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müxtəlif təşkilatlarda görüşlər keçirdilər.
Heydərbaba Media Mərkəzində, Ontario millət 

vəkili Reza Moridi, Kanadada çalışan azərbaycanlı 
elm və iş adamları, o cümlədən mərhum dilçi alim, 
Xəzər Universitetində işləmiş Tofiq Abasquliyevin 
Kanadada yaşayan qızı Sveta Abasquliyeva  ilə 
görüşlər və müzakirələr maraqlı oldu. İyulun 27-də 
“Richmond Hill Centre for the Performing Arts” 
sarayında keçirilən “Muğam və poeziya” məclisində 
H. İsaxanlı öz şeirlərini oxudu, Nuriyyə Hüseynova 
muğam, xalq mahnıları və bəstəkar mahnılarını ifa 
etdi. Yusif Savalanın  ifasında sözləri H.İsaxanlının 
və musiqisi Nailəxanım İsayevanın olan “Sadəcə çox 
sevdim səni” mahnısı da səsləndi. Qonaqlar fəxri 
diplomlarla təltif olundular. 

 
Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və 

Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı, Direktorlar və Qəyyumlar Şurası sədrinin 
müşaviri Nailəxanım İsayeva və tanınmış müğənni 
Nuriyyə Hüseynova iyulun 24-30-da  “Azərbaycan 
İncəsənət Cəmiyyəti-Kanada”nın (Canadian Society 
of Azerbaijanis for the Arts) dəvəti ilə Kanadanın 
Toronto şəhərində səfərdə oldular. Onlar Kanadada 
yaşayan Azərbaycan əsilli tanınmış insanlarla və 

 KANADADA  XƏZƏR
 UNİVERSİTETİNİN

 RƏHBƏRLİYİ

 
Sentyabrın 12-də yeni əcnəbi müəllim – Coel 

Robbins (Joel Robbins) Xəzər Universitetinin 
rəhbərliyinə və əməkdaşlarına təqdim olundu.  Xəzər 
Universiteti ilə ABŞ-ın Sülh Korpusu (Peace Corps)  
arasında olan müqaviləyə əsasən Sülh Korpusunun 
könüllüsü C. Robbins altı ay ərzində universitetdə 
könüllü olaraq İngilis dili departamentində və Təhsil 
fakültəsində çalışacaq. 

C. Robbins əvvəlcə universitetin təsisçisi, Direk-
torlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı ilə görüşdü. Sonra universitetin İnkişaf 
mərkəzinin direktoru Raziyə İsayeva onu universitetin 
prorektorlarına, dekanlarına və depar tament 
müdirlərinə təqdim etdi.

YENİ  ƏCNƏBİ  MÜƏLLİMİN 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ 

 TƏQDİMATI 

Şəkildə (soldan): H. İsaxanlı, N. İsayeva,
 N. Hüseynova, S. Abasquliyeva. 

Şəkildə (soldan): H. İsaxanlı,
 N. Hüseynova, R. Moridi
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Sentyabrın 3-7-də  Xəzər Universitetində 
Tempus proqramının “Miqrasiya və ali təhsil - bilik 
və bacarıqların aşılanması” ("Migration and Higher 
Education - Building Skills and Capacity")  layihəsi 
çərçivəsində “Elektron öyrənmə: metodiki, pedaqoji 
və texniki məsələlər” mövzusunda təlim keçirildi. 
Təlim Azad Brüssel Universitetinin (Université libre 
de Bruxelles) elektron təhsil üzrə mütəxəssisləri Dr. 
Liberat Ntibaşirakandi (Libérat Ntibashirakandi) və 
Franklin Kimbimbi (Franklin Kimbimbi) tərəfindən 
aparıldı. Təlimin məqsədi iştirakçılarda elektron 
öyrənmə, “Moodle” proqramı və “Greenstone” 
elektron kitabxana haqqında bilik və bacarıqların 
inkişaf etdirilməsi idi. Təlimdə Xəzər Universiteti və 
Qafqaz Universitetinin müəllim heyəti və Beynəl-
xalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndələri iştirak 
etdilər.

“ELEKTRON  ÖYRƏNMƏ: METODİKİ, 
PEDAQOJİ VƏ TEXNİKİ  MƏSƏLƏLƏR”     TƏLİM-  



6 310 Sentyabr 2012

 
 Sentyabrın 5-də  Xəzər Universitetində “Ümumi 

təhsil səviyyəsində yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi” 
ilə əlaqədar universitetin müxtəlif bölgələrdə keçirdiyi  
təlimlərin yekununa həsr olunmuş hesabat xarakterli 
görüş keçirildi. Görüş öncəsi tədbir iştirakçıları 
keçirilən təlimlərdə yaradılmış əl işləri sərgisi ilə tanış 
oldular. Sonra universitetin akt zalında universitetin 
təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
professor Hamlet İsaxanlının iştirakı ilə yığıncaq oldu. 
Universitetin  İnkişaf mərkəzinin direktoru Raziyə 
İsayeva təlimlərin yekununa dair çıxış etdi. Təlimçilər 
öz təəssüratlarını tədbir iştirakçıları ilə bölüşdülər.     
Sonda H. İsaxanlı  layihə komandasını mühüm bir işi 
uğurla başa çatdırmaları münasibətilə təbrik etdi. 

 KEÇİRDİYİ  TƏLİMLƏR   HAQQINDA 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNİN

HESABAT



7310 Sentyabr  2012

NDU

Sentyabrın 11-də Naxçıvan Dövlət Universite- Hazırda universitetdə 10-a yaxın koreyalı tələbə 
tində (NDU) bu ali təhsil ocağının Koreya təhsil almaqdadır. Burada Koreya Respublikası 
universitetləri ilə elm, təhsil sahəsində əlaqələrinin Mərkəzi və Dil Hazırlıq Mərkəzi uğurla fəaliyyət 
on illiyi münasibətilə tədbir keçirilmişdir. göstərir. Yeni tədris ilindən mərkəzdə koreya dili üzrə 

Koreyalı tələbələrin iştirak etdiyi tədbirdə hazırlıq kursları da başlayacaqdır.
universitetin rektoru, akademik İsa Həbibbəyli çıxış Sonra rektor İ.Həbibbəyli magistraturanın 
edərək, Koreya Respublikası ilə əlaqələrin inkişafı- məzunu, Koreya Respublikası vətəndaşı Myungga 
nın Asiya ilə əməkdaşlıq baxımından mühüm Yaunga diplom təqdim etmiş, koreyalı tələbələrə elm 
əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulamışdır. və təhsildə müvəffəqiyyətlər arzulamışdır.

Qeyd edilmişdir ki, NDU Koreya Respublikası- Tədbirdə koreyalı tələbələrdən “Beynəlxalq 
nın Kimçonq və Busan Kyumqsunq universitetləri ilə münasibətlərin tarixi və nəzəriyyəsi” ixtisası üzrə 
hərtərəfli əməkdaşlığa malikdir. Naxçıvan Dövlət magistraturanın məzunu Myungga Yaung, Azərbay-
Universiteti və Koreyanın qrant yardımı və texniki can dili ixtisası üzrə II kurs magistrantı Ryu Hi Conq, 
əməkdaşlıq proqramlarını həyata keçirən “KOICA” bu il universitetə qəbul olunan tələbələrdən Canq 
dövlət agentliyi müasir informasiya texnologiyaları- Second yaradılan şəraitə və göstərilən qayğıya görə 
nın alınması, elektron idarəetmə sisteminin yaradıl- universitet rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını bildirmiş-
ması ilə bağlı birgə layihə həyata keçirəcəklər. lər. 

“Xəzər Xəbər”in 

NDU
bürosu

     İLLİYİ 

NDU İLƏ KOREYA
UNİVERSİTETLƏRİ 

ARASINDA ƏLAQƏLƏRİN

ON

NDU - nun sosial xidmət mərkəzində videotakso- onlayn rejimdə dünyanın istənilən nöqtəsi ilə 
fon quraşdırılaraq tələbələrin ixtiyarına verilmişdir. videobağlantı yaratmaq, qarşılıqlı görüntülü danışıq 
Təqdimatda iştirak edən rektor akademik İsa Həbib- imkanı qazanmaq mümkündür. Həmçinin, “Skype”, 
bəyliyə qurğu haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. “Bluetooth” xidmətlərindən yararlanmaq, musiqi 
Qeyd olunmuşdur ki, bu ən müasir videotaksofon va- dinləmək, intellektual oyunlarda iştirak etmək və 
sitəsilə şəhərlərarası və beynəlxalq danışıqlar həyata digər əməliyyatlar həyata keçirmək də olur.
keçirmək, internetin imkanlarından istifadə etmək, 

  QURAŞDIRILMIŞDIR

NDU-
SOSİAL  XİDMƏT  MƏRKƏZiNDƏ

VİDEOTAKSOFON

NUN 
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Sentyabrın 14-də  Xəzər Universitetində bu il  
birinci kursa qəbul olunmuş tələbələr üçün  ingilis 
dilindən sınaq imtahanı keçirilmişdir.  İngilis dili 
və ədəbiyyatı departamentinin hər il təşkil etdiyi 
bu imtahan  hər bir tələbənin öz səviyyəsinə 
müvafiq ingilis dili qrupunda təhsil almağına 
imkan verir. İmtahanın nəticəsindən asılı olaraq 
tələbələr keyfiyyətli təhsil almaq üçün  qruplara 
bölünmüşlər.

 

2012-ci ildə də,  əvvəlki ildə olduğu  kimi, Xəzər Universiteti 
dünyanın ən yaxşı 700 universiteti sırasında yer alıb.  

Bu reytinq dünyanın 2000 universiteti arasında akademik nüfuz, 
tədqiqat, müəllim - tələbə  və beynəlxalq tələbələrin nisbəti 
xüsusiyyətlərinə görə təsbit edilir. 

Daha geniş məlumat üçün bu inkə baxa bilərsiniz:
http://www.topuniversities.com/institution/khazar-university

  UNIVERSITETİ 

 UNIVERSITETİ
XƏZƏR 

  DÜNYANIN  ƏN  YAXŞI

  700
SIRASINDA 

QS (Quacquarel l i  Symonds) 
sentyabrın 11-də  dünya universi-
tetlərinin  2012-ci il üçün reytinq nə-
ticələrini dərc edib.

1-ci KURS TƏLƏBƏLƏRİ ÜÇÜN  İNGİLİS DİLİ İMTAHANI
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 Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatları olmuşlar. 
İttifaqı (ATGTİ) Azərbaycan Gənclər Fondunun Sentyabrın 11-də ATGTİ-nin sədri Şahin 
(AzGF) maliyyə dəstəyi ilə sentyabrın 6-dan 12- İsmayılovun iştirakı ilə layihənin rəsmi bağlanış 
dək Nabranda  “TGT sədrləri üçün liderlik mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə layihənin 
məktəbi” layihəsini həyata keçirmişdir.  Liderlik yekunlarından danışan ATGTİ sədri TGT-lər 
məktəbində universitetimizi Tələbə Məclisinin arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və vahid 
prezidenti Aysel Tağıyeva təmsil etmişdir. Bu  fəaliyyət şəbəkəsinin yaradılması sahəsində bu 
layihə çərçivəsində, eyni zamanda, TGT sədrləri layihənin böyük əhəmiyyəti olacağına inandığını 
üçün Azərbaycan Gənclər Fondunun (AzGF) vurğuladı.  TGT sədrlərinin layihə ilə bağlı fikirləri 
təqdimatı da keçirilmişdir. İştirakçılar Quba də dinlənildi. Qeyd edildi ki, bu layihənin nəticələri 
Soyqırım Məzarlığını da ziyarət etmişlər. yeni tədris ilində TGT işinin təkmilləşdirilməsində 

Sonra TGT sədrləri komanda şəklində geniş imkanlar yaradacaq. Mərasimin sonunda 
layihələr hazırlayaraq, bütün iştirakçılara təqdim liderlik məktəbinin iştirakçısı olmuş 90-a yaxın 
etmişlər. Onlar müxtəlif təlimlərin də  iştirakçısı TGT sədrlərinə sertifikatlar təqdim edilmişdir.

“TGT SƏDRLƏRİ ÜÇÜN  LİDERLİK MƏKTƏBİ”
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  İLİNİN AÇILIŞ 

“DÜNYA” MƏKTƏBİNDƏ

YENİ DƏRS

MƏRASİMİ

“DÜNYA” MƏKTƏBİNDƏ

YENİ DƏRS

  İLİNİN AÇILIŞ 

MƏRASİMİ
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Sentyabrın 14-də “Dünya” məktəbində yeni dərs ilinin 
açılış mərasimi oldu. Mərasimdə məktəbin şagird və  müəllim 
kollektivləri, valideynlər iştirak edirdilər. İlk dəfə məktəbə 
qədəm qoyan balaca birincilər  zəng səsi ilə sinif otaqlarına 
dəvət olundular.  Bu il ilk dəfə olaraq  rus bölməsinin 1-ci 
sinfinə də şagird qəbul edildi. Artıq tələbə adını qazanan 
məzunlar  da keçmiş məktəbli dostlarını tək qoymadılar. 
Tədbirdə musiqi nömrələri səsləndirildi. 

 Açılış mərasimində Xəzər Universitetinin təsisçisi, 
Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet 
İsaxanlı, Direktorlar və Qəyyumlar Şurası sədrinin müşaviri 
Nailəxanım İsayeva iştirak etdilər.
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YERDƏN  AYA  OLAN  MƏSAFƏ

       Müəllim:

     - Elçin, Yerdən Aya olan məsafə nəyə bərabərdir?

     Elçin:

     - Aydan Yerə olan məsafəyə.

QIRIQ  “O”

Elçin hərflərdən yalnız “O” hərfini tanıyırdı.

     Ona “C” hərfini göstərəndə, o demişdi: 

bu, qırıq “O”-dur.

YATMAQ  VAXTI
     - Elçin, 10-a qədər say görüm – atası soruşur.

       Elçin:
     - Bir, iki, üç,... səkkiz, on.     - Bəs doqquz necə oldu?     - Doqquz desəm, deyəcəksən, Elçin, balam, yatmaq 

vaxtıdır.

SÜRƏT MƏSƏLƏSİ

    -
 Ümid, m

aşın
 170 km/sa

at sü
rətlə hərəkət edir nə 

deməkdir?

    
 - O

 demədir ki, m
aşın

 bir saatda 170 km məsafə 

qət edir.

    
 - D

üzdür. B
əs y

axşı, 
iki şə

hər arasın
da məsafə 

255 km olarsa və maşın
 həmin sürətlə hərəkət  

edərsə, sü
rücü mənzil b

aşın
a nə vaxt çatar?

    
 - H

əmin sü
rətlə getsə

, sü
rücü yəqin ki, m

ənzill 

başın
a çatm

ayacaq.

XƏRİTƏ NƏDİR?

     - Elçin, xəritə nədir?

     - Qlobusun qabığı.

BƏRKDƏN, Y
A YAVAŞ?

     
- L

eyli, i
kini üçə vursan nə alın

ar?

     
- B

ərkdən vursam, ya yavaş?

“POŞOL” YENƏ GƏLDİ

        Balaca Leyliyə yaxınlaşan iti görən ananın:

      - Poşol – qışqırtısından diksinən it Leylidən 

uzaqlaşır. Lakin bir azdan itin ona yaxınlaşdığını görən Leyli:

      - Ana, “poşol” yenə gəldi – deyə  qışqırır.

Xəlil Məcidoğlu

E-mail: khalil_majid@mail.ru

ŞƏN SƏH
İFƏ

ŞƏN SƏ
H

İFƏ
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