
                                                    

                                                                                                                

    

                           Nağızadə Xuraman Yaqub qızı                               

Şəxsi məlumatlar: Təvəllüd:  19.04.1966 

Ünvan:    Xətai rayonu Q. Nəbi 4 mən.62 

 

Əlaqə 

məlumatları: 

Telefon: ev  012 370-64-64  

              mob   050- 620-58-49 

             e-mail: x.y.nagizade@mail.ru 

Təhsili: 1985-1991 – Bakı Dövlət Universiteti. Biologiya fakültəsi 

İxtisası:  Bioloq 

1999-2000 tədris ilində Azərbaycan Pedaqoji Kadrların İxtisasartırılması və 

Yenidənhazırlanması Baş Institutu. “İbtidai təhsilin pedaqogika və 

metodikası” ixtisası 

2012-2013 tədris ili- Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu - dissertant 

 

İş təcrübəsi:  

 

 1986-1987- Əzizbəyov r-nu əmanət kassası. Hesabatlı kassanın müdiri. 

1987-1992- Tibb Universiteti. Laborant  

1993-2008- Qaradağ r-nu 274 nömrəli məktəb – müəllim 

2008-ci il-  Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu “Əlavə Təhsilə xidmət edən 

kabinet”- metodist 

2010-cu il – Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu “Əlavə Təhsilə xidmət edən 

kabinet”- kabinet müdiri  

2015-ci il – Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu – “Əlavə təhsil” fakultəsinin 

dekan müavini (hal -hazırda) 

Diplom və 

sertifikatlar: 

 Bakı DövlətUniversiteti – Diplom – ЦВ  №831584, ixtisas- bioloq 

Azərbaycan Pedaqoji Kadrların İxtisasartırılması və Yenidənhazırlanması 

Baş Institutu – Diplom  - № 003351, ixtisas- ibtidai təhsilin pedaqogikası 

və metodikası 

Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma İnstitutu – Vəsiqə - İB № 030425, 

ixtisas - informatik 

 

Yerli və beynəlxalq seminarlar və sertifikatlar: 

1. 2006-cı il - Alliance Company- Windows XP, MS Word,  MS Exsel, 

Internet proqramları üzrə keçirilmiş kurs - sertifikat 

2. 19-29 noyabr 2007-ci il – Azərbaycan Təhsil Nazirliyi  - 

“Ümumtəhsil məktəbləri üzrə 2008/2009-cu dərs ilində 1-ci 

siniflərdə işləyəcək müəllimlər üçün yeni fənn kurikulumlarının 

tətbiqi sahəsində təlim kursu -  sertifikat  

3. 2009-cu il - Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu – “Fəal və interaktiv 

təlim” mövzusunda keçirilmiş seminar -  sertifikat  

4. 16-25 iyun 2009-cu il – Azərbaycan Təhsil Nazirliyi – “Yeni fənn 

kurikulumlarının tətbiqi ilə əlaqədar “Öyrədənlərin öyrədəni” kursu 

- “Təlimçi” statusu - sertifikat  

5. 03 iyul 2010-cu il – Azərbaycan Dillər Universitetinin İnformasiya 

Resurs Kompleksi Amerika Mərkəzi – “Avropada Boloniya Prosesi 



və onun Azərbaycanda Perspektivləri” mövzusunda seminar - 

sertifikat  
6. 15-19 mart 2011-ci il – Tacikistan Respublikasının paytaxtı 

Düşənbə şəhəri – “Mədəniyyətlərarası dialoqun təhsil aspektləri” 

mövzusunda beynəlxalq ekspert seminarı - nümayəndə heyətinin 

sədri - “Təhsil və elm yolu ilə mədəniyyətlərarası dialoqun 

inkişafı:  təhsildə və elmdə beynəlxalq dialoq prinsiplərinin 

inteqrasiyası üzrə beynəlxalq təcrübənin (o cümlədən, UNESCO  

və digər beynəlxalq təşkilatlar)  öyrənilməsi və tətbiqi” 

mövzusunda çıxış  

7. 12th to 15 th 2011, in Baku, Azerbaijan – The Islamic Educational, 

Scientific and Cultural Orqanization (ISESCO)- “Developing 

school curricula to promote girls, education: current situation, 

challenges and future prospects” – certificate of participation 

8. 04 fevral 2013-cü il – UNİSEF və Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 

– “Təhsildə Fəlakət Riskinin Azaldılması” mövzusunda keçirilən 

təlimçilərin təlimi seminarı – sertifikat 

9. 6 January 2014- ADA- “Mind, Sosiety and Transformativ Education 

Conferens”- adlı beynəlxalq seminarı - sertifikat  

10. 25-28 March 2014, British Council and Xazar University  

“education leadership and policy in Azebaijan and the UK: building 

capacity for scool improvement” - sertifikat 

Fəxri Fərman- Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı 

Respublikası Komitəsi- ittifaq üzvlərinin əmək, sosial-iqtisadi hüquqlarının 

qorunması və qanuni mənafelərinin müdafiəsi sahəsində əldə etdikləri 

uğurları və Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azada Həmkərlar İttifaqının 

yaradılmasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar 28 sentyabr 2010-cu ildə təltif 

edilmişəm.  

Bakı şəhəri və Masallı, Gəncə, Şəki, Xaçmaz rayonlarında rəhbər pedaqoji 

kadrlar üçün “Fənn kurikulumlarının tətbiqi ilə baglı” keçirilən təlimlərin 

və Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi və “Mədəd Azərbaycan” 

Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə ali məktəblərdə 

tədris olunacaq “Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları” fənnini tədris 

edəcək professor-müəllim heyətinin hazırlığı istiqamətində24 iyun – 22 iyul 

2014-cü il tarixində keçirilmiş təlim kurslarında təlimçi olaraq fəaliyyət 

göstərmişəm.    

 

 

Elmi əsərləri: 1.  “İnformatika dərsinin təşkilində dərslikdən səmərəli istifadənin 

yolları” – məqalə - “Kurikulum” jurnalı 2009,  №1 

2.  “ Kurikulumun tətbiqində müəllim-şagird münasibətlərinin rolu”  - 

məqalə - “Kurikulum” jurnalı – 2010, №1 

3. “Düzgün qurulmuş müəllim-valideyn münasibətləri təlimin 

keyfiyyətini yüksəldən amildir”- məqalə -  AMİ-nin “Xəbərlər” elmi-

metodik jurnalı, №2, 

4. “Təhsilin inkişafı peşəkar müəllim işidir” – tezis – “Müəllim 

hazırlığının müasir problemləri” movzusunda Beynəlxalq elmi-

praktik konfrans materialları, 2011. 

5.    “Qabaqcıl təcrübənin oyrənilməsi, ümumiləşdirilməsi və 

yayilmasına müasir yanaşmalar” – metodik tövsiyə - “Müəllim 

nəşriyyatı” – 2012 

6. “Valideyn- övlad münasibətləri və onun təlimin keyfiyyətinə təsiri. 



 

Valideynlərlə işin təşkili yolları”- metodik vəsait- müzakirəyə 

təqdim olunub 

7. “Ədədbiyyat” V – VI sinif – metodik məsləhətçi, “Təhsil – 

Nəşriyyat- Poliqrafiya” 2012, 2013. 

8.  “Biologiya” 7-8 -ci sinif”  dərsliyi - müəllif. “Təhsil – Nəşriyyat- 

Poliqrafiya”2014 

 9.  World Vision Beynəlxalq Humanitar Təşkilatı və Azərbaycan     

Müəllimlər Institutu və Sosial hüquqların araşdırılması ictimai birliyi 

          “Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan 

          qaldırılması yolları” mövzusunda elmi-praktik konfrans,       

02.05.2014 , tezis – “Inklüziv təhsil zamanı xüsusi qayğıya 

ehtiyacı olan uşaqların valideynləri ilə işin təşkili yolları” 

Bildiyi dillər: 

 

Danışıq Yazı 

Azərbaycan əla əla 

Rus əla əla 

Türk  yaxşı orta 

İngilis orta orta 

Fars yaxşı yaxşı 
 

Bildiyi kompüter 

proqramları: 

 

Windows XP, Microsoft Office,  İnternet Explorer və.s. 


