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1. Şəxsin adı: Xəmmədova Sevil Ənvər AZE № 06899200 

2. Təvəllüdü :  16.10.72             Milliyəti:  azərbaycanlı  

3. Telefon və email adresi: 055-875-78-63; sevil.xemmedova@gmail.com   

4. Təhsili:  ali, N. Tusi adına  ADPU  riyaziyyat, informatika müəllimi (fərqlənmə) AB-I №004089 

5. Peşəkar cəmiyyətlərdə üzvülüyü : YAP 

6. Sertifikart 

• ESDL- Moskva -2005 

• İntel "Gələcək üçün Təhsil” - 2009 

• “Mimio” lövhə -elektron qurğular kursu – 2010 

• Həmkara dəstək- 2011 

• Ümumi təhsildə kurikulumun islahatı və onun idarə olunması və “Məktəb Uşağın Dostu” 
prinsiplərinin tətbiqi üzrə Təlimçilərin Təlimi Kursu -2011 

• Mədəd Azərbaycan: “Live@edu Xidmətlər“  2011 

• “1 şagird: 1 kompüter” layihəsi üzrə təlimçi- 2011 

•  UNİSEF –in “Ümumi orta təhsil səviyyəsində yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi”  
mövzusinda təlimçilər üçün kursu  -2012 

• “Elektron təhsil” Respublika musabiqəsində “Fənlərin tədrisində İT-dən istifadə üzrə ən 
yaxşı metodika” nominasiyası üzrə fərqləndiyinə görə təltif olunur.-2012 

• 2011/2012-ci tədris ilində keçirilmiş “Ən yaxşı müəllim” müsabiqəsinin qalibi. 

• 2013-cü il H.Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Mən Azərbaycanliyam” musabiqəsində II 
yerin qalibi. 

• Elektron təhsil” Respublika musabiqəsində “1 şagird:1 müəllim” müsabiqəsinin qalibi 
2013-ci il 

• 2013-cü il may-iyun aylarında Cito-nun “İdarəetməyə dair qərarların verilməsi üçün 
şagirdlərin qiymətləndirmə nəticələrindən və monitorinq tədqiqatlarından istifadə üzrə 
təlim”  Təlimçi. 

• 2013-cü ildən hal hazıra kimi “İnformatika” dərsliklərinin qiymətləndirilməsi üzrə işçi 
qrupun üzvü  

• 2014-cü il fevral “Promethean- interaktiv lövhə” kursu (Təlimçi) 

• 2015-ci il UNİSEF –in və  Xəzər universiteti “Potensial Məktəb Direktorları” təlimi kursu 

• Dərsliklərin hazırlanması və qiymətləndirilməsi üzrə” təlim- 

• Xəzər unversiteti “Potensial Məktəb Direktorları” təlimi 

• 2017 –ci il Təhsil nazirliyi “Fəxri fərmani” 

• Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı "Tərəqqi" medalı-2018 

•  “General Engilish” Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi-2018 

• “Algorithms and Python Programming” Beynəlxalq Təlim və Layihə Mərkəzi-2019 

• English Language Teaghing Unit “ School Leadership Training Programme at the 
University of Leicester” -2019 

• 27 iyun 2020 -ci ildə şagirdimin  Owlypia online yarışmasında iştirakına gorə sertifikat 
 
 

7. Keçdiyi təlimlər:  

• 2009-ci ildə İntel "Gələcək üçün Təhsil" təlim kursu (Təlimçi) 

• 2011-ci ildə Həmkara dəstək kursu (Təlimçi) 

• 2011-ci ildə  “1 şagird:1 kompüter” E-learning proqramı  kursu (Təlimçi)      
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• 2011-ci ildə UNİSEF –in “Ümumi təhsildə kurikulumun islahatı və onun idarə olunması və 

“Məktəb Uşağın Dostu””prinsiplərinin tətbiqi üzrə Təlimçilərin Təlimi Kursu.(Təlimçi) 

• 2012-ci ildə UNİSEF –in “Ümumi orta təhsil səviyyəsində yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi”  

mövzusinda təlimçilər üçün kursu  (Təlimçi)  

• 2013-cü ildə “İdarəetməyə dair qərarların verilməsi üçün şagirdlərin qiymətləndirmə 

nəticələrindən və monitorinq tədqiqatlarından istifadə üzrə təlim”  (Təlimçi). 

• Mədəd Azərbaycan: “İntel Gələcək üçün təhsil” təlimi-X versiya (Təlimçi) 

• 2014-cü il fevral “Promethean- interaktiv lövhə” kursu (Təlimçi) 

 

   

1. İşlədiyi ölkələr: Azərbaycan 

İş yerləri:  

2. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Məktəb, Lisey kompleksi, müəllim 1994-ci ildən hal-

hazıradək:  

3.  2012-ci ildən Təhsil Nazirliyi, dərsiliklərin qiymətləndiliməsi üzrə ekspert 

4. 2015-ci ildən Xəzər universitetinda muallim  

 

 

 
 
Xəmmədova       Sevil      Ənvər 
 Tarix:  12.02.2021 

 

 


