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

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

İCMAL

məktəblərdə yüksək akademik göstəricilər nümayiş etdirməklə
yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin

YENİ TƏYİNATLAR

təbliğində, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
və ölkəmiz üçün digər əhəmiyyətli mövzular ətrafında dünya
ictimaiyyətinin məlumatlandırılmasında mühüm rol
oynayırlar. 2014-cü ildən Təhsil Nazirliyi Dövlət Proqramı
çərçivəsində təhsil alan və məzun olmuş təqaüdçülərin
uğurlarının və müvəffəqiyyət hekayələrinin ictimaiyyətə
çatdırılması üçün yeni "Rüblük İcmal” layihəsini təqdim edir.
Rüblük İcmalın bütün buraxılışları ilə aşağıdakı keçiddən tanış
ola bilərsiniz:
https://dp.edu.az/az/content/47

TƏDBİRLƏR VƏ
NAİLİYYƏTLƏR

DÖVLƏT PROQRAMI
MƏZUNLARININ ELMİ
TÖHFƏLƏRİ
MÜKAFATLAR
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Yeni təyinat

RƏŞAD HƏSƏNOV
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2009-2010-cu illərdə magistratura təhsil
səviyyəsi üzrə Böyük Britaniyanın "University of Glasgow", doktorantura təhsil
səviyyəsi üzrə isə Avstraliyanın "Deakin University" ali təhsil müəssisəsindən məzun
olmuş Həsənov Rəşad Müsəllim oğlu Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat, rabitə və
yüksək texnologiyalar nazirinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilmişdir. Yeni fəaliyyətində
R.Həsənova uğurlar arzu edirik.
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Yeni təyinat
NƏRMİN ƏHMƏDOVA
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2011-2012-ci illərdə
magistratura təhsil səviyyəsi üzrə Böyük Britaniyanın "University of
Cardiff" ali təhsil müəssisəsindən məzun olmuş Nərmin Əhmədli
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-də Maliyyə və iqtisadiyyat idarəsinin
Uçotun təşkili və metodologiyası şöbəsinin rəisi vəzifəsinə təyin
olunmuşdur. Yeni fəaliyyətində Nərmin xanıma uğurlar arzu edirik.

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

KAMAL HÜSEYNLİ
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2011-2014-cü
illərdə bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə İsveçrənin
"International University in Geneva" ali təhsil müəssisəsindən
məzun olmuş Hüseynli Kamal Həsən oğlu “Azərbaycan Dəmir
Yolları” QSC-də Planlaşdırma, Modelləşdirmə və Büdcə
bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Yeni
fəaliyyətində K.Hüseynliyə uğurlar arzu edirik.
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Yeni təyinat
RAMİL ABBƏKİROV
""2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 20092010-cu illərdə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə
Fransanın "Université de Toulouse I" ali təhsil
müəssisəsindən məzun olmuş Ramil Abbəkirov
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin
Yaradıcı sənayelər və rəqəmsal inkişaf şöbəsinin
müdiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Yeni fəaliyyətində
R.Abbəkirova uğurlar arzu edirik.

VÜSAL QURBANOV
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2010-2012-ci
illərdə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə Çin Xalq
Respublikasının "Tsinghua University" ali təhsil
müəssisəsindən məzun olmuş Qurbanov Vüsal Asif oğluna
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Forumunun Avrasiya
Regional Mərkəzinin Baş direktoru vəzifəsinin səlahiyyətlərinin
müvəqqəti icrası həvalə edilib. Yeni fəaliyyətində V.Qurbanova
uğurlar arzu edirik.

ARİF MƏMMƏDOV
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2014-2017-ci
illərdə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə Kanadanın "University
of Ottawa" ali təhsil müəssisəsindən məzun olmuş Məmmədov
Arif Baloğlan oğlu Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin
tabeliyindəki Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin İdarə
Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Yeni fəaliyyətində
A. Məmmədova uğurlar arzu edirik.
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Yeni təyinat
FUAD MÜZƏFFƏRLİ
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2012-2016cı illərdə bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə Kanadanın
"University Guelph" ali təhsil müəssisəsindən məzun
olmuş Müzəffərli Fuad Azad oğlu “Muğanbank” ASC-də
icraçı direktor vəzifəsinə təyin edilmişdir. Yeni
fəaliyyətində F. Müzəffərliyə uğurlar arzu edirik.

CƏMİLƏ TALIBZADƏ
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2013-2015-ci
illərdə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə Niderland Krallığının
"Maastricht School of Management" ali təhsil müəssisəsindən
məzun olmuş Cəmilə Talıbzadə Maksim qızı Azərbaycanın
İsraildəki Turizm nümayəndəliyinin rəhbəri vəzifəsinə təyin
edilmişdir. Yeni fəaliyyətində C.Talıbzadəyə uğurlar arzu
edirik.

UĞUR İBRAHİMLİ
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2014-2015-ci
illərdə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə Böyük Britaniyanın
"City University of London" ali təhsil müəssisəsindən məzun
olmuş İbrahimli Uğur Azad oğlu Böyük Britaniya Sığorta
İnstitutunun (Chartered Insurance Instutute - CII) Azərbaycan
üzrə Xoşməramlı Səfiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. Yeni
fəaliyyətində U.İbrahimliyə uğurlar arzu edirik.
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Yeni təyinat
İLKİN ISMAYILOV
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2010-2015-ci
illərdə rezidentura təhsil səviyyəsi üzrə Türkiyənin "Qazi
Üniversitesi" ali təhsil müəssisəsindən məzun olmuş
İsmayılov İlkin Yusub oğlu Abbas Səhhət adına Gəncə
şəhər xəstəxanasında baş həkim vəzifəsinə təyin
edilmişdir. Yeni fəaliyyətində İ. İsmayılova uğurlar arzu
edirik.

NƏRMİN MƏMMƏDOVA
"2007-2015 Dövlət Proqramı" çərçivəsində 2014-2015-ci
illərdə magistratura təhsil səviyyəsi üzrə Böyük Britaniyanın
"Edinburgh University" ali təhsil müəssisəsindən məzun olmuş
Məmmədova Nərmin İsmayıl qızı Azərbaycan Respublikasının
Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyində
Peşə təhsili siyasəti və məzmunu şöbəsinin baş məsləhətçisi
vəzifəsinə təyin edilmişdir. Yeni fəaliyyətində N.
Məmmədovaya uğurlar arzu edirik.
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“Şəhid
Övladlarına
Yeni İl Sevinci
Yaşat!” layihəsi
həyata keçirilib
"2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə
Dövlət Proqramı" və “Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları”nın məzunlarının
təşəbbüsü və könüllü xeyriyyə dəstəyi, eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin
Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin təşkilati dəstəyi ilə “Şəhid Övladlarına Yeni İl
Sevinci Yaşat!” layihəsi həyata keçirilib.
Layihənin həyata keçirilməsində 100-ə yaxın DP və HTP tələbə və məzunu,
eləcə də nazirliyin müvafiq struktur bölmə əməkdaşları yaxından iştirak edib.
Layihə çərçivəsində Gəncə, Mingəçevir, Bərdə və Tərtər üzrə məktəbli olan
130-a yaxın şəhid övladının arzu və istəkləri sorğu edilib. Dekabrın 25-də isə
həmin şəhər və rayonlara səfər təşkil edilib. Səfər zamanı 30-a yaxın DP və
HTP tələbə-məzunu, eləcə də nazirliyin bir qrup nümayəndəsi şəhid övladı olan
məktəblilərə hədiyyələrin təqdim edilməsində iştirak ediblər.
Səfər çərçivəsində regional təhsil idarələrinin və məktəb direktorlarının
köməyi ilə ümumilikdə 70-ə yaxın ailə ziyarət edilib.
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Oktyabrın 21-də "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə
təhsili üzrə Dövlət Proqramı" və Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları çərçivəsində
xarici ali təhsil müəssisələrində təhsil almış bir qrup məzun 1-ci Azərbaycan
Beynəlxalq "Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı" sərgisini ziyarət edib.
Sərgidə iştirak edən məzunlar 44 günlük Vətən müharibəsindən sonra işğaldan azad
edilmiş ərazilərdə yenidənqurma və abadlıq işlərinə cəlb olunmuş yerli və xarici
şirkətlərin bir sıra layihələri ilə yaxından tanış olublar.
Texnologiya, turizm, tibb, iqtisadiyyat və maliyyə sahələri üzrə ixtisaslaşmış HTP və
DP məzunları bu sahələr üzrə sərgidə qurulmuş stendlərə yaxınlaşaraq Qarabağda
həyata keçiriləcək layihələr üzərində fikir mübadiləsi aparmışdırlar. Qeyd edək ki,
1-ci Azərbaycan Beynəlxalq "Qarabağın Bərpa, Yenidənqurma və İnkişafı" sərgisi
21 oktyabr 2021-ci il tarixindən başlamış və üç gün ərzində Bakı Ekspo Mərkəzində
keçirilir. Sərginin keçirilməsində məqsəd Qarabağ ərazisində həyata keçirdikləri
layihələri, eləcədə planlaşdırılan tikinti-quruculuq işlərində istifadə ediləcək
məhsulları, habelə, yerli istehsalın təşkili, infrastruktur obyektlərinin inşası üzrə
planları nümayiş etdirmək və görülən işlər barəsində ictimaiyyətin məlumatlılığını
artırmaqdır.
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Məzunların nailiyyətləri

AZƏR RZA-ZADƏ
CEYLA SEYIDOVA

“2007-2015 Dövlət Proqramı” məzunu Ceyla Seyidova və Azər Rzazadə

Azərbaycan

mədəniyyətinin

inkişafında

göstərdiyi

üstün

xidmətlərinə görə “Əməkdar artist” fəxri adı ilə təltif edilmişdir.
Onları bu münasibətlə təbrik edir və gələcək işlərində onalara
uğurlar arzu edirik.
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Məzunların nailiyyətləri
Sinqapurun "Nanyang Technological University"
ali təhsil müəssisəsinin "Mikroelektronika "
ixtisası üzrə məzun olmuş Namiq Həsənov "The
175 İnternational Training Course" təşkilatının
"Treatment of Women Offenders" treyninqində
iştirak etmiş və uğurıa bütün tələbləri ödəyərək
sertifikat əldə etmişdir.

Birləşmiş Krallığının "University of
Cardiff"

ali

təhsil

müəssisəsinin

"Beynəlxalq münasibətlər" ixtisası
üzrə məzun olmuş Samir Rüstəmli
bütün dünyada 1200-ə yaxın insanın
sahib olduğu "Portfolio Management
Professional
əldə etmişdir.

(PfMP)"

sertifikatını
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Məzunların nailiyyətləri
Almaniyanın
"Johann
Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt Am Main" ali təhsil
müəssisəsinin " Ginekoloji
Onkologiya" ixtisası üzrə
məzun olmuş Xəyal Qasımlı
"German Cancer Society
(DKG)" və "Committee on
Cervical Pathology and
Colposcopy
(AG-CPC)"
təşkilatı tərəfindən "certified
consultant" adı verilmişdir.
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"2007-2015 DÖVLƏT PROQRAMI" MƏZUNLARININ DA IŞTIRAKI
ILƏ ZƏFƏRƏ HƏSR OLUNMUŞ AĞACƏKMƏ AKSIYASI KEÇIRILIB

Noyabrın 20-də Ekologiya və Təbii Sərvətlər, Təhsil nazirliklərinin,
IDEA İctimai Birliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocəsən qəsəbəsində
"Yaşıl Marafon" layihəsi çərçivəsində "Zəfərdən yaşıl düşüncəyə" devizi
altında ağacəkmə kampaniyası baş tutub.
Ağacəkmə kampaniyasında müvafiq qurumların rəhbər şəxsləri və
aidiyyəti struktur bölmə rəhbərləri, ölkəmizdə təhsil alan əcnəbi
tələbələr, ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri, "2007-2015 Dövlət
Proqramı" və “Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları (HTP)" məzunları
iştirak ediblər. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin və Xarici İşlər Nazirliyinin
Beynəlxalq İnkişafa Yardım Agentliyinin (AIDA) nümayəndələri də
sözügedən marafona qoşulublar.

Bir qrup DP və
HTP məzunu 2-ci
Fəxri Xiyabanı
ziyarət edib
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DP və HTP məzunlarının
növbəti şəbəkələşmə
görüşü keçirilib

Noyabrın 6-da Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əməkdaşlıq Şöbəsinin təşəbbüsü ilə "2007-2015-ci
illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı" və Hökumətlərarası
Təqaüd Proqramları çərçivəsində xarici ali təhsil müəssisələrində təhsil almış bir qrup məzunun
iştirakı ilə növbəti şəbəkələşmə görüşü keçirilmişdir.
Görüşün

keçirilməsində

genişləndirmək

və

əsas

gələcəkdə

məqsəd
ortaq

DP

və

layihələrin

HTP
həyata

məzunları

arasında

keçirilməsində

şəbəkələşməni

mövcud

əməkdaşlıq

imkanlarını dəyərləndirməkdir. Görüşdə tibb, iqtisadiyyat və idarəetmə, texniki və texnoloji,
təhsil və digər ixtisas istiqamətləri üzrə xaricdə təhsil almış və bu sahələrdə ixtisaslaşmış
məzunlar iştirak edərək işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yenidənqurma və bərpa işləri ilə
əlaqədar töhfə verəbiləcəkləri bir sıra istiqamətlər və müxtəlif mövzular üzrə fikir mübadiləsi
aparıblar. Qeyd edək ki, DP və HTP çərçivəsində xaricdə təhsil almış məzunlar arasında
şəbəkələşmə görüşləri mütəmadi olaraq keçirilməkdədir.
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Məzunların elmi töhfələri
Dövlət Proqramı məzunu Fuad
Novruzovun iştirak etdiyi Avropa
Nüvə Təbabəti Assosasiyasının
(EANM) konfransında təqdim etdiyi
"Prostat vəzi xərçənin
müalicəsinə", "Süd vəzi
xərçənginin yeni diaqnostika
metodlarına",
"Qalxanabənzər vəzi xərçənginin
müalicəsinə", "Nadir rast gəlinən
dəri xəstəliklərinə" həsr olunmuş
5 elmi məqalə abstraktı qəbul
olunmuşdur.
Keçid:
https://link.springer.com/article
/10.1007/s00259-021-05547-1

Dövlət Proqramı məzunu Rəşad
İsmayılovun
"Lesson learned from the
pandemic: Isolation and hygiene
measures for COVID-19 could
reduce the nosocomial infection
rates in oncology wards" ilə
əlaqəli olan məqaləsi "Journal of
Oncology Pharmacy Practice"
jurnalında dərc olunub. Keçid:
https://doi.org/10.1177%2F107
81552211043836

“2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”
SENTYABR-DEKABR 2021

RÜBLÜK İCMAL

Hörmətli Dövlət Proqramı təqaüdçüləri, Rüblük icmalın
növbəti buraxılışlarında öz uğurlarınızı, nailiyyətlərinizi
görmək istəyirsinizsə, müvafiq məlumatları bizimlə
paylaşmağınızı tövsiyə edirik.
Ziyadxan Xankişizadə
(ziyadxan.xankisizada@edu.gov.az)
Şəms Səfərəliyeva
(shams.safaraliyeva@edu.gov.az)

