar bərabərliyi onları 

dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrində təhsil ala, işləyə bilən dünya 

insanına çevirir. 

Mən deyərdim ki, “Dünya” məktəbi Xəzər Universitetinin dün-

yaya baxış pəncərəsi, çıxış qapısıdır...

Professor  Əjdər AĞAYEV,
Azərbaycan Təhsil Şurasının sədri

”

MƏKTƏBİ
“DÜNYA”

“Xəzər Xəbər” dərgisinin “Dünya” məktəbi üçün əlavəsi

323 Noyabr  2013

“Dünya” məktəbi Bakı şəhərində yerləşən qaç- Tuli “İngilis dilinin erkən yaşda öyrənilməsi zama-
qın və məcburi köçkün məktəblərində ingilis dili nı oxu bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi” (“Develo-
fənninin tədrisinin təkmilləşdirilməsi və müasir tə- ping Reading Skills in Early Years of Learning Eng-
ləblər səviyyəsində qurulmasında ingilis dili müəl- lish”) mövzusunda öyrədici təlim keçdi. Dərs müəl-
limlərinə yardım   məqsədilə “Ümumtəhsil mək- lim tərəfindən gətirilən əyani vəsaitlərin köməyi ilə 
təblərində ingilis dili tədrisinin təkmilləşdirilməsi daha maraqla mənimsənildi. 
yolları” mövzusunda mütəmadi treninqlər keçirir. Təlimdə “Dünya” məktəbinin ingilis dili müəl-

Növbəti treninq oktyabr ayının 31-də keçirildi. limləri də fəal iştirak etdilər.
Təlimçi – Xəzər Universitetinin müəllimi Barbara 

İNGİLİS  DİLİNİN  TƏDRİSİ  ÜZRƏ  TRENİNQ 
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Oktyabırın 29-da “Dünya” məktəbində müəllimlər üçün növbəti seminar 
keçirildi. Bu dəfəki seminarın mövzusu Beynəlxalq Qiymətləndirmədə 
“PİSA”, “TİMMS”, ”PİRLS” proqramları haqqında idi. Məqsəd dünyanın 
60-dan çox ölkəsində (Azərbaycan da daxil olmaqla) istifadə olunan bu proq-
ramların ölkəmizdə  tətbiqinin daha da təkmillləşdirilməsi idi. Seminarı 
“Dünya” məktəbinin biologiya müəllimi, koordinator Günel Qasımova  
apardı. Tədbirdə 70-dən çox müəllim iştirak etdi.

MÜƏLLİMLƏR  ÜÇÜN  NÖVBƏTİ  SEMİNAR 

 “Dünya” məktəbində “Happy 
Halloween” adlı tədbir keçirildi. Təd-
birdə məktəbin bağçasının azyaşlı-
ları, birincilər və İB şagirdləri fəal iş-
tirak etdilər. Tədbir körpələrin şən 
ifası, birincilərin bir-birindən ma-
raqlı şeirləri, səhnəcikləri, rəqsləri, 
İB tələbələrinin azyaşlılar üçün təş-
kil etdiyi maraqlı şou-proqramla 
yadda qaldı. Uşaqların pirat, ruh, 
balqabaq, qara pişik, yarasa və di-
gər qorxulu personajları əks etdirən 
geyimləri şənliyi daha da rövnəq-
ləndirdi. 
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Materialları “Dünya”məktəbinin müəllimi
Mədinə Karahan çapa hazırlamışdır 
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