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Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və məsələnin tarixinə və mahiyyətinə toxundu. Distant 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet təhsilin növləri, üstün cəhətləri və problemləri 
İsaxanlı sentyabrın 19-da ANS kanalının barədə danışdı. Xəzər Universitetinin bu sahədə 
“Xəbərlər” verilişinə distant təhsil (məsafədən, uğurları haqqında məlumat verdi.
uzaqdan təhsil) haqqında müsahibə verdi. O, 

ANS  TV-DƏ HAMLET  İSAXANLININ  MÜSAHİBƏSİ

Sentyabrın 20-də Xəzər Universitetinin perspektivləri, o cümlədən İƏT-nın “İslam 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri aləmində elmlər vasitəsi ilə həmrəylik” adlı elmi 
professor Hamlet İsaxanlı Səudiyyə  Ərəbistanının mübadilə proqramı geniş müzakirə olundu. Bu 
Ciddə şəhərində yerləşən İslam Əməkdaşlıq proqram tələbələr üçün təqaüdlər, müəllim heyəti 
Təşkilatının (İƏT) baş katibinin müavini  Abdul mübadilələri, elmi-tədqiqat layihələri, distant təhsil 
Moiz Boxarini qəbul etdi. Xəzər Universiteti ilə proqramları kimi istiqamətləri maliyyələşdirir.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının əməkdaşlıq 

İSLAM  ƏMƏKDAŞLIQ  TƏŞKİLATININ  NÜMAYƏNDƏSİ 
 XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ

Gənclər və İdman Nazirliyinin, Azərbaycan Gənclər 
Fondunun (AzGF) maliyyə dəstəyi və Azərbaycan Tələbə 
Gənclər Təşkilatları İttifaqının (ATGTİ) təşkilatçılığı ilə 
avqustun  9-15-də  Şəki şəhərində 100 nəfərdən ibarət 
“Xəmsə” Yay Liderlik Məktəbi təşkil olunmuşdur. Liderlik 
məktəbində Xəzər Universitetinin Tələbə Məclisinin fəal 
üzvləri olan Taclı Ələsgərli, Kənan Kərimov və Şahlar 
Məmmədov da iştirak etmişlər. 

Yay məktəbinin məqsədi gənclərdə liderlik 
xüsusiyyətlərini inkişaf etdirmək olmuşdur. Yay məktəbi 

ərzində iştirakçılar “Liderlik”, ”Komanda işi”,  “Ünsiyyət bacarıqları”, ”Layihənin yazılması” və s. mövzularda 
təlimatlandırılmışlar.  

Yay məktəbinin sonunda iştirakçılara sertifikat verilmişdir.

TƏLƏBƏLƏRİMİZ   YAY LİDERLİK  MƏKTƏBİNDƏ

Xəzər Universiteti Hazırlıq Mərkəzinin ( XUHM ) 
işçi heyəti sentyabrın 20 - də Bakının Nizami ra-
yonundakı 12,  sentyabrın 21-də   61, sentyabrın 24-
də 229, sentyabrın 25-də  isə 109 nömrəli orta 
məktəblərdə olmuşdur. Müəllim  və şagird kollektiv-
lərinin iştirakı ilə keçirilən görüşləri məktəb 
direktorları açaraq, Xəzər Universiteti haqqında 
geniş məlumat vermişlər. Sonra XUHM - in icraçı 
direktoru  Emin Rüstəmov ardıcıl olaraq məktəblər-
də universitetin hazırlıq mərkəzinin geniş təqdima-

təb kollektivlərində  və şagirdlərdə  böyük maraq do-
tını keçirmişdir. Görüşlərdə iştirak edən şagirdlərə 

ğurmuşdur.  
XUHM haqqında broşüralar paylanmışdır. 
Görüşlərin  nəticəsi olaraq XUHM- in fəaliyyəti mək-

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  HAZIRLIQ  MƏRKƏZİNİN
 MƏKTƏBLƏRDƏ  TƏQDİMATI



2010-ci ildə “İlk Addımlar” və  Xəzər İnternet Növbəti kö-
İnstitutunun birgə dəstəyi ilə “Könüllülük proqramı” nüllü A. Ab-
fəaliyyətə başlayıb. basov isə  layi-

həyə keçən ilin Könüllülük proqramının əsas məqsədi yeni 
s e n t y a b r  kadrlar hazırlamaq, onlara təcrübə əldə etməkdə 
ayında qoşu-kömək etmək və müxtəlif şirkətlərə yönləndirmək-
lub. Məqsədi dir.
təhsil sektorun-Proqram çər-
da tələbələrin çivəsində tələbə-
əziyyət çəkdiyi lərə müxtəlif möv-
sahəni öyrənib, zularda tapşırıqlar 
onun inkişafına verilir, onların 
dəstək olmaq-əsasında könül-
dır.lülər təqdimat ha-

zırlayırlar. Əlavə 
olaraq tələbələrə A. Abbasov deyir ki.  “bu proqram sayəsində 
öyrənmək üçün məndə hər cür layihəni  asanlıqla yerinə yetirmək 
müəyyən proq- inamı yarandı”. Onu da qeyd edək ki, Azər burada 
ramlar verilir. Təq- təkcə proqramlaşdırmanı yox, həm də hər hansı bir 
dim olunan sifa- layihəni uğurla başa çatdırmaq üçün komanda 
rişləri işləyən kö- üzvləri arasında səmimi münasibətin  əsas şərt oldu-

nüllülər yoxlanaraq testdən keçirilir və tam hazır ğunu öyrəndi. Hal-hazırda o, əldə etdikləri biliklər 
olarlarsa, “Könüllülük proqramı” onları müxtəlif əsasında bir sıra layihələr üzərində, o cümlədən özəl 
şirkətlərə yönləndirir. bankların birində proqramçı olaraq çalışır. 

Bu proqrama marağı olanlar layihədə könüllü ki- “İlk Addımlar” 2001-ci ildən firststeps.az, indi 
mi iştirak edib, öz istəklərindən də artıq bilik və təc- isə “İlk Addımlar” adı altında Azərbaycanda 
rübə əldə edə biliblər. Proqramı uğurla başa vuran, fəaliyyət göstərən ilk təhsil portalıdır. Saytın məq-
hal-hazırda proqramçı kimi çalışan Ruslan Alek- sədi Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sa-
seyev və Azər Abbasov öyrəndikləri bilik və həsində ilk addımlarını atmaq istəyənlərə köməklik 
təcrübədən hal-hazırda necə istifadə etdiklərini və göstərmək, yeni texnologiyalar haqqında tədris ma-
eləcə də proqram haqqında öz təəssüratlarını teriallarını doğma dilimizdə istifadəçilərə təqdim 
bildirdilər. etmək və bu sahədə bilikləri olanları bir yerə 

toplayıb, güclü bir İT tədris mərkəzi yaratmaqdır. 2010-cu ildə, yeni fəaliyyətə başladığı dövrdə  
Saytda olan məlumatların (dərsliklər, referatlar və s.) bu layihə R.Alekseyev üçün  proqramlaşdırma 
Azərbaycan dilində olması Azərbaycanda infor-dünyasına yeni açılan bir qapı oldu. Əvvəllər dərslərə 
masiya texnologiyalarına marağın artmasına kömək ciddi yanaşmayan Ruslan bir-neçə dərsdən sonra 
edir. anlamışdı ki, bu, əsl onun axtardığı bir proqramdır və 

tədricən özünü bir veb proqramçı kimi hiss eləməyə Xəzər İnternet İnstitutu Xəzər Universiteti 
başlamışdı. Ruslan  qeyd etdi ki, “layihə daxilində tələbə məlumat mərkəzi yaratmaq, sayta 
çərçivəsində mən özümə inamı öyrəndim və öz nəzarət etmək, web layihələr reallaşdırmaq məqsədi 
gücümə inanmağa başladım. Çünki beş proqramı hər ilə 2010-cu il oktyabr ayının 1-də Xəzər Univer-
hansı universitet daxilində öyrənmək hər tələbəyə sitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar 
nəsib olmur. Özümə inam sayəsində mən bu şansı şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlının əmri ilə 
əldə etdim”. Könüllülük proqramında o, HTML yaradılıb. İnstitutun məqsədi, həmçinin,  universi-
proqramlaşdırma dilini, CSS, PHP və eləcə də tetin nəzdində mobil proqramlaşdırma mövzusunda 
Javascripti öyrəndiyini söyləyir. Keçdiyi bu laboratoriya açmaq, tələbələr ilə müxtəlif web 
kurslardan sonra Ruslan ciddi işə başlayıb və ilk layihələr tapmaq və reallaşdırmaq, eləcə də müxtəlif 
olaraq Xəzər Universitetinin saytının proqramlaşdır- yarışmalar, müsabiqələr təşkil etməkdir. İnstitutun 
masında iştirak edib. BMT-nin Azərbaycandakı direktoru “İlk Addımlar” layihəsinin təsisçisi Rəşad 
rəsmi saytının təkmilləşdirilməsi də R.Alekseyevə Əliyevdir. 
aiddir. Hal-hazırda isə o, İT sahəsində olan böyük 
şirkətlərdə layihələrin qurulması ilə məşğuldur və “Xəzər Xəbər”
proqramçı olaraq çalışır.
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“İLK  ADDIMLAR”  TƏHSİL  PORTALININ 
 “KÖNÜLLÜLÜK  PROQRAMI”

Ruslan Alekseyev

 Azər Abbasov
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