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THANK  YOU  LETTER  TO “ KHAZAR”

I just wanted to thank you for hosting me at Khazar University over the past two years and for writing the 
letter of recommendation.  I have had a wonderful experience at Khazar and will miss the faculty and the students 
tremendously.  We will be heading back to the United States on Sunday.  

I wanted to let you know how much Martha Lawry has done for me in dealing with administrative issues.  
Her skills allow her to bridge the gap between foreign and local educational culture in a way that made life 
extremely comfortable for me at Khazar.  

My wife and I will miss seeing you and your wife at the diplomatic receptions.
I wish you all the best.
                                                                                                                                 Sincerely,
                                                                                                                      Steve Smith

                                                                                                                                  20 June 2012

Professor Isaxanli,

fərqlənən riyaziyyat müəllimi Lalə Əhmədova, İyunun 20-də “Dünya” məktəbində elmi-
ictiami işlərdə  fəallıq göstərdiyinə görə isə ingilis metodiki məclisin növbəti iclası keçirildi. Məktəbin 
dili müəllimi Gülüstan Sadıqova sertifikatla təltif direktoru Mərufə Mədətli məruzəsində başa çatmış 
olundular. təhsil ilinin uğurlarından danışaraq,   bəzi 

İclasda Xəzər Universiteti Direktorlar və problemlərin də olduğunu qeyd etdi. Məruzə 
Qəyyumlar Şurasının Humanitar və təşkilati işlər ətrafında müzakirələr aparıldı. 
üzrə müşaviri Nailəxanım İsayeva  iştirak edirdi. İclasda il ərzində əmək intizamına görə  

“DÜNYA”  MƏKTƏBİNDƏ  ELMİ-METODİKİ  MƏCLİSİN  İCLASI

İ y u n u n  2 0 - d ə  B P - n i n  mərkəzinin direktoru Raziyə İsayeva və İnşaat 
nümayəndələri Hazel E. Spencer mühəndisliyi departamentinin  müəllimləri  ilə 
və Bağır Axundov  Xəzər görüşdülər. Görüşdə Siyavuş Azakov çıxış edərək, 
Universitetində   prorektorlar Mə- Xəzərin İnşaat mühəndisliyi proqramı haqqında 
həmməd Nuriyev və Rafiq Əhmə- məlumat verdi. BP-nin nümayəndələri də öz 
dov, Mühəndislik və tətbiqi növbəsində bu proqramın necə inkişaf etdirilməsi 
elmlər fa kültəsinin dekanı  barədə öz məsləhətlərini verdilər.
S i y a v u ş  A z a k o v,  İ n k i ş a f  

BP-NİN  NÜMAYƏNDƏLƏRİ  “XƏZƏR”DƏ 

”XƏZƏR”İN  ƏMƏKDAŞLARI  AGORA – NIN  
MATERİALLARINDAN    PULSUZ   İSTİFADƏ  EDƏ  BİLƏRLƏR

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının  İtaliyada əsası materiallarla məhdudlaşmır,  psixologiya,  tibb 
qoyulan Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının elmləri, təhsil, iqtisadiyyat, siyasət və s. mövzuları 
AGORA  (Kənd Təsərrüfatı üzrə  Qlobal Onlayn əhatə edir. Həmin materiallar tədqiqat işləri və tədris 
Mənbələrinə Giriş)  layihəsi Xəzər Universitetinin layihələri üçün dəyərli vasitədir. Bu pulsuz 
əməkdaşlarına onlayn materiallarından  pulsuz xidmətdən istifadə etmək üçün universitetin 
istifadə təklif edir. AGORA səhifəsində minlərlə Kitabxana və İnformasiya Mərkəzi ilə əlaqə 
tədqiqat işlərini, qəzet və jurnalları oxumaq saxlayaraq, Xəzər Universitetinin istifadəçi adını və 
mümkündür  parolu əldə etmək mümkündür. 
Mövcud jurnallar təkcə  kənd təsərrüfatı ilə əlaqəli 

(http://www.aginternetwork.org/en/).
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