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“2007-2015-Cİ İLLƏRDƏ
AZƏRBAYCAN
GƏNCLƏRİNİN XARİCİ
ÖLKƏLƏRDƏ TƏHSİLİ ÜZRƏ
DÖVLƏT PROQRAMI”
RÜBLÜK İCMAL
Aprel-May 2017

TƏDBİRLƏR VƏ NAİLİYYƏTLƏR
“Dövlət Proqramı Məzunları
Sahibkarlıq və Start-up
Fəaliyyətində” adlı forum
keçirilmişdir

Proqramı çərçivəsində təhsilini başa

Təhsil

vuran gənclərin karyera imkanlarının

Bayramov bildirib ki, ötən illər ərzində

genişləndirilməsi,

Dövlət Proqramı üzrə təhsillərini başa

startap

və

sahibkarlıq sahəsinin inkişafına dəstək
göstərilməsi,

bu

sahələr

vurub

nazirinin

ölkəyə

müavini

qayıdan

Ceyhun

məzunlar

üzrə

məzunlar arasında təcrübə, bilik və
əlaqələrin artırılması, eləcə də fikir
mübadiləsinin

aparılmasına

şərait

yaratmaqdır.
Tədbirdə təhsil nazirinin müavini
Ceyhun
Aprelin

11-də

"2007-2015-ci

illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə
təhsili

üzrə

Dövlət

Proqramı”məzunları ilə "Sahibkarlıq və
start

up

fəaliyyəti”

mövzusunda

növbəti işgüzar panel keçirilib.
Dövlət

Proqramı

məzunlarının

akademik fəaliyyətə cəlb olunması ilə
bağlı ilk işgüzar panel ötən ilin dekabr
ayında "ADA” Universitetində keçirilib.
Bu dəfəki görüşün məqsədi Dövlət

Bayramov,

iqtisadiyyat

nazirinin müavini Sahib Məmmədov,
nəqliyyat,

rabitə

və

yüksək

texnologiyalar nazirinin müavini Elmir
Vəlizadə,

Azərbaycan

Respublikası

Prezidenti yanında Gənclər Fondunun
icraçı direktoru Fərhad Hacıyev, ali
təhsil

müəssisələrinin

rəhbərləri,

startap

və

sahəsində

sahibkarlıq

fəaliyyət göstərən özəl və dövlət
qurumlarının nümayəndələri, xaricdə
təhsil almış məzunlar iştirak edib.

hazırda müxtəlif sahələrdə, dövlət və
özəl qurumlarda çalışırlar. Həmçinin
xaricdə təhsil alan yüzlərlə məzun
aparıcı

ali

təhsil

müəssisələrində

pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur.
İqtisadiyyat

nazirinin

müavini

Sahib Məmmədov, nəqliyyat, rabitə və
yüksək

texnologiyalar

nazirinin

müavini Elmir Vəlizadə, Azərbaycan
Respublikası

Prezidenti

yanında

Gənclər Fondunun icraçı direktoru
Fərhad Hacıyev, Dövlət Proqramının
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məzunu

və

GoldenPay

şirkətinin

rəhbəri Fərid İsmayılzadə məzunlarla
görüşlərin

keçirilməsini

yüksək

qiymətləndirib, gənc sahibkarlar üçün
yaradılan şəraitdən danışıblar.
Məzunlar gənc sahibkarlıq və
startap fəaliyyətininin inkişafı, gələcək
perspektivləri
mübadiləsinə

ilə

bağlı

açıq

fikir

qoşulub,

rəy

və

təkliflərini söyləyiblər.
Sonra

xaricdə

təhsil

almış

məzunlarla ali təhsil müəssisələrinin
rəhbər şəxsləri və sahibkarlar arasında
işgüzar görüşlər təşkil olunub.

maraqlanmış

və

suallarını

cavablandırmışdır.

Avstraliyada təhsil alan
təqaüdçümüz mədəniyyət
gecəsində ölkəmizi təmsil
etmişdir
Dövlət Proqramı çərçivəsində
Avstraliyanın Milli Universitetində
“Antropologiya” ixtisası üzrə təhsil
alan tələbəmiz İlkin Əliyev 6 May
tarixində
universitetdə
keçirilən
“Multikultural Festival”da ölkəmizi
təmsil etmişdir.

und Theater Hannover” ali təhsil
bakalavr təhsili alan Nərmin Nəcəfli
müəssisəsində fortepiano ixtisası üzrə
Beynəlxalq Piano Festivalında iştirak
etmişdir.
O, bu festivalda iştirak etmək
hüququnu böyük seçim turlarından
keçməklə

qazanmışdır.

Belə

ki,

Təhsil naziri Mikayıl Cabbarov

namizədlərin təqdim etdikləri DVD

London şəhərində B.Britaniyada

vasitəsilə Almaniya və Avstriyanın
nüfuzlu münsiflər heyəti tərəfindən

təhsil alan azərbaycanlı

keçirilmiş

tələbələrlə görüşmüşdür

müsabiqədə

seçilmiş

6

nəfər iştirakçıdan biri də N. Nəcəfli
olmuşdur.
Belə ki, universitetdə təhsil alan
əcnəbi tələbələr festival iştirakçılarına
təmsil etdikləri ölkələrin mədəniyyəti
barədə məlumat verərək, milli mətbəx
nümunələrini təqdim etmişlər. 50-dən

2017-cı ilin 15-17 may tarixlərində
təhsil naziri Mikayıl Cabbarov Oksford
İslam Araşdırmaları Mərkəzinin yeni
tədris

binasının

təntənəli

açılış

mərasimində iştirak etmək məqsədilə
Böyük

Britaniyada

rəsmi

səfərdə

olmuşdur.
Səfər

çərçivəsində

təhsil

naziri

ölkəmizin

Böyük

səfirliyində

“2007-2015-ci

illərdə

gənclərinin

xarici

Azərbaycan
ölkələrdə

təhsili

Britaniyadakı

üzrə

Dövlət

Proqramı” çərçivəsində təhsil alan
azərbaycanlı tələbələrlə görüşmüşdür.
M.Cabbarov

görüşdə

iştirak

edən

məzunların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda
tanış olmuş, onların problemləri ilə

çox ölkənin təmsil olunduğu tədbirdə
təqaüdçümüz

ölkəmiz

qonaqları

məlumatlandırmışdır.

Qonaqlara

milli

nümunələri

təqdim

haqqında

mətbəximizin
olunmuş

və

ölkəmiz haqqında müxtəlif nəşrlər
paylanılmışdır.
Tədbirin

mədəniyyət

və

maarifləndirməylə bağlı hissəsində isə
Dövlət Proqramı çərçivəsində təhsil
alan tələbələrin nümayiş etdirdiyi milli
rəqsimiz tədbir iştirakçıları tərəfindən
böyük maraqla qarşılanmışdır.

Festivalın

proqramına

uyğun

olaraq, o, Almaniya və Avstriyanın
müxtəlif

şəhərlərində

Pforzheim

kamera

orkestrinin

müşayiəti

və

Aurelion

Bellonun

dirijorluğu

ilə

Motsartın 20 nömrəli konsertini ifa
etmiş,

aprel

ayının

Langenargen
konsertdə
etmişdir.

12-də

şəhərində

solo

keçirilən

proqramla

Festival

isə
çıxış

haqqında

məlumatlar Almaniya mətbuatında
geniş işıqlandırılmışdır.

Təqaüdçümüz Beynəlxalq Piano

Almaniyada Respublika günü

Festivalında çıxış etmişdir
Dövlət Proqramı çərçivəsində
Almaniyanın “Hochschule für Musik

qeyd olunmuşdur
Respublika

günü

münasibətilə

Almaniyanın Köln şəhərində “EFİZ-
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Avropa

Əməkdaşlıq

Forumu”

MƏZUNLARIN DİQQƏTİNƏ!

və

olunması (məzun hesabatı təqdim

“Galereya Art kafe-Art Haus” ilə birgə

etməyənlərə müvafiq arayış verilmir);

bayram

Məzun olduqlarına dair hesabatı

- və digərləri.

tədbiri keçirilmişdir. Tədbir axşamında

vaxtında təqdim edən tələbələr

Alman-Azərbaycan Forumunun idarə

işəgötürənlər tərəfindən daha

Nəzərə

əməkdaşlıq

çərçivəsində

çox iş təklifləri əldə etmə
Proqramı

çərçivəsində

arasında

müqavilənin
əsasən,
heyətinin nümayəndələri, Azərbaycan
alman ictimaiyyətinin nümayəndələri
və Azərbaycan diasporunun üzvləri
iştirak etmişdir.
Tədbirin əvvəlində “EFİZ-Avropa
Əməkdaşlıq Forumu”nun sədri və
“Galereya

Art

rəhbəri

kafe-Art

qonaqları

Haus”un

salamlayaraq

Respublika günü münasibətilə təbrik
etmişdir.
Tədbirin sonu bədii hissə ilə
davam

etmiş,

Dövlət

Proqramı

çərçivəsində Almaniyanın Köln Ali
Musiqi Məktəbində fortepiano sahəsi
üzrə təhsili alan təqaüdçümüz Toğrul
Hüseynlinin parlaq çıxışı olmuşdur.
Pianoçumuz

Azərbaycan

bəstəkarı

Cövdət Hacıyevin “Ballada” əsərini ifa
etmiş, eyni zamanda Azərbaycan xalq
mahnısı “Sarı gəlin” melodiyasını öz
üslubunda

improvizə

ilə

təqdim

etmişdir. T.Hüseynlinin ifası böyük
alqışla qarşılanmışdır.
Tədbirdə Almaniyada yaşayan
Azərbaycan

mənşəli

rəssamların

sərgisi nümayiş etdirilmişdir.

imzalanmış

2.3.11-ci

tədris

maddəsinə

müddəti

bitdikdən

sonra tələbələr 2 ay ərzində Təhsil
Nazirliyinə müvafiq məzun hesabatı
verərək qeydiyyatdan keçməlidirlər.
Məzun qeydiyyatı ilə bağlı sənədlərin
siyahısı ilə aşağıdakı keçiddən tanış
ola

http://xaricdetehsil.edu.gov.az/c-

təqdirdə,

siz

qeydiyyatından

tələbələr

aşağıdakı

keçmiş

üstünlüklərə

malikdir:
-Müxtəlif dövlət və özəl qurumlardan
əmək

fəaliyyətinə

məqsədilə

cəlb

tərəfimizə

sorğular

əsasında

olunmaq

daxil

olmuş

namizədliyinin

təqdim

olunması;

-Karyera

imkanları

dəyərləndirilmə

baxımından

prosesində

məzun

üçün ölkə daxilində istənilən quruma
dəstək

məktubunun

göndərilməsi;

- ATM-lərə akademik prosesə və
inzibati

fəaliyyətə

cəlb

olunması

məqsədilə TN tərəfindən məzunun
namizədliyinin
-Məzunlarla

təqdim
keçirilən

olunması;
görüşlər

və

müxtəlif tədbirlərdə iştirakının nəzərə
alınması;
-Xarici diplom təsdiqi prosesinin daha
zaman

çərçivəsində

həyata

keçirilməsi;
-Dövlət
formada

qulluğuna
qəbul

sadələşdirilmiş

hüququna

müqavilə

öhdəliyini

pozmuş hesab olunursunuz ki, bu
halda

da

təhsilinizin

maliyyələşdirilməsi
vəsaitin

üçün

qaytarılması

çəkilmiş

istiqamətində

müvafiq hüquqi tədbirlər görülə bilər.

AR Təhsil İnstitutu riyaziyyat və
dilin tədrisi üzrə dərsliklərin
hazırlanması üçün mütəxəssislər
axtarışındadır
Azərbaycan Respublikasının Təhsil

mezunlar2/qeydiyyat3/

qısa

qeydiyyatından keçməyən tələbələrin

bilərsiniz:

Məzun

məzun

natamam hesab edilir. Belə olduğu

xaricdə təhsil alan tələbə ilə Təhsil
Nazirliyi

ki,

təhsilləri Dövlət Proqramı çərçivəsində

üstünlüklərinə sahibdirlər
Dövlət

alınmalıdır

sahib

İnstitutunun Tədris resursları Mərkəzi
dərsliklərin

hazırlanması

prosesinə

cəlb olunması üçün xaricdə təhsil
almış

gənc

mütəxəssislər

axtarışındadır.
Dərsliklərin
aşağıdakı

hazırlanmasında
vəzifələr

üzrə

işçilər

axtarılır.
1. Dərslik müəllifi
2. Dərsliklərin hazırlanması üzrə
məsləhətçilər
3. Dərsliklərin qiymətləndirilməsi üzrə
ekspertlər
4. Məktəb və uşaq psixoloqları
5. Dərslik nəzəriyyəsi üzrə
mütəxəssislər
6. Dərsliklərin bədii tərtibat və dizayn
işləri üzrə mütəxəssislər
7. Dərslik layihələrinin editorları
8. Dərsliklərin texniki redaktorları
Dilin

tədrisi

dərsliyin
olacaq

və

riyaziyyat

məzmunu
müəllif,

ekspertlərin

ilə

üzrə

məşğul

məsləhətçi

seçimində

və

aşağıdakı

keyfiyyətlərə üstünlük verərdik:

APREL– MAY 2017
1

1. Araşdırmaçılıq (tədqiqatçılıq)

dövlət

keyfiyyətləri

etməlidir.

2. Yüksək özünütəhsil vərdişləri

Ətraflı şəkildə aşağıdakı keçiddən
tanış ola bilərsiniz:
http://www.president.az/articles/2
4322

3. Kompüter bilikləri
4. Pedaqoji təcrübə
5. Müasir pedaqogika ilə tanışlıq
6. Öz fikirlərini yazılı formada şərh

qulluğu

layihələrində iştirak təcrübəsi
8. Müxtəlif sahələrdə geniş elmi
dünyagörüşü
olan

məzunlarımız

şəxs-Tədris

Resursları

Mərkəzinin direktoru Zaur İsayevə
(zaur.isayev@edu.gov.az)

elektron

qaydada CV-lərini göndərə bilərlər.

Dövlət qulluğuna qəbul daha
sadələşdirilmiş formada
aparılacaqdır
AR Milli Məclisinin 31.05.2017-ci il
tarixində keçirilən iclasında “Dövlət
qulluğu

haqqında”

Azərbaycan

Respublikasının

Qanununda

dəyişikliklər edilərək, Dövlət Proqramı
məzunlarının

Prorektor təyin olunmazdan öncə

Azərbaycan Dillər Universiteti
işçi axtarır

7. Tədris resurslarının hazırlanması

əlaqədar

təyin

universitetdə baş müəllim işləmişdir.

etmək təcrübəsi

Marağında

vəzifəsinə

dövlət

qulluğuna

Аzərbаycаn Dillər Univеrsitеti
(ADU) təhsil müəssisəsində bоş оlаn
vəzifələri tutmаq üçün müsаbiqə еlаn
еdib.
Müsabiqədə yüksək peşə-ixtisas
hazırlığına, elmi ad və dərəcələrə,
lazimi
elmi-pedaqoji,
idarəetmə
təcrübəsinə,
yüksək
mənəvi
keyfiyyətlərə
malik
Azərbaycan
Respublikası vətəndaşları, həmçinin
müvafiq qanunvericiliyin tələbləri
gözlənilməklə xarici ölkə vətəndaşları
da iştirak edə bilərlər. Ətraflı
məlumatla aşağıdakı keçiddən tanış
ola
bilərsiniz:
http://asanradio.az/news/10887

Digər
Dövlət

prorektor
Proqramı

təyin

olunan

məzunumuz

isə

B.Britaniyanın Liverpul Universitetində
“Təchizat zəncinin idarə edilməsi”
ixtisası

üzrə

təhsil

almış

Ümid

Mehdiyevdir. O, Azərbaycan Dövlət
Pedoqoji

Universitetinə

inzibati

təsərrüfat işləri üzrə prorektor təyin
olunmuşdur.

Təqaüdçümüz Amerikanın Milli
Elm Fondu tərəfindən 42,6 min
dollar həcmində tədqiqat
mükafatına layiq görülmüşdür

TƏLƏBƏLƏRİMİZİN TÖHFƏLƏRİ
Yeni prorektor təyin olunan
Dövlət Proqramı məzunlarımız

birbaşa (test imtahanı və müsahibədə
iştirak etmədən) qəbulu ilə bağlı
öncəki

təcrübə

bərpa

edilmişdir.

Öncəki ilə müqayisədə yeni dəyişiklik
nəticəsində dövlət qulluğuna qəbul
daha

sadələşdirilmiş

Dövlət Proqramı çərçivəsində ABŞ-

formada

ın

aparılacaqdır. Belə ki, namizəd vakant
orqanına

tələb

olunan

müraciət

edərək,

sənədləri

təqdim

etməlidir. Sənədlər təqdim edildikdən
sonra

həmin

müddətində
rəhbərinə

şəxs

5

dövlət
təqdim

iş

günü

orqanının

olunur.

Dövlət

orqanının rəhbəri həmin şəxsi stajçı
kimi qulluğa qəbul etməli və vakant

A&M

Universitetində

İqtisadiyyat sahəsi üzrə doktorantura

dövlət qulluğu vəzifəsinin aid olduğu
dövlət

Texas

təhsili
Dövlət

Proqramı

Böyük

çərçivəsində

Britaniyanın

Kardif

alan

tədqiqat

mükafatına

görülmüşdür.

almış
əlaqələr

layiq

Bu

mükafat

İmanquliyev

Bakı

S.Hüseynova qurduğu nəzəri-iqtisadi

Universitetinə

xarici

davranış modelini universitetin İnsan

təyin

Davranışları

Azər
üzrə

olunmuşdur.

Hüseynov

Amerikanın Milli Elm fondu tərəfindən

Universitetində doktorantura təhsili
Mühəndislik

Samir

O,

prorektor
bakalavr

təhsilini

sınaqdan

Qafqaz Universitetində (indiki Bakı

nailiyyətlər

Mühəndislik

verəcəkdir.

Universiteti)

almışdır.

Laboratoriyasında

keçirmək
əldə

və

yeni

etmək

elmi

imkanı
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S.Hüseynov Fondun “Qərarvermə,

Dövlət Proqramı təqaüdçüsü

risk və idarəetmə” proqramı üzrə son
5 ildə bu mükafata layiq görülən 10cu,

Texas

ştatından

doktorantdır.

isə

ilk

Təqaüdçümüzün

qurduğu model insanın emosiyalarını,
beyin dalğalarını və göz hərəkətlərini
də ölçməyi və bu yolla qida seçiminin
neyro

əsaslarının

araşdırmağı

planlaşdırır.

Dövlət

Proqramı

İtaliyanın

“Scuola

çərçivəsində

Politecnica

di

Design SPD” ali təhsil müəssisəsinin
“Sənaye məhsulları dizaynı” ixtisası
üzrə xaricdə təhsil alan Lalə Quluzadə
3 nəfərlik qrupla “Wing Smart Safety”
start-up layihəsi ilə ağıllı üzük kəşf
etmişdir. Belə ki, qadınların özlərini

Kanadada təhsil alan tələbəmiz

təhlükəsiz şəraitdə hiss etməsi üçün

Cəmil Muradovun uğurları

gizli düymə ilə idarə olunan “üzük”

Uğurlarından

bəhs

çərçivəsində

B.Britaniyanın “Queen Mary University

“start-up” fəaliyyətində
Dövlət

Proqramı

of London” ali təhsil müəssisəsinin
“Bank işi və maliyyə” ixtisası üzrə
xaricdə

təhsil

almaq

hüququ

qazanmış Mirzə Mirzəyev universiteti
yüksək akademik göstəricilər ilə başa
vurmuşdur. Belə ki, o, universitetin
akademik qiymətləndirmə sisteminə
uyğun olaraq tədris olunan fənnlər
üzrə

yüksək

nəticə

göstərərək

ümumilikdə maksimum 100 ballıq
ortalama üzərindən 79 bal ilə təhsilini
müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur. Hal-

edəcəyimiz

hazırda o, Təhsil Nazirliyinin Əsaslı
Tikinti və Təchizat İdarəsində daxili
auditor olaraq çalışır. Həmçinin ADİUnun SABAH qruplarında akademik
fəaliyyət ilə də məşğuldur.

kəşf edildi. Layihənin dizaynı Lalə
növbəti

təqaüdçümüz

Dövlət

Proqramı çərçivəsində 2014-2018-ci
illər

ərzində

Kanadanın

“Queen’s

University” ali təhsil müəssisəsinin
“Biokimya” ixtisası üzrə bakalavriat
təhsili alan Cəmil Muradovdur. O, 2-ci
tədris

ilini

yüksək

akademik

göstəricilərlə bitirərək fakültənin top
3%-nə düşərək fərqlənmə siyahısına
daxil

edilmişdir.

müddətdə

Təhsil

“Queen’s

aldığı
Science

Unidergraduate Research” jurnalına
icraçı

redaktor

və

“Young

İnvestigators” jurnalına baxış üzrə
redaktor

təyin

olunmuşdur.

Quluzadəyə
üzərindəki

məxsusdur.
düyməyə

basılmaqla

Üzüyün
3

telefondakı

saniyə
mobil

proqram vasitəsilə xüsusi seçilmiş 5
nəfərə təhlükə hiss olunan məkanla
bağlı

bildiriş

Türkiyə

göndərilir.

ictimaiyyəti

Layihə
tərəfindən

maraqla qarşılanmış və mətbuatda
geniş işıqlandırılmışdır.
FƏRQLƏNMƏ İLƏ UNİVERSİTETİ
BİTİRƏN MƏZUNLARIMIZ

T.Məmmədli

Dövlət

Proqramı

çərçivəsində B.Britaniyanın Nottinqam
Universitetinin

“Maliyyə

və

investisiya” ixtisası üzrə magistratura
təhsili

almışdır.

Universitetin

akademik qiymətləndirməsinə uyğun
olaraq o, 100 bal üzərindən 73 bal
toplayaraq

fərqlənmə

ilə

təhsilini

C.Muradov Kanadanın Nevrologiya

başa vurmağa nail olmuşdur. Təhsilini

Konferensiyasının Logistika Qrupunun

başa vurduqdan sonra o ölkəmizə

koordinatoru seçilmişdir. O, Kuins
Universitetinin
“Medical

Tibb

Doctor”

məktəbinin
magistratura

proqramına gələcəkdə seçilməsi üçün
maraq siyahısına əlavə olunmuşdur.

qayıdaraq öz ixtisası üzrə çalışmağa
davam edir. Hal-hazırda Paşa Bankın
Xəzinədarlıq Departamentində kiçik
treyder olaraq çalışır.
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1

ixtisası

üzrə

təhsil

almış

Ramin

O,

təhsil

aldığı

Zeynallıdır.
Təhsilini müvəffəqiyyətlə başa
vurmuş digər təqaüdçümüz Dövlət
Proqramı çərçivəsində Türkiyənin Ege
Universitetindən

“İnformasiya

universitetin
bal

toplayaraq

ballıq

yüksək

akademik

nəticə göstərmişdir.
YENİ TƏYİNATLAR

ildə məzun olmuş İ.Məmmədzadədir.
4

ballıq

qiymətləndirmə sistemi üzərindən 82

texnologiyaları” ixtisası üzrə 2016-cı
O,

100

qiymətləndirmə

sistemindən 3.95 bal ilə yüksək nəticə
B.Britaniyanın

Varvik

Universitetindən

“İqtisadiyyat

və

maliyyə iqtisadiyyatı” ixtisası üzrə
məzun

olmuş

təqaüdçümüz

Dövlət
Ruslan

Proqramı
Xankişiyev

iyun ayından “AS Group İnvestment”
May ayından etibarən Dövlət
Proqramı

çərçivəsində

Türkiyənin

Ankara Universitetindən yeni məzun
Şəhriyar

göstərərək fərqlənmə dərəcəsi ilə

olmuş

universiteti başa

Fətullayevi “Baku Medical Plaza” tibb

hazırda

o,

vurmuşdur. Hal-

“Modenis”

şirkətində

təqaüdçümüz

müəssisəsində

“Ortoped
kimi

iş

və

proqramçı vəzifəsində çalışır. Eyni

travmatoloq”

fəaliyyətinə

zamanda uğurlu “start-up” fəaliyyəti

başlamağı münasibətilə təbrik edirik.

ilə də məşğuldur.

Növbəti

fərqlənmə

diplomu

ilə

müvəffəqiyyətlə təhsilini başa vurmuş
tələbəmiz

İsveçrənin

Qlion
Yusif Yusifov

Dövlət Proqramı

çərçivəsində İqtisadiyyat sahəsi üzrə
həm

bakalavr,

təhsili

həm

almışdır.

magistratura

Hal-hazırda

hərbi

xidmətini başa vurduqdan sonra iyun
ayından

etibarən

Maliyyə
departamentində
vəzifəsində çalışır.
Universitetində

“Turizm

və

qonaqpərvərlik (Maliyyə istiqamətli)”

Kapital

Bankın

menecmenti
mütəxəssis

şirkətində

biznesin

analitik

vəzifəsində

başlamışdır.

inkişafı

üzrə

çalışmağa

