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Fevralın 28-də Xəzər Universitetinin 

"Dünya" konsert salonunda Hamlet İsaxanlı-

nın "Ziyarət" poeması əsasında səhnələşdiril-

miş musiqili tamaşanın premyerası oldu. Ta-

maşaya müqəddimə kimi H. İsaxanlının hə-

yat və fəaliyyətinə aid qısa film nümayiş etdi-

rildi.

Tamaşanın rejissoru  AzTV-nin əməkdaşı 

Faizə Mehdiyeva, quruluşçu rəssamı Mir Ra-

fiq  Əbdülrəhimov, musiqi tərtibatçısı Xəzər 

Universitetinin Musiqi və incəsənət departa-

mentinin müdiri Zülfiyyə Sadıqova, baş ro-

lun – Hamlet İsaxanlı rolunun ifaçısı istedadlı 

gənc aktyor Nicat Həbibov idi.

Digər rollarda Xəzər Universitetinin 

müəllimi, Opera və Balet Teatrının solisti 

Məhsəti Cabbarova (Xanım Aşıq), universite-

tin tələbələri Hüseyn Qəhrəmanlı (Qaçaq İsa-

xan), Arzum Cəlilova (Zeynəb ana), Nizami 

Əliyev (kənd ağsaqqalı), Nuranə Məmməd-

zadə, Ayşəm Bəşirova (kənd gəlinləri), Xəyal 

Quliyev (komissar), Elçin Feyzullayev (kənd 

aşığı),  Adil Ramazanov, Məmməd İmanlı, Za-

ur Mütəllimov (kəndlilər) və uşaq rollarında 

"Dünya" məktəbinin şagirdləri çıxış etdilər.

Tamaşanın sonunda Hamlet İsaxanlı çıxış 

edərək, yaradıcı heyətə təşəkkürünü bildirdi. 

Sonda ad günü münasibətilə ona universitet 

kollektivi adından  gül dəstəsi təqdim olun-

du.

  MUSİQİLİ  TAMAŞANIN  PREMYERASI 
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Martın 5-də Xəzər Universitetinin Mərmər 
məqsədi yerli layihələrin idarə olunmasında icranın 

zalında universitetlə BP şirkəti arasında Layihələri 
təkmilləşdirilməsinə yardım etməkdir. Layihə Xəzər 

İdarəetmə Məktəbinin (LİM) fəaliyyət müddətinin 
Universiteti tərəfindən layihələri idarəetmə və onunla 

uzadılması haqqında Anlaşma Memorandumu 
bağlı məsələlərin həlli sahəsində aparıcı təlim şirkəti 

imzalanmışdır. LİM özəl və dövlət sektoru nüma-
olan "ESI İnternational" ilə əməkdaşlıqda həyata 

yəndələrinə layihələri idarəetmə üzrə beynəlxalq 
keçirilir.

səviyyədə qəbul edilmiş geniş bir proqram üzrə təhsil 
almaq imkanı təmin etmək üçün 2011- ci ildə BP və 

(Ardı səh. 14-də)
onun tərəfdaşları tərəfindən yaradılıb. Təşəbbüsün 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİ  İLƏ  BP  
 VƏ  "ESI  İNTERNATİONAL" 

 ŞİRKƏTLƏRİ  ARASINDA 
 ANLAŞMA  MEMORANDUMU  İMZALANDI
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Siyasi elm və beynəlxalq münasibətlər departamen- barəsində fikirlərini bildirdi. 
tinin dəvəti ilə Fransa Respublikasının Azərbaycandakı Sual-cavab sessiyasında səfir Suriya, Mali və İranda 
səfiri Paskal Mönye fevralın 18-də Xəzər Universitetin- hal-hazırda mövcud olan müxtəlif məsələlərə dair 
də xüsusi məruzə ilə çıxış etdi. O, Fransanın siyasi quru- Fransanın mövqeyini açıqladı.
luşu, siyasi mədəniyyəti haqqında hərtərəfli məlumat Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqi-
verdi. şəsi ilə əlaqədar suala cavab verərkən, səfir  mühüm 

Səfir İkinci Dünya müharibəsindən sonra Qərbi Av- prinsip kimi Fransa üçün ərazi bütövlüyünün vacibliyini 
ropada regional inteqrasiyanın təməlini qoyan Fransa- vurğuladı və Fransanın Kosovoya olan xüsusi unikal 
Almaniya dostluğu, Avropa Birliyinin Şərq və Cənub mövqeyinin Dağlıq Qarabağa münasibətdən fərqlən-
qonşuluq istiqamətləri ilə bağlı Fransanın mövqeyi, diyini bildirdi. 
Prezident Fransua Ollandın ötən il noyabrın 29-da Mühazirədən sonra səfir Xəzər Universitetinin tə-
Vilnüsdə keçirilmiş Şərq Tərəfdaşlığı sammitində  sisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri pro-
iştirakı, Avropa Birliyi və Şərq qonşuları arasında əmək- fessor Hamlet İsaxanlı ilə görüşmüş, qonağın şərəfinə zi-
daşlığın hazırkı vəziyyəti və Ukraynadakı münaqişə yafət verilmişdir.

FRANSA  SƏFİRİNİN “XƏZƏR”DƏ   MÜHAZİRƏSİ

Fevralın 19-da Litvanın Vytautas Magnus Univer-
sitetinin nümayəndələri – Siyasi elm şöbəsinin mü-
diri, dosent  Andzej Puksto, həmin şöbənin əmək-
daşları Jonas Vaicenonis, Aistė Žemaitytė və İtali-
yanın Boloniya Universitetinin professoru Stefano 
Biançini Xəzər Universitetində oldular.

 A. Puksto "Şərq tərəfdaşlığı kontekstində AB qon-
şuluq siyasəti: Vilnüs sammitindən öncə və sonra” və 
Stefano Biançini "Mərkəzi Avropada Sovet modeli 
və onun tətbiqi" haqqında danışaraq, tələbələrin 
suallarını cavablandırdılar.

Sonra qonaqlar Xəzər Universitetinin təsisçisi, Di-
rektorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor 
Hamlet İsaxanlı,  Akademik işlər üzrə prorektor, pro-
fessor Məhəmməd Nuriyev, Beynəlxalq əlaqələr üz-
rə prorektor professor Fərda Əsədov və digər əmək-
daşlarla da görüşdülər. Görüşdə  Xəzər Universiteti 
ilə Vytautas Magnus Universiteti arasında əməkdaş-
lıq məsələləri müzakirə olundu və  iki universitet ara-
sında Anlaşma Memorandumu  imzalandı.

UNİVERSİTETLƏR  

ARASINDA  

ƏMƏKDAŞLIQ
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Fevralın 26-da Xəzər Universitesinin Mərkəz kam- Məmmədov, fakültənin müəllim və əməkdaşları, 
pusunda İqtisadiyyat ve Menecment fakültəsinin tələbələr, qonaqlar iştirak edirdilər.
tələbələri Aysel Quliyeva, Leyla Cəfərova, Aida Mərasim soyqırım qurbanlarının xatirəsinin bir də-
Neymətli, Leyli Quliyeva, Musa Abdullayev və digər- qiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlandı. Çıxışlardan 
lərinin təşkilatçılığı ilə Xocali soyqırımna həsr sonra Xocali faciəsinə həsr olunmuş musiqi və şeirlər 
olunmuş mərasim keçirildi. Mərasimdə İqtisadiyyat səsləndi. Xocalı faciəsinə aid sənədli filmdən gö-
və menecment fakültəsinin dekanı professor İnqilab türülmüş "Qaraqaya" səhnəsi nümayiş etdirildi.
Əhmədov, Xocalı faciəsinə şeirlər həsr etmiş  Yuri 

Fevralın 28-də Rusiya Federasiyasının Azərbaycan zirədən sonra beynəlxalq münasibətlər, politologiya və 
Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Vla- regionşünaslıq ixtisasları üzrə təhsil alan tələbələr səfirə 
dimir Doroxin Xəzər Universitetində qonaq olmuşdur. suallar ünvanlamışlar. Canlı diskussiya şəraitində keçən 
Əvvəlcə qonaq universitetin təsisçisi, Direktorlar və görüşün sonunda H. İsaxanlı səfirə öz təşəkkürünü bil-
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı ilə dirmiş və Xəzər Universiteti ilə  Rusiya səfirliyi ara-
görüşmüşdür. Qonağı səmimi salamlayan H. İsaxanlı sında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiriləcəyini vurğu-
ona Xəzər Universitetinin əsas fəaliyyət istiqamətləri ba- lamışdır. 
rədə ətraflı məlumat vermiş, səfirlik və universitet ara- Xəzər Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə 
sındakı əməkdaşlığın səviyyəsindən məmnunluğunu bil- prorektoru Fərda Əsədov, rektor assistenti İsaxan İsa-
dirmişdir. xanlı, Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin dekanı Ca-

Sonra səfir V. Doroxinin müəllim və tələbələrlə gö- bir Xəlilov, Siyasət İnstitutunun direktoru Baba Bay-
rüşü keçirilmişdir. H. İsaxanlı qonağı tələbələrə təqdim ramlı və Siyasi elm və beynəlxalq münasibətlər departa-
etmiş, onun diplomatik fəaliyyəti haqqında ətraflı məlu- mentinin müdiri Muxtar Hacızadə görüşdə iştirak et-
mat vermişdir.  Səfir tələbələr qarşısında “Rusiya müa- mişlər. 
sir dünyada” mövzusunda mühazirə oxumuşdur. Müha-

RUSİYA  SƏFİRİ  İLƏ GÖRÜŞ
 

RUSİYA  SƏFİRİ  İLƏ GÖRÜŞ
 

SOYQIRIM  GENOSİDE

XOCALI  SOYQIRIMINA  HƏSR  OLUNMUŞ  MƏRASİM



Fevralın 27-də Xəzər Universiteti və Azərbaycan yumlar Şurasının sədri, professor Hamlet İsaxanlı 
Respublikası Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Ve- Respublika Veteranlar Şurasının sədri, istefada olan ge-
teranları Təşkilatının birgə təşkil etdikləri “Ermənistan- neral-mayor Dadaş Rzayevi və onunla birlikdə gələn 
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: erməni çoxsaylı veteranları ofisində qəbul etdi, onlara Xəzər 
uydurmaları və Azərbaycan həqiqətləri” mövzusunda Universiteti, təhsilimiz haqqında geniş məlumat verdi 
elmi-praktik konfrans keçirildi. Konfransı giriş sözü ilə və  universitetdə tələbələrlə keçirilən belə görüşlərin 
universitetin İctimai əlaqələr və media üzrə direktoru vacibliyini vurğuladı. General- mayor Dadaş Rzayev və 
Əlövsət Əmirbəyli açaraq, konfransda iştirak edən digər veteranlar maraqlı və səmimi  görüş üçün 
çoxsaylı qonaqları və tələbələri salamladı. universitet rəhbərliyinə və bütün kollektivə dərin 

təşəkkürlərini bildirdilər.    Respublika Veteranlar Şurasının sədri, istefada olan 
general-mayor Dadaş Rzayev “Gənclərin hərbi vətən-
pərvərlik ruhunda tərbiyəsi –  orduda şəxsi heyətin dö-
yüş ruhunun və hərbi hazırlığının əsas təminatıdır”, 
Respublika Veteranlar Şurasının Beynəlxalq əlaqələr və 
xalqlar arasında dostluq komissiyasının sədri, istefada 
olan polkovnik-leytenant Zahiddin Abbasov “Terrorizm 
və seperatizm erməni faşistlərinin işğalçı siyasətinin 
tərkib hissəsidir”, texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, 
dosent Qalib Əhmədov “Respublikada iqtisadiyyatın 
surətli inkişafı və ordu quruculuğunun gücləndirilməsi 
– erməni işğalçıları üzərində qələbənin əsas amilləridir” 
mövzularında məruzə ilə çıxış etdilər və tələbələrin 
çoxsaylı suallarını cavablandırdılar. 

Məruzələr ətrafındakı müzakirələrdə Nizami 
Rayon İcra Hakiməyyəti başçısının müavini Gülnaz 
İsmayılova, müharibə veterenı Mariya Rzayeva və 
digərləri çıxış etdilər. Sonda tələbələr müharibə 
veteranları ilə xatirə şəkilləri çəkdirdilər. 

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəy-
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DAĞLIQ  QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ  MÖVZUSUNDA  KONFRANS 
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Fevralın 27-də yeni və yenidən Xəzər Universite- Əmirbəyli, M. Orucov, M. Hacızadə, E. Əzizova, H. 
tinə qayıdan xarici müəllimlərin və doktorantların Mə- Qurbanova öz bölmələrində işləyən müəllimləri, 
dəniyyət Mərkəzində təqdimatı oldu. Təqdimatda Xəzər doktorantları və qonaq elmi işçiləri təqdim etdilər. 
Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şu-
rasının sədri professor Hamlet İsaxanlı Akademik işlər 
üzrə prorektor Məhəmməd Nuriyev, İdarəetmə və tələbə 
işləri üzrə prorektor, Rafiq Əhmədov, Beynəlxalq Əla-
qələr üzrə prorektor Fərda Əsədov, Magistratura, dok-
turantura və elmi tədqiqatlar bölməsinin müdiri Eldar 
Şahgəldiyev, Qəbul və tələbə şöbəsinin müdiri İsaxan 
İsaxanlı, İctimai əlaqələr və media üzrə direktor Əlövsət 
Əmirbəyli,  Mühəndislik və tətbiqi elmlər fakültəsinin 
dekanı Hassan Niknafs, Humanitar və sosial elmlər 
fakültəsinin dekanı Cabir Xəlilov, Siyasi elm və bey-
nəlxalq münasibətlər departamentinin müdiri Muxtar 
Hacızadə, Şərq dilləri və din araşdırmaları departamen-
tinin müdiri Elnurə Əzizova, Bioloji elmlər departa-
mentinin müdiri Müşfiq Orucov, Beynəlxalq Əlaqələr 
üzrə prorektorun köməkçisi Həvvaxanım Qurbanova  

Sonda Musiqi və incəsənət departamentinin müdiri digər yerli və əcnəbi professor və müəllimlər iştirak 
Zülfiyyə Sadıqovanın fortepianoda  müşayiəti ilə  ta-edirdilər.
nınmış opera müğənnisi Fidan Hacıyeva bir neçə mahnı Tədbiri Fərda Əsədov açaraq, iştirakçıları salamla-
ifa etdi.dı. Sonra M. Nuriyev H. Niknafs, E. Şahgəldiyev, Ə. 

XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  XARİCİ  ƏMƏKDAŞLARIN  TƏQDİMATI
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Martın 3-də İndoneziya Respublı-
kasının Azərbaycandakı Fövqəladə və 
Səlahiyyətli səfiri Raden Prayono 
Atiyanto tanışlıq məqsədi ilə Xəzər 
Universitetində oldu, universitetin tə-
sisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şu-
rasının sədri professor Hamlet İsaxanlı 
ilə görüşdü.

Görüşdə İndoneziya-Azərbaycan 
əlaqələri, İndoneziyanın indiki vəziy-
yəti, səfirlik ilə Xəzər Universiteti ara-
sında əməkdaşlıq perspektivləri kimi 
məsələlər müzakirə olundu. 

İNDONEZİYA  SƏFİRİ  XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ

Humanitar və sosial elmlər fakültəsinin I kurs tələbəsi Mirağa Bağırov  
"Xocalı soyqırımı portreti" müsabiqəsinin qalibi olmuş və martın 5-də ABŞ 
administrasiyası Ağ Evin Beynəlxalq Münasibətlər Administrasiyasının 
Minnətdarlıq Sertifikatına layiq görülmüşdür. 

M. Bağırov üzərində "Bu il mən 22 yaşımı qeyd edəcəkdim. Amma ki, 
mən burda deyiləm.” sözləri yazılmış bir yaşlı uşağın şəklini yaratmışdır. Bu 
şəkil bir neçə saat ərzində Ağ Evin saytının xəbərlər bölməsində göstərilib. 

Xəzər Universiteti Mirağa Bağırovun vətənpərvərliyini qiymətləndirir 
və bu uğur münasibətilə onu təbrik edir.

TƏLƏBƏMİZ  

AĞ  EVDƏN 
 

SERTİFİKAT 
 ALIB

Fevralın 26-da  Xəzər Universitetinin “Dün- İB School-un koordinatoru Rəna Musayeva və İB 
ya” Məktəbində “Dərs kitablarının hazırlanması School-un müəllim  heyəti iştirak etdilər.
və qiymətləndirilməsi” layihəsi çərçivəsində də-  Tədbirdə  İB School-da tətbiq edilən fənn 
yirmi masa keçirildi. Dəyirmi masanın əsas möv- proqramlarının xüsusiyyətləri, istifadə olunan ki-
zusu “Dünya” məktəbində tətbiq edilən “İB Scho- tabların  məzmunu, dil və qrafika xüsusiyyətləri, 
ol”un kurikulumu və dərs kitablarının müzakirəsi eləcə də təlimin məqsəd və  nəticələri  geniş mü-
idi.  Dəyirmi masada Xəzər Universitetinin təsis- zakirə edildi. Müzakirədə iştirak edən müəllim he-
çisi, Direktorlar və Qəyyumlar şurasının sədri pro- yəti İB School-da tətbiq edilən tədris sisteminin 
fessor Hamlet İsaxanlı, universitetin tədris işləri və kitabların səmərəliliyini xüsusilə vurğulaya-
üzrə prorektoru Məhəmməd Nuriyev, Təhsil fa- raq, Azərbaycanda hazırlanacaq dərsliklərin də bu 
kültəsinin dekanı Elza Səmədli, İnkişaf mərkəzi- keyfiyyətlərə malik olması ehtiyacını qeyd etdi-
nin direktoru Raziyə İsayeva, "Dünya" məktəbi lər.    

 “İB SCHOOL”UN  

KURİKULUMU  VƏ  DƏRS  KİTABLARININ  MÜZAKİRƏSİ
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Siyasi elm və beynəlxalq münasibətlər departa- Partiyasının, həm də Mühafizəkarlar və Liberal De-
mentinin təşkil etdiyi “Avropa ölkələrinin müqayisəli mokratlardan ibarət olan mövcud koalisiya hökumə-
siyasəti” silsiləsindən növbəti tədbir  Böyük Britani- tinin mövqelərini izah etdi.
yanın siyasəti və siyasi mədəniyyətinə həsr edilmişdir. Department müdiri, fəlsəfə doktoru Muxtar 

Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri  İrfan Hacızadənin moderatorluq etdiyi sual-cavab sessiya-
Siddiq  “Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləş- sında  səfir tələbələrin müasir beynəlxalq münasibət-
miş Krallığının siyasəti və siyasi mədəniyyəti'” möv- lərin müxtəlif mövzuları, o cümlədən  2014-cü il  
zusunda xüsusi məruzə ilə çıxış etdi. Səfir 1215-ci ildə sentyabrın 18-də keçiriləcək Şotlandiyanın müstəqil-
imzalanan Magna Carta fərmanından sonra Birləşmiş liyi haqqında referendum və Britaniyanın Suriyayada-
Krallığın necə inkişaf etməsi,  hal-hazırkı qərar qəbul kı siyasəti barədə suallarını cavablandırdı.
etmə prosesi və mexanizmləri, dövlət idarəçiliyi Mühazirədən  sonra Xəzər Universitetinin 
haqqında danışdı. O, Böyük Britaniyanın xarici siya- təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri 
sətinin prinsip və prioritetləri haqqında da  məlumat professor Hamlet İsaxanlı İrfan Siddiqi və onun həyat 
verdi.  yoldaşı Penélope Siddiqi qəbul etdi. Qonaqlara 

Bundan başqa, o, tədbir iştirakçılarına Brita- universitet barədə, eləcə də britaniyalı tələbələr üçün 
niyanın Avropa Birliyində üzvlüyü və Britaniyanın bu Xəzər Universitetindəki təqaüd imkanları haqqında 
Birliyi tərk etmə şansı haqqında həm Mühafizəkarlar məlumat verdi. 

BÖYÜK  BRİTANİYA  SƏFİRİNİN  XƏZƏR  UNİVERSİTETİNDƏ  MÜHAZİRƏSİ
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UNİVERSİTETİN  YIĞMA  FUTBOL  KOMANDASI  İLƏ  GÖRÜŞ

Xəzər Universitetinin təsisçisi, Direktorlar və maraqlandı və məşqin gedişini izlədi. Görüşdə 
Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet iştirak edən universitetin İctimai əlaqələr və media 
İsaxanlı fevralın 20-də universitetin yiğma futbol üzrə direktoru Əlövsət Əmirbəyli universitetlər 
komandasının heyəti ilə məşq meydançasında arasında keçiriləcək yarışlar haqqında məlumat 
görüşərək, yarışlara hazırlıqın gedişi, komandanın verdi.
tərkibində fakültələrin necə təmsil olunması  ilə 

Fevralın 24-də Xəzər Universitetində BDU-nun dosenti, fəlsəfə doktoru Namiq Abuzərov “İslamda qeyri - 
müsəlmanlar” mövzusunda geniş və maraqlı mühazirə söylədi. Mühazirəni Xəzər Universitetinin, eləcə də digər 
universitetlərin tələbələri dinlədilər. Mühazirəçi sonda iştirakçıların suallarını cavablandırdı.

Tədbirdə universitetin təsisçisi, Direktorlar və Qəyyumlar Şurasının sədri professor Hamlet İsaxanlı iştirak 
edirdi.

 “İSLAMDA QEYRİ - MÜSƏLMANLAR”  

Fevral ayının 25-də  Coğrafiya və ətraf mühit de-
partamentinin təşkil etdiyi "Ətraf Mühit" (Environ-
mental Science) kursu üzrə təhsil alan tələbələr  təc-
rübə məqsədilə Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cəmiy-
yətinin (Tamiz Shahar JSC) Balaxanıda yerləşən 
Bərk Məişət Tullantılarının Çeşidlənməsi (Balak-
hany Sorting Facility) və Bərk Məişət Tullantılarının 
Yandırılması (Waste to Energy Plant)  zavodlarında 
istehsal prosesi ilə yaxından tanış olmuşlar. Sonda Xə-
zər Universiteti ilə Təmiz Şəhər Açıq Səhmdar Cə-
miyyəti arasında gələcək əməkdaşlıq imkanları mü-
zakirə edilmişdir.

TƏLƏBƏLƏRİMİZ  TƏCRÜBƏ  MƏQSƏDİLƏ  ZAVODLARDA  OLMUŞLAR

UNİVERSİTETİN  YIĞMA  FUTBOL  KOMANDASI  İLƏ  GÖRÜŞ
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 Hüquq Tədris Mərkəzində  (HTM) martın 
1-də insan hüquqları üzrə növbəti təlim  keçi-
rildi. 

Təlimdə Xəzər Universiteti, Bakı Dövlət 
Universiteti, Milli Aviasiya Akademiyası və 
Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında 
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının tələbələri 
iştirak edirdilər. "Uşaq hüquqları" mövzusun-
da təlimi “Hüquq Dünyası” Hüquqi Təbliğat 
İctimai Birliyinin rəhbəri Nazir Quliyev apar-
dı.

Fevralın 8-də Xəzər Universiteti Hüquq Tədris 
Mərkəzində  (HTM) insan hüquqları üzrə növbəti tə-
lim  keçirildi. 

Təlimdə Xəzər Universiteti, Bakı Dövlət Uni-
versiteti, Milli Aviasiya Akademiyası və Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik 
Akademiyasının tələbələri iştirak edirdilər."Qaçqın-
lar və məcburi köçkünlərin hüquqi statusu" mövzu-
sunda təlimi Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfedera-
siyası layihəsinin rəhbəri Ramil İskəndərli apardı. 

 "QAÇQINLAR  VƏ  MƏCBURİ  KÖÇKÜNLƏRİN HÜQUQİ  STATUSU" 

Fevralın 9-da   Xəzər Universiteti Hüquq Tədris ləri və  nəticələri,Azərbaycanda korrupsiya ilə bağlı qa-
Mərkəzi “Korrupsiya qanunvericiliyi və insan hüquq- nunvericilik müzakirə edildi.
ları” mövzusunda 1 günlük təlim keçirdi. Təlimdə Xəzər Təlimi Karasu Əməliyyat Şirkətinin (Global 
Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Milli Aviasiya Energy Azerbaijan) hüquq məsləhətçisi Selcan Məm-
Akademiyası, Azərbaycan Respublikası Prezidenti ya- mədli apardı.  O, 2005-ci ildə ABŞ-ın Ohayo Şimal Uni-
nında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Polis Akademiya- versitetində hüquq üzrə magistr dərəcəsi almış və hal-
sının  tələbələri  və praktik hüquqşünaslar iştirak edirdi- hazırda Bakı Dövlət Universitetinin doktorantıdır.
lər. Təlimin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim 

Təlim zamanı korrupsiya anlayışı, yaranma səbəb- olundu.

“UŞAQ  HÜQUQLARI"

 HÜQUQ  TƏDRİS  MƏRKƏZİNDƏ  TƏLİMLƏR

“KORRUPSİYA  QANUNVERİCİLİYİ 
 VƏ  İNSAN  HÜQUQLARI” 
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Fevralın 25-də Xəzər Universitetinin Kitabxana İnformasiya 
Mərkəzinin (KİM) və Kitab Klubunun təşkilatçılığı ilə  Xocalı soy-
qırımına həsr olunmuş tədbir keçirildi. Tədbirdə müəllim və tələbə-
lər, AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları 
iştirak edirdilər. Tədbirdə Şəmil Sadiqin və Müşfiq Xanın Xocalı 
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə  həsr olunmuş “Ümidlərin izi 
ilə” romanının təqdimatı keçirildi. Romanın müzakirəsində həm 
müəllim və tələbələr, həm də qonaqlar fəal iştirak etdilər. Müəlliflər 
iştirakçıların suallarını da cavablandırdılar. Yazıçılar universitet 
kitabxanasına kitablarını hədiyyə etdilər.

 ROMANININ  TƏQDİMATI

“ÜMİDLƏRİN  İZİ  İLƏ” 

Martın 7-də Xəzər Universitetində 8 mart – 
Beynəlxalq qadınlar günü münasibətilə bayram 
şənliyi keçirildi. Universitetin prorektorları Mə-
həmməd Nuriyev, Rafiq Əhmədov  və digərləri 
çıxış edərək, qadın əməkdaşları təbrik etdilər,  
onlara cansağlığı, ailə səadəti və işlərində mü-
vəffəqiyyətlər arzuladılar.Şənlikdə qadınlara 
universitet həmkarlar təşkilatı tərəfindən  hə-
diyyələr verildi. Bayram şənliyi musiqinin mü-
şayiəti ilə davam etdi, şeirlər, mahnılar səslən-
di, iştirakçılar rəqs edib şənləndilər.

“XƏZƏR”DƏ  BAYRAM  ŞƏNLİYİ

Mart
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Martın 7-də Azərbaycan Dövlət Akademik Sonra Azərbaycanın sənətçiləri solo ifaları ilə 
Opera və Balet Teatrının solisti, Xəzər Universite- Azərbaycan və dünya musiqi xəzinəsindən bir-
tinin müəllimi, əməkdar artist Fidan Hacıyeva və birindən rəngarəng əsərlər ifa etmişlər.
Xəzər Universiteti Musiqi və incəsənət departa- Yüksək tərtibatla düzənlənmiş tədbirdə çox-
mentinin müdiri, pianoçu Zülfiyyə Sadıqova  Lon- saylı qonaqlar, o cümlədən Türkiyə və Almaniya-
donun  “King’s Place” konsert salonunda “Sounds nın Böyük Britaniyadakı səfirləri, habelə İngiltərə-
of  Spring” (”Bahar təranələri”) adlı solo konsertlə nin yüksək rütbəli məmurları iştirak etmişlər. Sə-
çıxış etmişlər. Konserti Azərbaycanın Böyük Brita- nətçilərimizin yüksək səviyyəli ifaları tamaşaçıla-
niyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri  Fəxrəd- rın böyük rəğbət və alqışlarına səbəb olmuşdur.
din Qurbanov giriş sözü ilə açmış, tamaşaçılara Tədbirin yekununda konsertin təşkilatçısı Fə-
Azərbaycan musiqi ifaçılığı haqqında məlumat ridə Pənahova çıxış etmiş, ifaçılara və tamaşaçılara 
vermişdir. təşəkkürünü bildirmişdir. 

Martın 6-da Xəzər Universitetinin Tarix və ar- bəzi maraqlı məqamlar tələbələrə çatdırıldı və on-
xealogiya departamentinin təşkilatçılığı  ilə Alma- lara N. Atəşinin “Qafqaz amazonları” adlı kitabı hə-
niyadakı Nizami Gəncəvi adına Mədəniyyət İnsti- diyyə  verildi. Bu kitab Almaniyada 4 dildə nəşr 
tutunun elmi işçisi, şair  Nuridə Atəşinin “Tarix və olunmuşdur. Kitabda dünyanın ən qədim savaşcı 
coğrafiya” ixtisası üzrə təhsil alan  tələbələrlə gö- qadın qəbrinin Qafqazdan –Azərbaycanın Naxçı-
rüşü oldu və “Miflər arxasında gerçək tarix “ möv- van bölgəsindən aşkar edilməsi ilə əlaqədar faktlar 
zusunda elmi seminar keçirildi. Seminarda əsasən və bir çox başqa elmi yeniliklər öz əksini tapıb. 
Azərbaycan ərazisində məskunlaşan Qafqaz ama- Tədbirin sonunda qonaqla xatirə şəkilləri 
zonları və onların tarixi haqqında danışıldı. Qaf- çəkildi.
qazın tarixinin indiyə qədər qaranlıq səhifələrindən 

ŞAİR  VƏ  TƏDQİQATÇI  NURİDƏ ATƏŞİ  İLƏ  GÖRÜŞ

SƏNƏTÇİ  MÜƏLLİMLƏRİMİZ  LONDONDASƏNƏTÇİ  MÜƏLLİMLƏRİMİZ  LONDONDA

ŞAİR  VƏ  TƏDQİQATÇI  NURİDƏ ATƏŞİ  İLƏ  GÖRÜŞ
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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

Fevral ayında və mart ayının əvvəlində "Dün- badiləsi aparılmışdır. Belə təkliflərdən biri  şagird-
ya" məktəbində fənn müəllimləri ilə iclaslar keçi- lərin seçdikləri müxtəlif fənlərdən təqdimatlar ha-
rilmişdir. İclaslarda ən müasir təlim metodlarından zırlayaraq, onu digər məktəbli dostlarının qarşısın-
istifadədən faydalanma, şagirdlərin nailiyyətləri, I da  nümayış etdirməsi  olmuşdur. Bu təklifin ger-
yarımilin testlərinə baxış və s. məsələlər müzakirə çəkləşdirilməsi qərara alınmışdır. 
edilmiş, maraqlı təkliflər irəli sürülmüş, fikir mü-

FƏNN  MÜƏLLİMLƏRİ  İLƏ  İCLASLAR  
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ləri Ayxan Məstəliyev və Məhbubə Qəh-

rəmanova fevralın 13-15-də Təhsil, Gənclər 

və İdman nazirliklərinin,  “Mə dəd-

Azərbaycan” qurumunun birgə təşkilatçılığı 

ilə “Kempinski Hotel Badamdar”da keçiril-

miş “Sabahın alimləri” III Respublika Mü-

sabiqəsində “Ekologiya və ətraf mühitin 

idarə olunması” kateqoriyası üzrə  layihələri 

ilə iştirak edərək, sertifikat almışlar.

"Dünya" məktəbinin 9a sinfinin şagird-

“SABAHIN  ALİMLƏRİ” 
 MÜSABİQƏSİNDƏ 

Fevral ayında "Dünya" məktəbində M. Ə. Rəsul- şagirdi Ağaxan Əzizov, 6c sinif şagirdi Nəzrin 
zadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş silsilə Rzayeva film-slaydın köməyi ilə maraqlı müzakirə 
tədbirlər keçirildi.  Ayın 19-da keçirilən ilk tədbirdə təşkil edə bildilər. Müzakirəyə "Kitab klubu"nun 
məktəbin 5a sinif şagrirdləri və onların sinif rəhbəri qonaqları - Təhsil Şurasının İcraçı direktoru Arif 
Səadət Məmmədova çox maraqlı film-slaydla böyük İbrahimov, Xəzər Universitetinin müəllimi Ülviyyə 
şəxsiyyət haqqında dolğun məlumat verdilər. Tədbir Ağayeva da qoşuldular. 6a sinif şagirdləri tərəfindən 
şagirdlər tərəfindən maraqla izlənildi. M. Ə. Rəsulzadənin həyatından səhnələşdirilən  ta-

Fevral ayının 25-də isə məktəb kitabxanası tərə- maşa və ona həsr olunmuş filmdən parçalar nümayiş 
findən təşkil olunan "Kitab klubu"nda M. Ə. Rəsulza- etdirildi. 
dənin ictimai-siyasi fəaliyyəti və əsərlərinin müzaki- Hər iki tədbir maraqlı məqamlarla yadda qaldı.
rəsi keçirildi. Tarix müəllimlərinin köməyi ilə 8b sinif 
şagirdləri Ülvi Fərəczadə və Nihad Nadirov, 6a sinif Mədinə Karahan

M. Ə. RƏSULZADƏNİN
  YUBİLEYİNƏ  HƏSR  OLUNMUŞ

  TƏDBİRLƏR
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Fevralın 26-da "Dünya" məktəbində Xocalı saoyqırımının 
22-ci ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirildi. Bir qrup 
şagird Xocalı səhidlərinin xatirəsinə ucaldılmış "Ana fəryadı" 
abidəsini ziyarət etdi. Saat 12-də bütün məktəblilərin iştiraki 
ilə həlak olanların xatirəsi 1 dəqiqəlik sükütla yad olundu. 

Mərasimdə tarix müəllimi  Ruslan Rzayev o illərin 
xronologiyasını bir daha göz önündə canlandırdı. Məktəbin 
psixoloqu Elmira Mirzəyeva Xocalı faciəsinin insanlara 
vurduğu mənəvi zərbələrdən söz açdı. Ədəbiyyat müəllimi 
Mədinə Karahan isə ədəbiyyatımzda qəhrəman qadın 
obrazlarından danışaraq, belə qəhrəmanlardan biri - polis 
mayoru Aida Şirinovanı   məktəblilərə təqdim etdi. 

A.Şirinova Azərbaycanda hərbçi qadınlar arasında 
batalyon komandirinin müavini vəzifəsinə yüksələn ilk və 
yeganə qadın olmaqla yanaşı, Ağdərənin düşməndən azad 
olunmasında sona kimi fəal iştirak etmişdir. O, şagirdlərlə 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəvi söhbət apardı,  məktəb kitab-
xanasına öz şeir kitablarını hədiyyə etdi... Məktəblilər 
qəhrəman döyüşçü ilə xatirə şəkilləri çəkdirdilər.

XOCALI  SOYQIRIMI  İLƏ  BAĞLI
  ANIM  MƏRASİMİ 

XOCALI  SOYQIRIMI  İLƏ  BAĞLI
  ANIM  MƏRASİMİ 
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Materialları “Dünya”məktəbinin müəllimi

Mədinə Karahan çapa hazırlamışdır 

 Fevral ayında "Dünya" məktəbi şagirdlərinin Hey-
dər Əliyev Mərkəzində təşkil olunan ABŞ-ın Kosmik 
və Raket Mərkəzinin “Kosmosa səyahət” sərgisində 
qruplarla  iştirakı təşkil edildi.

İnsanların ta qədimdən səma barədə xəyallarını, 
kosmosla bağlı yenilikləri əks etdirən sərgi şagirdlərin 
böyük marağına səbəb oldu.

Burada şagirdlər kosmosa qiyabi səyahət imkanı 
qazanmaqla yanaşı, qısa müddətdə də olsa, özlərini 
“fəza”da kosmonavt kimi hiss edə bildilər. Sərgidə 
şagirdlər astronomik maketləri maraqla izlədilər və 
Azərbaycanın ilk süni peykinə dair məlumatlar öyrən-
dilər.

ŞAGİRDLƏR 
  “KOSMOSA   SƏYAHƏT” 

  SƏRGİSİNDƏ
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