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“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili
üzrə Dövlət Proqramı”

İCMAL

RÜBLÜK İCMALIN MƏQSƏDİ

YENİ TƏYİNATLAR
"2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı” təqaüdçüləri təhsil aldıqları ali

TƏDBİRLƏR VƏ
NAİLİYYƏTLƏR

məktəblərdə yüksək akademik göstəricilər nümayiş etdirməklə
yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin
təbliğində, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
və ölkəmiz üçün digər əhəmiyyətli mövzular ətrafında dünya

DÖVLƏT PROQRAMI

ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasında mühüm rol oynayırlar.
2014-cü ildən Təhsil Nazirliyi Dövlət Proqramı çərçivəsində

MƏZUNLARININ ELMİ

təhsil alan və məzun olmuş təqaüdçülərin uğurlarının və

TÖHFƏLƏRİ

müvəffəqiyyət hekayələrinin ictimaiyyətə çatdırılması üçün yeni
"Rüblük İcmal” layihəsini təqdim edir. Rüblük İcmalın bütün
buraxılışları ilə aşağıdakı keçiddən tanış ola

MÜKAFATLAR

bilərsiniz: http://xaricdetehsil.edu.gov.az/cdphaqqinda/rblki
cml/
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YENİ TƏYİNAT
RÜBLÜK İCMAL

HƏSƏN HƏSƏNLİ
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2009-2012-ci illərdə
bakalavriat səviyyəsində Böyük Britaniyanın "Bristol University" ali
təhsil müəssisəsi və 2012-2013-cü illərdə magistratura
səviyyəsində "Cambridge University" ali təhsil müəssisəsindən
məzun olmuş Həsən Həbib oğlu Həsənli Azərbaycan Respublikası
Təhsil Nazirliyində Aparat rəhbəri vəzifəsinə təyin edilmişdir.
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YENİ TƏYİNAT

MƏFTUN ABBASOV
"2007-2015 Dövlət Proqramı"
çərçivəsində 2014-2016-ci illərdə
magistratura təhsil səviyyəsi üzrə
Avstriyanın "International AntiCorruption Academy" ali təhsil
müəssisəsindən məzun olmuş Abbasov
Məftun Qurban oğlu Şuşa Şəhəri
Dövlət Qoruğu İdarəsinin İdarə
Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin
edilmişdir.

RƏŞAD XALIQOV
"2007-2015 Dövlət Proqramı"
çərçivəsində 2007-2012-ci illərdə
bakalavriat və 2012-2013-cü illərdə
magistratura səviyyələri üzrə "Université
de Franche-Comté Besançon" ali təhsil
müəssisəsindən məzun olmuş Xalıqov
Rəşad Məmmədağa oğlu Nəqliyyat,
Rabitə və Yüksək Texnologiyalar
Nazirliyinə məxsus "AzInTelecom”
MMC-də informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları üzrə müşavir vəzifəsinə
təyin edilmişdir.
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AYSEL KƏRİMLİ

NƏRMİN AXUNDOVA

"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 20122013-cü illərdə magistratura səviyyəsində Böyük
Britaniyanın "University of Glasgow" ali təhsil
müəssisəsindən məzun olmuş Aysel Mustafa qızı
Kərimli Təhsildə Keyfiyyət Təminatı Agentliyinin
Kvalifikasiyaların Tanınması şöbəsinin müdiri
vəzifəsinə təyin edilmişdir.

"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 20132015-ci illərdə magistratura səviyyəsində Böyük
Britaniyanın "University of Essex" ali təhsil
müəssisəsindən məzun olmuş Nərmin Müstəcəb
qızı Axundova Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi
İnstitutunun Biomühəndislik Araşdırmaları
şöbəsinin müdiri vəzifəsinə təyin edilmişdir

ORXAN YUSİBOV

FƏRRUX SƏDİROV

"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 20122013-cü illərdə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə
Böyük Britaniyanın "University of Essex" ali təhsil
müəssisəsindən məzun olmuş Yusibov Orxan Aydın
oğlu “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin Baş maliyyə
inzibatçısı (CFO) vəzifəsinə təyin edilmişdir.

"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 20072012-ci illərdə bakalavriat və 2012-2013-cü illərdə
Head of İnfectious Diseases Department 1 sayli
kliniki tibbi merkez
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DÖVLƏT PROQRAMI MƏZUNLARININ AĞDAMA
SƏFƏRI

İyulun 31-də Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"çərçivəsində dünyanın bir sıra
nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almış bir qrup məzunun işğaldan azad olunmuş
Ağdam rayonuna səfəri təşkil olunub. Səfər çərçivəsində Ağdam rayonunda Pənahəli
xanın imarəti, İmarət stadionu, Ağdam Cümə və Qiyaslı məscidləri və Ağdam Dövlət
Dram Teatrına ziyarət təşkil edilib. Səfərdən sonra məzunlar Ağdam da daxil olmaqla
işğaldan azad edilmiş digər ərazilərdə davam edən yenidənqurma və abadlıq işlərinə
dair öz təkliflərini veriblər.

Dövlət Proqramı məzunları
Rüstəm Cabbarov və Ceyla
Seyidova tərəfindən Ağdam
Dövlət Dram Teatrı qarşısında
milli folklor nümunələrindən
“Sarı gəlin”, “Heyratı
Azərbaycan” eyni zamanda
“Rast fraqmenti Niyazi”,
“Vivaldi-summer” ifa olunub.
Bununla yanaşı, səfər zamanı
Ağdamın Baş Planı ilə tanışlıq
olub.

MAY-AVQUST
R Ü B L Ü K

I C M A L

2021

"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində xaricdə təhsil almış 5 nəfər
(Məhəmməd Məmmədov, Fərrux Əliyev, Orxan Yusibov, Cavid Hümbətov,
Orxan Zakirov) Dövlət Proqramı məzunu "Yuksəliş" müsabiqəsində iştirak
edərək sahib olduqları yüksək intellektual səviyyə və idarəçilik bacarıqlarına
görə müsabiqənin qalibləri seçilmişlər.
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MƏZUNLARIN NAİLİYYƏTLƏRİ
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Böyük Britaniyanın "University of Birmingham" ali təhsil müəssisəsinin
"Təhsilin təşkili və idarəolunması" ixtisası üzrə məzun olmuş Nərmin
Şahbazova Təhsil Nazirliyi ilə "McKinsey & Company" şirkətinin birgə
əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilən "Future Leaders Academy" pilot
layihəsinin 5 ən yaxşı iştirakçıdan biri olmuşdur.

"2007-2015 Dövlət Proqramı"
məzunu və TECH4GOOD
platformasının təsisçisi Günay
Muxtarovanın təşəbbüsü ilə 5 iyun
2021-ci il tarixində beynəlxalq
TECH4GOOD sammiti virtual
formada baş tutmuşdur. Sammitin
mövzusu əmək bazarında işçi
qüvvəsinin rəqəmsal biliklərinin
artırılması və sosial innovasiyaya
həsr olunmuşdur.
Keçirilmiş sammiti linkə keçid
edərək izləyə bilərsiniz:
https://bit.ly/3g6xhI3
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MƏZUNLARIN ELMİ TÖHFƏLƏRİ
Dövlət Proqramı məzunu Fuad
Novruzovun Hipofiz şişlərinin və
Neyroendokrin törəmələrin molekulyar
diaqnostika və müalicə menecmenti ilə
əlaqəli olan məqaləsi "European Journal
of Hybrid İmaging" jurnalında dərc
olunub. Keçid:
https://ejhi.springeropen.com/.../10.1186/
s41824-021-00104-3

Dövlət Proqramı məzunu Rəşad
İsmayılovun "Langerhans Cell
Histiocytosis of Thyroid Gland in a
Child" adlı tibbi məqaləsi "National
Library of Medicine" jurnalında dərc
olunub. Keçid:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar
ticles/PMC8184042/

Dövlət Proqramı məzunu Oruc
Allahverdiyevin "Resveratrol impairs
acquisition, reinstatement and
precipitates extinction of alcoholinduced place preference in mice" tibbi
məqaləsi "National Library of
Medicine" jurnalında dərc olunub.
Keçid:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34210
247/

Dövlət Proqramı məzunu Samin Məlikin
dünyanın ən nüfuzlu elmi jurnallarından
biri olan "Hesablama və Tətbiqi
Riyaziyyat jurnalı" ("Journal of
Computational and Applied
Mathematics") jurnalında "Necessary
conditions for the extremum in nonsmooth problems of variational calculus"
elmi məqaləsi dərc olunub. Keçid:
https://bit.ly/2WwkVSg
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TƏLTİFLƏR
"2007-2015-ci illərdə Azərbaycan Gənclərinin Xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı"

YALÇIN RƏFİYEV
"İkinci dərəcəli
fövqəladə və səlahiyyətli
elçi"
“2007-2015 Dövlət Proqramı”
məzunu Yalçın Rəfiyev
Azərbaycan Respublikasının
diplomatik xidmət
orqanlarında səmərəli
fəaliyyətinə görə “İkinci
dərəcəli fövqəladə və
səlahiyyətli elçi” rütbəsi ilə
təltif edilmişdir.

HƏBİB
ABDULLAYEV

ÜLFƏT HACIYEV
“Şuşanın azad
olunmasına görə”
“Füzulinin azad
olunmasına görə”
“2007-2015 Dövlət
Proqramı” məzunu Ülfət
Hacıyev “Şuşanın azad
olunmasına görə” və
“Füzulinin azad
olunmasına görə”
medalları ilə təltif
edilmişdir.

EMİL QASIMOV
“Tərəqqi”

“2007-2015 Dövlət
Proqramı” məzunu Emil
Qasımov Azərbaycan
Respublikasında səhiyyə
sahəsində səmərəli
fəaliyyətinə görə cənab
Prezident tərəfindən
“Tərəqqi” medalı ilə təltif
edilmişdir.

VÜSAL
ABDULLAYEV

ELMİN
MƏMMƏDOV

“Dövlət qulluğunda
fərqlənməyə görə”

“Dövlət qulluğunda
fərqlənməyə görə”

“Dövlət qulluğunda
fərqlənməyə görə”

“23 iyun Dövlət
Qulluqçularının Peşə
Bayramı günü “2007-2015
Dövlət Proqramı” məzunu
Həbib Abdullayev dövlət
qulluğunda səmərəli
fəaliyyətlərinə görə cənab
Prezident tərəfindən “Dövlət
qulluğunda fərqlənməyə
görə” medalı ilə təltif
edilmişdir.

““23 iyun Dövlət
Qulluqçularının Peşə
Bayramı günü “2007-2015
Dövlət Proqramı” məzunu
Vüsal Abdullayev dövlət
qulluğunda səmərəli
fəaliyyətlərinə görə cənab
Prezident tərəfindən “Dövlət
qulluğunda fərqlənməyə
görə” medalı ilə təltif
edilmişdir.
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“23 iyun Dövlət
Qulluqçularının Peşə
Bayramı günü “2007-2015
Dövlət Proqramı” məzunu
Elmin Məmmədov dövlət
qulluğunda səmərəli
fəaliyyətlərinə görə cənab
Prezident tərəfindən “Dövlət
qulluğunda fərqlənməyə
görə” medalı ilə təltif
edilmişdir.
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“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
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Hörmətli Dövlət Proqramı təqaüdçüləri, Rüblük icmalın
növbəti buraxılışlarında öz uğurlarınızı, nailiyyətlərinizi
görmək istəyirsinizsə, müvafiq məlumatları bizimlə
paylaşmağınızı tövsiyə edirik.
Nərmin Abdurəhmanova
(narmin.abdurahmanova@edu.gov.az)

Günel Orucova
(gunel.orucova@edu.gov.az)

Dövlət Proqramı
Məzunlar Şəbəkəsi/State
Program Alumni Network

Dövlət Proqramı
çərçivəsində xaricdə təhsil
alan Azərbaycanlı gənclər
qrupu

Dövlət ProqramıMəzunlar
Şəbəkəsi / State
ProgramAlumni Network

