
3326 Fevral  2014

Yanvarın 29-da Xəzər Universiteti, “Vienna 

Art Center” və “Yves Rocher” Fransa şirkətinin 

birgə dəstəyi,“Dirçəliş” Gənclərin Sosial-

Psixoloji Reabilitasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı 

ilə Xəzər Universitetinin “Neftçilər” korpusun-

da 2 fevral-Azərbaycan Gəncləri Günü münasi-

bətilə Azərbaycanın gənc rəssamlarının əsərlə-

rindən ibarət “Kompromis” adlı sərgi aşıldı. 

Sərginin məqsədi gənc rəssamların istedadını 

nümayiş etdirmək, onların yaradıcılıq imkan-

larının genişlənməsinə şərait yaratmaq idi. 

Sərginin açılış mərasimində Xəzər  Univer-

sitetinin əməkdaşları, tələbələri, "Dünya" mək-

təbinin şagirdləri, əsərləri sərgidə nümayiş et-

dirilən rəssamlar, rəssamlar ittifaqının nüma-

yəndələri, millət vəkilləri, xarici ölkələrin Azər-

baycandakı səfirləri – Heydər Şivə Qubeyşi əl-

Barrak (İraq), Mixal Labenda (Polşa), Rafael 

Harpas (İsrail), Silvia Mayer-Kaybiç (Avstriya), 

bir sıra səfirliklərin nümayəndələri və digər qo-

naqlar iştirak edirdilər.

(Ardı səh. 15-də)

  SƏRGİSİ 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ

  GƏNC  RƏSSAMLARIN
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Yanvarın 23-24-də Xəzər Universitetində  
“Əlilliyi olan insanların Azərbaycanın ali 
təhsil müəssisələrinə inteqrasiyasının 

təməlinin qoyulması” adlı Tempus layihəsi (“The 
Establishment of a Foundation for the Integration of 
Disabled People into HEIs of Azerbaijan” -(ESFIDIP) 
543649-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-JPGR)  
ilə əlaqədar ilk görüş keçirildi.

Layihənin əsas məqsədi Təhsil Nazirliyi və Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin dəstəyi ilə  
əlilliyi olan insanların  Azərbaycanın ali təhsil müəs-
sisələrinə inteqrasiyasını sürətləndirmək  və bu sahə-
də Avropa təcrübəsini universitetlərdə tətbiq etmək-
dir. Layihənin Avropa tərəfdaş təşkilatlarına Qraz 
Universiteti (Avstriya), Makedoniya Universiteti 
(Yunanıstan), Lodz Universiteti (Polşa), European 
Human Consultancy təşkilatı (Hollandiya), yerli 
tərəfdaş təşkilatlarına - Xəzər Universiteti (koordina-
tor), Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Sumqa-
yıt Dövlət Universiteti, Lənkəran Dövlət Universiteti, 
Gəncə Dövlət Universiteti, Naxçıvan Dövlət 
Universiteti və Əlil Təşkilatları İttifaqı daxildir.

Görüşün ilk günündə Xəzər Universitetinin təsis-
çisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri pro-
fessor Hamlet İsaxanlı tədbiri giriş sözü ilə açaraq, 
layihə və onun ölkə üçün əhəmiyyəti haqqında qısa 
məlumat verdi. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin sektor müdiri İskəndər Mustafayev 
layihə ilə əlaqədar Xəzər Universitetini koordinator 
kimi təbrik etdi və nazirliyin layihənin gələcək 
fəaliyyətlərinə dəstək olacağını vurğuladı. Milli Tem-
pus Ofisinin rəhbəri Pərviz Bağırov “Erasmus 
Plus”un yeni imkanları barədə məlumat verdi. 

 “ƏLİLLİYİ  OLAN 

İNSANLARIN 

AZƏRBAYCANIN ALİ TƏHSİL 

MÜƏSSİSƏLƏRİNƏ 

İNTEQRASİYASININ 

TƏMƏLİNİN QOYULMASI” 

ADLI TEMPUS LAYİHƏSİ İLƏ 

ƏLAQƏDAR İLK TƏDBİR
KEÇİRİLDİ
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 Layihənin koordinatoru Leyla Niyazova layihə 
barədə ətraflı təqdimat verdi, layihənin komanda 
üzvü Elnurə Əzizova layihənin idarə edilməsi və tə-
rəfdaşların rolu haqqında danışdı və  AB tərəfdaşları 
bu sahədə təcrübələrini bölüşdülər.

Görüşün ilk günü Bakı Biznes Mərkəzində 
"Şam Bulvar" restoranında təşkil olunan ziyafətlə 
başa çatdı. Ziyafətdə Yunanıstan Respublikasının 
Azərbaycandakı  səfiri Dimitrios G. Tsoungas, 
Azərbaycanda BMT-nin Uşaq Fondunun (YUNİ-
SEF) nümayəndəsi Mark Herevard, BMT-nin Rezi-
dent Əlaqələndiricisi və BMT-nın İnkişaf Proqramı-
nın Azərbaycandakı Rezident Nümayəndəsi Anto-
nius Bernardus, layihə tərəfdaşları və Xəzər Univer-
sitetinin layihə üzrə komandası iştirak etdilər. 

Görüşün ikinci günü  yerli tərəfdaş universitet-
lərin nümayəndələri öz universitetləri haqqında mə-
lumat verdilər.  Psixologiya departamentinin koor-
dinatoru Ülkər İsayeva Xəzər Universitetini təqdim 
etdi, əlillik hüquqları üzrə ekspert Elnur Eyvazov 
Azərbaycanda əlillərin vəziyyəti haqqında danışdı. 
Görüşün yekun hissəsi layihənin gələcək fəaliyyəti 
ilə bağlı müzakirələrə həsr olundu.

Tədbir Xəzər Universitetinin Musiqi və incəsə-
nət departamentinin müdiri, pianoçu Zülfiyyə Sa-
dıqovanın rəhbərliyi altında universitetin Kamera 
ansamblının konsert proqramı  və  "Balıq Evi"ndə 
şam yeməyi ilə başa çatdı. 
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Yanvarın 21-də Türkiyənin və dünyanın 
məşhur arxeoloqlarından sayılan, İstanbul Uni-
versitetinin təqaüddə olan professoru Mehmet 
Özdoğan, İstanbul Texniki Universitetinin do-
senti, arxeoloq Zeynep Eres və onları müşayiət 
edən AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnsti-
tutunun əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Fər-
had Quliyev Xəzər Universitetində  universite-
tin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar  Şurası-
nın sədri professor Hamlet İsaxanlı ilə görüşdü-
lər. Görüşdə elm və təhsil məsələləri ətrafında fi-
kir mübadiləsi aparıldı. 

Universitetin İctimai əlaqələr və media üz-
rə direktoru Əlövsət Əmirbəyli də görüşdə işti-
rak edirdi.

TÜRKİYƏLİ  ALİMLƏRLƏ  GÖRÜŞ

Fevralın 14-də Azərbaycan Yaradıcılıq Fondunda böyük rus 
şairi Serqey Yeseninə həsr olunmuş ədəbi-bədii kompozisiyadan 
ibarət tədbir keçirildi. Tədbiri fondun İdarə Heyəti sədrinin 
birinci müavini, əməkdar mədəniyyət işçisi, bədii qiraət ustası 
Rafiq Kaşanlı açaraq, Maksim Qorkinin Yesenin haqqında xati-
rəsini söylədi. 

Xəzər Universitetinin əməkdaşı, pedaqogika üzrə fəlsəfə 
doktoru, Yesenin yaradıcılığının tədqiqatçısı İsaxan İsaxanlı 
"Yesenin yaradıcılığında Bakı dövrü" mövzusunda məruzə etdi. 
Məruzə slaydların nümayişi ilə müşayiət olundu. 

Məruzə ətrafında müzakirələr oldu. BDU-nun professoru, 
filologiya elmləri doktoru Əmirxan Xəlilov, Slavyan Universite-
tinin dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qalina Şipulina, 
Azərbaycan Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Müzeyinin direktoru, 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi 
Alla Bayramova və digərləri öz çıxışlarında Yesenin yaradıcılığı-
nın Bakı dövründən və müxtəlif cəhətlərindən bəhs etdilər. 
Müzakirələr zamanı İ. İsaxanlı sualları cavablandırdı.

Tədbirdə, həmçinin, İ. İsaxanlının "Şeir gülüstanının təkraro-
lunmuz çiçəyi Serqey Yesenin" və "Незадаром ему мигнули 
очи. Есенин в Баку" kitablarının, Q. Şipulinanın beşcildlik 
"Словарь языка Есенина" lüğətinin təqdimatı keçirildi. Əmək-
dar jurnalist Əlirza Balayev öz çıxıçında həmin kitabların yese-
ninşünaslığa dəyərli töhfə olduğunu qeyd etdi.

Bəstəkar, əməkdar incəsənət xadimi Azər Dadaşov pianoda 
Yeseninə həsr etdiyi musiqini, Bəstəkarlar İttifaqının katibi, 
əməkdar incəsənət xadimi Zemfira Qafarova Yeseninin şeirinə 
bəstələnmiş mahnını ifa etdilər.

SERQEY  YESENİNƏ  
HƏSR  OLUNMUŞ 

 ƏDƏBİ - BƏDİİ  KOMPOZİSİYA

SERQEY  YESENİNƏ  
HƏSR  OLUNMUŞ 

 ƏDƏBİ - BƏDİİ  KOMPOZİSİYA
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Yanvarın 21-də Xəzər Universitetinin “Elm və Məruzə ətrafında müzakirələr aparıldı. 
Sənət Məclisi”nin 61-ci məşğələsi keçirildi. Müzakirələrdə Nəcəf Müseyibli, Maisə Rəhi-
Məşğələnin açılışından öncə universitetin təsis- mova, Ceyhun Eminli, Fərhad Quliyev, İlyas Ba-
çisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri pro- bayev (AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya 
fessor Hamlet İsaxanlı  yanvarın 17-də  dünyasını İnstitutu), Firuzə Muradova (Tarix-Etnoqrafiya 
dəyişmiş tarix elmləri doktoru, Türk Tarix Quru- Muzeyi), Faiq Ələkbərov (AMEA-nın Fəlsəfə 
munun üzvü, əməkdar elm xadimi, professor Sü- İnstututu), Roza Arazova (Xəzər Universiteti) 
leyman Əliyarlı haqqında qonaqlara məlumat ver- Solmaz Tohidi (AMEA-nın Şərqşünaslıq İnsti-
di və onun xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olun- tutu), dilşünas alim  Firudin Cəlilov və digərləri 
du. Sonra H.İsaxanlı Türkiyənin və dünyanın məş- çıxış etdilər. Sonda H.İsaxanlı türkiyəli alimlər və 
hur arxeoloqlarından sayılan professor Mehmet qonaqlara maraqlı çıxışlar və müzakirələr üçün tə-
Özdoğanı və dosent Zeynep Eresi məclis iştirakçı- şəkkürünü bildirdi. "Elm və Sənət Məclisi"nin 
larına təqdim etdi. M.Özdoğanın Neolit dövrünün iştirakçıları adından Z. Eresə gül dəstəsi təqdim 
qazıntıları, Z. Eresin isə arxeoloji qazıntıların mü- edildi, xatirə şəkilləri çəkildi.  
hafizəsi haqqında məruzələri maraqla dinlənildi.

 “ELM  VƏ  SƏNƏT  MƏCLİSİ”NİN  

61 - Cİ  MƏŞĞƏLƏSİ
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TÜRKİYƏNİN  ERCİYƏS  UNİVERSİTETİ  VƏ  XƏZƏR  UNİVERSİTETİ 
 

BAKIDA  BEYNƏLXALQ  SİMPOZİUM  KEÇİRƏCƏKLƏR

Yanvarın 21-24-də  Xəzər Universitetinin təsisçisi, mış protokola uyğun olaraq ilk dəfə iki ölkənin aparıcı 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri, professor universitetləri arasında belə bir mötəbər elmi tədbirin 
Hamlet İsaxanlının sədrliyi ilə   bu il mayın 26-28-də  Bakı şəhərində keçirilməsi qərarlaşdırılmışdır.
Türkiyənin Erciyəs Universiteti ilə birlikdə keçirilməsi İclasda  Erciyəs Universiteti tərəfindən hazırlanmış 
planlaşdırılan “XXI əsrin pəncərəsindən mədəniyyət və simpoziumun WEB saytı nümayiş etdirildi. TK-nın üzv-
kimlik" mövzusunda Beynəlxalq simpoziumun Təşkilat ləri görülən işlərlə tanış oldular, dünyanın  müxtəlif öl-
Komitəsinin (TK) ilk geniş iclası keçirildi. İclasda TK- kələrindən TK-ya daxil olan tezislər nəzərdən keçirildi. 
nın Erciyəs Universitetindən olan üzvləri – professor Se- TK-nın üzvləri 3 gün ərzində simpoziumun keçirilməsi 
vinc Üçgül, dosent Ali Küçükler, Erdem Erinc və Xəzər ilə bağlı bütün təşkilati məsələləri müzakirə etdilər və 
Universitetindən  dosent Vurğun Əyyub, dosent Elza Sə- təxmini büdcəsini müəyyənləşdirdilər. Qərara alındı ki, 
mədova, Əlövsət Əmirbəyli, İsaxan İsaxanlı, Lyudmila hər bir tərəf üzərinə götürdüyü işləri həyata keçirərkən 
Sotova, Raziyə İsayeva,  Ülkər İsayeva, Zülfiyyə Sadı- digər tərəfi məlumatlandırsın və TK-nın Türkiyədən 
qova, Baba Bayramlı, Muxtar Hacızadə, Elnurə Əzizo- olan üzvləri simpoziumdan 3 gün əvvəl bir daha Bakı şə-
va, Cabir Məmmədli və digərləri iştitrak etdilər. H. İsa- hərində toplaşsınlar.   
xanlı TK-nın Türkiyədən və Azərbaycandan olan üzvlə- (
rini salamlayaraq, simpoziumun əhəmiyyətindən danış- )        
dı və nəzərə çatdırdı ki, iki universitet arasında imzalan-

Simpozium haqqında ətraflı məlumat:
http://www.culture-identity.com/
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“XƏZƏR”DƏ 

                   YUBİLEY MƏRASİMİ

 Yanvarın 30-da Xəzər Universitetində "Xəzər tubunu, universitet kollektivi adından xatirə hə-

Xəbər"  jurnalının baş redaktor müavini, əmək- diyyəsini və gül dəstəsini ona  təqdim etdi. (Təb-

dar jurnalist Əlirza Balayevin 70 illik yubileyi ke- rik məktubu jurnalın 14 -cü səhifəsində  dərc olunur)

çirildi. İctimai əlaqələr və media üzrə direktor İdarəetmə və tələbə işləri üzrə prorektor, pro-

Əlövsət Əmirbəyli yubiley tədbirini  açaraq, Ə. fessor Rafiq Əhmədov, Humanitar və sosial elm-

Balayevin həyat və yaradıcılığı haqqında danış- lər fakültəsinin dekanı  dosent Cabir Xəlilov və 

maq üçün sözü universitetin Qəbul və tələbə şö- digər əməkdaşlar Ə. Balayevin fəaliyyətinin müx-

bəsinin müdiri İsaxan İsaxanlıya verdi. İ. İsaxanlı təlif cəhətlərindən danışdılar, yubilyarı ürəkdən 

yubilyarın həyat  və fəaliyyəti haqqında geniş təbrik etdilər. Mərasim Musiqi və incəsənət de-

məlumat verərək, universitetin təsisçisi, Direk- partamentinin müdiri Zülfiyyə Sadıqovanın rəh-

torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri, professor bərliyi ilə  konsert proqramı ilə müşayiət olundu.

Hamlet İsaxanlı tərəfindən imzalanan təbrik Sonda Ə. Balayev çıxış edərək, mərasimin təş-

məktubunu oxudu. H.İsaxanlı mərasimdə çıxış kilinə görə universitet rəhbərliyinə və iştirakçıla-

edərək, Ə. Balayevin universitet mətbuatındakı ra minnətdarlığını bildirdi.

fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdi, təbrik mək-

Baker Hughes şirkətinin universitetlərlə əlaqə şö-
bəsinin koordinatoru Katerina Mişina və sahə mühən-
disi Kəmalə Cəfərova fevralın 17-də  Xəzər Universi-
tetində İdarəetmə və tələbə işləri üzrə prorektor Rafiq 
Əhmədov, Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin 
dekanı Hassan Niknafs, Neft mühəndisliyi  departa-
mentinin müdiri Qəşəm Zeynalov və Elektronika, te-
lekommunikasiya və radiomühəndislik departamen-
tinin  müdiri Nuru Səfərov ilə görüşmüşlər. 

Görüşdə Baker Hughes şirkətinin nümayəndələ-
rinə  Xəzər Universitetində neft və qaz sənayesi ilə əla-
qədar müxtəlif mühəndislik sahələrində aparılan  
kadr hazırlığı prosesi barəsində geniş məlumat 
verilmiş və onlar bu sahədə yaradılmış laboratoriya-
larla tanış olmuşlar. Sonra onlar  Xəzər Universiteti-
nin Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin üçüncü 
və dördüncü kurs tələbələri üçün şirkətin fəaliyyəti, 
neft və qaz sahəsində prioritet istiqamətləri və məzun-
lar üçün iş imkanları barəsində təqdimat keçirmişlər. 

  ŞİRKƏTİNİN  TƏQDİMATI

BAKER  HUGHES
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Son bir neçə ildə dünyada universitetlərin formalaşdırılır. 
reytinqinin müəyyənləşdirilməsi sahəsində  “QS” təşkilatının 2014-cü ilin fevral ayı 
çalışan nüfuzlu təşkilatların reytinq üçün müəyyənləşdirdiyi Dünya Reytinq 
cədvəllərində Xəzər Universiteti ardıcıl Cədvəlində də Xəzər Universiteti yüksək 
olaraq yer alır. Dünyada universitetlərin liqada (651-670-ci yerlər) yer almışdır. 
reytinqinin müəyyənləşdirilməsi sahəsində Azərbaycandan daha bir ali məktəb – Qafqaz 
tanınmış qurumlardan biri “QS” təşkilatıdır. Universiteti bu liqada yerləşmişdir. 
“QS” reytinq cədvəli universitetin dünyada “QS” təşkilatının son reytinq cədvəli 
nüfuzu, məzunların işlə təmin olunması, haqqında ətraflı məlumat:
beynəlxalq əlaqələr, müəllim-tələbə nisbəti, www.topuniversities.com/university-
elmi nəşrlər, xarici tələbə və müəllimlərin rankings/world-university-rankings/2013 
faizi, ali məktəbin təhsil prosesini nə dərəcədə linkində.
səmərəli aparması kimi meyarlara görə 

  ALİ MƏKTƏBLƏRİN DÜNYA ÜZRƏ YENİ REYTİNQİ  ALİ MƏKTƏBLƏRİN DÜNYA ÜZRƏ YENİ REYTİNQİ

Webometrics 2014-cü il üçün  elek-
tron arxivlərin reytinqini açıqla-
mışdır. Bu il reytinq cədvəlində 

dünyanın ən yaxşı 1746 elektron arxivi  yer alıb. 
Xəzər Universiteti Elektron Arxivi  1149-cu yer-
dədir. Son illərdə olduğu kimi, bu il də Xəzər Uni-
versiteti Elektron Arxivi  Azərbaycanda və Cə-
nubi Qafqazda 1-ci yerə çıxıb. Daha ətraflı məlu-
mat:http://repositories.webometrics.info/en/Eur
ope/Azerbaijan linkində. 

Arxivdə yüzlərlə arxivləşmiş məlumatlar var  
və demək olar ki, onların hamısı tam mətnli və 
sərbəst əldə oluna biləndir. Arxivdəki məlumat-
lara elmi məqalələr, dərsliklər, tezis və dissertasi-
yalar, təqdimatlar və s. daxildir.

Xəzər Universiteti Elektron Arxivi:
http://dspace.khazar.org  linkində.

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ 
 ELEKTRON  ARXİVİ 

 REYTİNQ  CƏDVƏLİNDƏ 
REGİON  ÜZRƏ 

BİRİNCİ YERİ  TUTMUŞDUR
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Yanvarın 28-də universitetdə təşkil olunmuş Müdafiə komissiya-
sında Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin tələbələri – Bənövşə Qa-
ragözovanın “XVII əsr ingilis ədəbiyyatında bədii nəsrin təkamülü”, 
Günay Vəliyevanın “Cefri Çoserin əsərlərinin Con Drayden ədəbi ya-
radıcılığına təsiri” və Aynurə Hüseynovanın “Historical English Bor-
rowings” (“İngilis dilində alınma sözlərin tarixi”)  mövzularında ma-
gistr dissertasiyalarının müdafiəsi keçirildi. 

Hər üç işin elmi rəhbəri universitetin Magistratura, doktorantura 
və elmi işlər bölməsinin müdiri, fəlsəfə doktoru Eldar Şahgəldiyevdir. 
Magistrantların elmi işləri komissiya üzvləri tərəfindən yüksək qiy-
mətləndirildi. 

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ 
 MAGİSTR  İŞİ  MÜDAFİƏ  ETDİLƏR

Yanvarın 29-31- də Xəzər Universiteti, “Vien-
na  Art Center” və  “Yves Rocher” Fransa şirkəti-
nin birgə dəstəyi,  “Dirçəliş” Gənclərin Sosial Psi-
xoloji Reabilitasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Xə-
zər Universitetinin “Neftçilər” korpusunda Azər-
baycan gənc rəssamlarının əsərlərindən ibarət 
“Kompromis” adlı sərgi təşkil olunmuşdu. Həmin 
sərgi ilə əlaqədar Naxçıvan Dövlət Televiziyasının 
çəkilişinə bu linkdə baxa bilərsiniz:

http://www.youtube.com/watch?v=cNVqfOnV
I4Q.

  NAXÇIVAN  DÖVLƏT 
 TELEVİZİYASINDA

 “KOMPROMİS”
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 “KİTAB  KLUBU”NUN  NÖVBƏTİ  TƏDBİRİ

Xəzər Universiteti tələbələrinin təşkil etdiyi diyi cavabları, bədii yaradıcılıq problemləri, yazıçı-
“Kitab klubu”nun növbəti tədbiri yazıçı Varis oxucu münasibətləri, yazı prosesinin özəllilkəri haq-
Yolçuyevin yaradıcılığına həsr olunmuşdu. Təd- qında fikirlərini tələbələr maraqla qarşılamışlar. 
birdə tələbələr onun “Sonuncu ölən ümidlərdir” Müzakirələrdə universitetin müəllimi, filologi-
adlı əsəri ilə bağlı mülahizələrini söyləmiş, yara- ya üzrə fəlsəfə doktoru Cahid Kazımov da iştirak et-
dıcılıq sirrləri, yazıçı və həyat məsələləri ilə bağlı mişdir. Sonda yazıçı tələbələrə hədiyyə etdiyi kitab-
müəllifə suallar vermişlər. Yazıçının suallara ver- larını imzalamışdır.

Xəzər Universitetinin İnsan resursları departamentinin universitetin işçi heyəti üçün təşkil etdiyi silsilə 
treninqlərin davamı olaraq   fevralın 4-də və 6-da “Həmkarlarla düzgün ünsiyyət qurma bacarığı” 
mövzusunda təlim keçirilmişdir. Təlimi İnsan resursları departamentinin direktoru, psixoloq Ülkər İsayeva 
aparmışdır. Təlim zamanı iştirakçılar test vasitəsilə mövzu ilə əlaqədar mülahizələrini bildirmişlər.

 

 “HƏMKARLARLA  DÜZGÜN  ÜNSİYYƏT  QURMA  BACARIĞI” 
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TÜRKİYƏLİ  MÜTƏXƏSSİSLƏR 

 TARİX  VƏ  ARXEOLOGİYA  

DEPARTAMENTİNDƏ

Yanvarın 21-də Türkiyənin məş-
hur arxeoloqu, İstanbul Universiteti-
nin təqaüddə olan professoru Mehmet 
Özdoğan və xanımı İstanbul Texniki 
Universitetinin əməkdaşı, memar  do-
sent Zeynep Eres  və  AMEA  Arxeo-
logiya və Etnoqrafiya İnstitutunun 
əməkdaşı, tarix üzrə fəlsəfə doktoru 
Fərhad Quliyev Xəzər Universitetinin 
Tarix və arxeologiya departamentinin 
qonağı oldular. Səmimi söhbət zamanı 
qonaqlar departamentin fəaliyyəti ilə 
yaxından tanış oldular. Onlar, həm-
çinin  Təhsil fakültəsinin tarix və coğ-
rafiya ixtisası üzrə təhsil alan ikinci 
kurs tələbələri ilə də görüşdülər və tə-
ləbələri  maraqlandıran  suallara ətraf-
lı cavab verdilər. Sonda xatirə şəkilləri 
çəkildi.

Fevralın 10-da Almaniyanın Bremen Tətbiqi dülər. Xəzər Universitetinin akademik işlər üzrə pro-
Elmlər Universitetinin (Bremen University of rektoru Məhəmməd Nuriyev və Beynəlxalq əlaqələr 
Applied Sciences) idarəetmə üzrə direktoru Ramon üzrə prorektoru Fərda Əsədov, Beynəlxlaq əlaqələr 
Spiecker və kurs koordinatoru Regine Hink, həmin üzrə prorektorun assistenti Həvvaxanım Qurbanova 
universitetin keçmiş tələbələri Əbülfəz Abdullayev da görüşdə iştirak edirdilər.
və Elimdar Bayramov Xəzər Universitetində olub, Görüşdə Xəzər Universiteti ilə Bremen Tətbiqi 
universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Elmlər Universiteti arasında qarşılıqlı iş perspektiv-
Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı ilə görüş- ləri müzakirə olundu. 

BREMEN  UNİVERSİTETİNİN  NÜMAYƏNDƏLƏRİ  “XƏZƏR”DƏ



74 326 Fevral  2014

Fevralın 13- də Xəzər Universitetinin Neftçilər 
və Mərkəz (İqtisadiyyat və menecment fakültəsi) 
kampuslarında  Tələbə Məclisinin təşkilatçıliğı ilə 
talassemiya xəstəliyindən əziyyət çəkən 5 yaşlı 
Ağazadə Fərid Vüqar oğluna maddi yardım 
göstərmək məqsədilə  xeyriyyə  tədbiri  keçirildi. 
Tədbirdə universitetin əməkdaşları və tələbələri, 
valideynlər iştirak etdilər. Universitet tələbələrinin 
evdə hazırladıqları un məmulatlarının satışından 
əldə edilən vəsait  Fərid Ağazadənin valideynlərinə 
təqdim olundu. 

XEYRİYYƏ  XEYRİYYƏ 

TƏDBİRİ TƏDBİRİ
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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

"Dünya" məktəbində şagirdlərin bacarıq və yara-
dıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı üçün müntəzəm ola-
raq bir-birindən maraqlı tədbirlər keçirilir. Yanvarın 
16-da 5b sinfi tərəfindən keçirilən təqdimat və yarış da 
bu tip yaddaqalan tədbirlərdən biri oldu.

Yarışın sualları dərsliyə əsasən qurulsa da, cavab-
lar ətrafında mübahisəli anlar yaşandı. Əvvəlcə 5b 
sinfinin şagirdləri Yusif Nuri və Qəmbər İskəndərlinin 
hazırladıqları “Bizim tələbatlarımız”mövzusu ölkə-
mizin iqtisadiyyatının inkişafı, dövlət büdcəsinə gələn 
gəlirlər və xərclənən sahələr haqqında idi. Sonra 
həmin sinfin şagirdləri Gülarə Hüseynova, Nəzrin 
Əliyeva, Ayşə Nadirova və Günay Həsənovanın 
hazırladıqları “Sosial qruplar” mövzusu da şagirdlər 
tərəfindən böyük maraqla dinlənildi. Uşaqlar nəsil, 
tayfa, xalqların yaranma tarixi və onlara xas olan xüsu-
siyyətləri geniş izah etdilər.

 Bütün dünyaya sülh, əmin-əmanlıq arzulayan şa-
girdlər tədbiri “Ata yurd” marşı ilə tamamladılar.

 
Səadət Məmmədova, 

5b sinif rəhbəri, biologiya müəllimi

ŞAGİRDLƏRİN  BACARIQ  VƏ 
 YARADICILIQ  QABİLİYYƏTLƏRİNİN

  İNKİŞAFINA  DİQQƏT 

Yanvar ayının 17-də "Dünya" məktəbində  
Elmi-Metodiki Məclisin növbəti iclası keçiril-
di. İclası məktəbin direktoru Mərufə Mədətli gi-
riş sözü ilə açaraq, müzakirə olunacaq məsələ-
lərdən söz açdı. İclasda I yarımilin nəticələri və 
həyata keçiriləcək işlər haqqında məsələlər mü-
zakirə olundu. Məktəbin direktor müavinləri 
Çiçək Qaracayeva və Aləmzər Cabbarova  I ya-
rımilin  nəticələri haqqında  geniş məlumat ve-
rərək, gələcək planlardan da söz açdılar. İclas  
diskussiya şəraitində yekunlaşdı.

ELMİ - METODİKİ  MƏCLİSİN 

 NÖVBƏTİ  İCLASI
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“Dünya" məktəbində yanvar ayı bütünlüklə şagirdlərdə vətən-
pərvərlik tərbiyəsinin inkişafına həsr olunub desək, səhv etmərik. 
Ayın ilk günlərindən məktəbdə bir sıra tədbirlərin həyata keçiril-
məsinə başlanıldı.

 Şagirdləri vətənpərvərlik və vətənə sədaqət ruhunda tərbiyə 
etmək məqsədilə bu mövzularda sinif saatları keçirildi: "Vətən və 
vətəndaşlıq"; "Məktəblilərin vətən qarşısında vəzifəsi"; "Torpaq-
dan pay olmaz";  "Qəhrəmanlar unudulmur". 

 Eyni zamanda, şagirdlər artıq ayın əvvəlindən Şəhidlər 
Xiyabanını ziyarətə başladılar.    Məktəb üzrə “Onlar vətənin azad-
lığı, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid olmuşlar” mövzu-
sunda inşa yazı müsabiqəsi keçirildi və şəhidlərin xatirəsinə həsr 
olunan idman yarışları təşkil edildi.  Şagird Birliyinin köməyi ilə I, 
II, III, IV siniflərdə Dövlət rəmzlərinin öyrənilməsi vəziyyəti ilə ta-
nış olmaq məqsədilə, V, VI, VII, VIII siniflərdə isə “Vətəni qoru-
mağın vacibliyi və vətəni qorumağa özünü hazır bilirsənmi?" möv-
zusunda   sorgular keçirildi.  Məktəbin akt zalında tarix müəllimlə-
ri ilə şagirdlərin birgə hazırladıqları slayd göstərildi, 20 yanvar fa-
ciəsinə  münasibət bildirən referatlar oxundu. 

Məktəblilər topladıqları məlumatlar əsasında fotostendlər də 
hazırlamağı unutmamışdılar.Yanvarın 20-də gün ərzində məktəbin 
foyesində həzin musiqilər səsləndirildi, "MƏKTƏB TV"-də 20 
yanvar hadisələrinə həsr olunmuş görüntülər nümayiş etdirildi. 

Mədinə Karahan,
"Dünya" məktəbinin müəllimi

VƏTƏNPƏRVƏRLİK  TƏRBİYƏSİNƏ  
 HƏSR  OLUNMUŞ AY
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Xəbər verdiyimiz kimi, "Dünya" məktəbi 
Bakı şəhərində yerləşən qaçqın və məcburi köçkün 
məktəblərində ingilis dili fənninin tədrisinin tək-
milləşdirilməsi və müasir tələblər səviyyəsində 
qurulmasında ingilis dili müəllimlərinə yardım 
etmək məqsədilə “Ümumtəhsil məktəblərində 
ingilis dili tədrisinin təkmilləşdirilməsi yolları” 
mövzusunda təlim kursu təşkil etmişdi. Kurs 1 il 
müddətində, ayda 1 dəfə olmaqla nəzərdə 
tutulmuşdu. Yanvar ayının 29-da kursun son təlimi 
keçirildi. Təlimi "Dünya" məktəbinin müəllimi 
Leyla Məmmədova apardı.   Təlim maraqla din-
lənildi. Xatırladaq ki, kursda "Dünya" məktəbinin 
ingilis dili müəllimləri ilə yanaşı, bir sıra xarici öl-
kələrin mütəxəssisləri də təlim keçmişlər.  

Təlimin son günü "Dünya" məktəbinin 
direktoru və eyni zamanda layihənin rəhbəri 
Mərufə  Mədətli  Şuşa, Kəlbəcər, Ağdam, Füzuli 
və Cəbrayıl rayonları məktəblərinin kursu bitirmiş 
22 nəfər ingilis dili müəlliminə   sertifikat təqdim 
etdi.  Müəllimlər maraqlı kursun təşkilinə görə 
"Dünya" məktəbinin rəhbərliyinə  və kollektivinə 
təşəkkürlərini bildirdilər. 

"DÜNYA"  MƏKTƏBİNDƏ  İNGİLİS  DİLİ  ÜZRƏ  BİRİLLİK  TƏLİM  KURSU  BAŞA  ÇATDI
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Fevral ayının 8 də  Xəzər Universiteti   "Dünya"  
məktəbi  ikinci  İB Forumu keçirdi. Forumda  Bakıdan 
və Sumqayıtdan müxtəlif məktəblər iştirak etdilər. 
Forumun məqsədi  təhsilimizin bugünkü vəziyyəti və 
gələcəyi ilə bağlı fikirləri müzakirə etmək idi. Forumda 
iştirk edən Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı 
beynəlxalq təhsilin əhəmiyyətindən danışdı və "Dünya"  
məktəbinin Azərbaycanın tam orta təhsil müəssisələri 
arasında özünəməxsus yer tutduğunu qeyd etdi.   
Müəllim və şagirdlər müxtəlif bölmələrdə öz  çıxışlarını 
təqdim etdilər.  

"XXI əsr" Ümumtəhsil Mərkəzinin  müəllimləri  
Gülşən Səmədova, Nigar Cahangirova və şagirdi Könul 
Bayramova, Bakı Britaniya məktəbinin müəllimi 
Ələkbər Ələkbərov, "Dünya"  məktəbinin müəlimləri 
Ramilə Əzizova, Əminə İbrahimova, İB 1 və İB 2 sinif-
lərinin şagirdləri Anar İsmayılov, Vüqar  Cavadov, Tü-
kəz Əhmədova, Fəridə Fərəcova, Toğrul Məmmədov, 
Rüstəm Həsənov, Esmiralda Şirinova, Sima Cabbarova, 
Aydan  Nəsibova və Fatimə Xəlilovanın çıxışları maraq-
la qarşılandı. 

Forum öz işini uğurla başa çatdırdı.
 

Rəna Həsənova,
"Dünya" Məktəbi İB koordinatoru

İKİNCİ  İB  FORUM: YARAT  VƏ  ÖYRƏT
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