
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı 

 

Haqqında 

Respublikamızda Tələbə Gənclər Təşkilatlarının yaranması Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı rəhbərinin 2005-ci il 15 fevral tarixli 

41№li Sərəncamına əsasən Azərbaycan Respublikasında gənclər və tələbələrlə 

işin təkmilləşdirilməsinə dair tədbirlər planının təsdiq olunması ilə başlanmışdır. 

Buna uyğun olaraq Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Tələbə Gənclər 

Təşkilatı 25.05.2005-ci il tarixində yaradılmışdır. Ümumi maraqlar və könüllülük 

prinsipi əsasında formalaşan ADPU Tələbə Gənclər Təşkilatının 

- əsas məqsədi dövlət gənclər siyasətinin həyata keçirilməsi istiqamətində 

tələbələrin maraqlarını təmsil və müdafiə etmək, respublikanın ictimai, 

mədəni, sosial, iqtisadi həyatında onların fəal iştirakını təmin etməkdir. 

- Təşkilatın əsas vəzifələri aşağıdakılardır: 

- tələbələrin sosial problemlərinin həlli istiqamətində işin həyata keçirilməsi; 

- tələbələr arasında maarifləndirmə işinin aparılması; 

- tələbələrin asudə vaxtının səmərəli təşkil edilməsi; 

- tələbələrin hüquqlarının təmin edilməsi; 

- respublikanın daxilində və xaricində keçirilən müsabiqələrdə, olimpiadalarda, 

sərgilərdə, festivallarda istedadlı və yaradıcı tələbələrin iştirakının təmin 

edilməsi; 

- tələbələr arasında narkomaniya, alkoqolizm, cinayətkarlıq, əxlaqsızlıq 

vədigər neqativ meyllərə qarşı profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

- tələbələrin iştirakı ilə müsabiqələrin, seminarların, festivalların, forumların, 

toplantıların, sərgilərin, aksiyaların, dəyirmi masaların, elmi konfransların, 

təlim kurslarının, kütləvi təbliğat kampaniyalarının, diskussiya klublarının, 

müzakirələrin, simpoziumların, görkəmli şəxslərlə görüşlərin təşkil edilməsi; 

- tələbə və gənclərlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, habelə respublikanın 

ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında baş verən hadisələr barədə 

məlumatların çatdırılması məqsədi ilə qəzet və dərgilərin nəşr olunması; 

- tələbələrin maraq və meyllərini, intellektual inkişafını təmin etmək üçün 

dərnəklərin, studiyaların, klubların, kursların, xidmətlərin təşkil edilməsi; 

- tələbələrin problemlərinin öyrənilməsi və müvafiq qərarların qəbul olunması 

üçün Elmi Şuraya məsələlərin çıxarılması, ali və orta ixtisas təhsili 

müəssisələrinin rəhbərliyi qarşısında vəsadətin qaldırılması və s. 



Əlaqə 

Strukturun yerləşdiyi inzibati bina, otaq və otaq nömrəsi: Üzeyir Hacıbəyli 68, 

ADPU əsas tədris binası (Sahil korpusu), otaq 417 

 

Əməkdaşlar 

№ Ad soyad ata adı Vəzifəsi 

1.  Təhmasib İmaməliyev Asif ADPU TGT sədri 

2.  Bikəxanım Qulaməddinova Vahid ADPU TGT sədr müavini 

3.  Günay İsmayılova Asəm ADPU TGT sədr müavini 

4.  Elmira Babayeva Elşən ADPU TGT mətbuat katibi 

5.  Rizvan Mahmudov Kamil ADPU TGT sədr köməkçisi 

6.  Zəhra İskəndərova Şahmurad ADPU TGT Filologiya fakültə təşkilatının 

rəhbəri 

7.  Arzu Həmidova Pirverdi ADPU TGT Məktəbəqədər təhsil fakültə 

təşkilatının rəhbəri 

8.  Ayişə Çunayeva Məmməd  ADPU TGT Riyaziyyat fakültə təşkilatının 

rəhbəri 

9.  Azadə Zellabduyeva Oqtay ADPU TGT İncəsənət və fiziki tərbiyə 

fakültə təşkilatının rəhbəri 

10.  Gülpəri Məmmədli Famil ADPU TGT İbtidai təhsil fakültə 

təşkilatının rəhbəri 

11.  Lalə Həsənova Cəmiyyət ADPU TGT Fizika fakültə təşkilatının 

rəhbəri 

12.  Rafiq Süleymanlı Namiq ADPU TGT Tarix və coğrafiya fakültə 

təşkilatının rəhbəri 

13.  Əfşan Məmmədova Elçin ADPU TGT Kitab klubunun rəhbəri 

14.  Fatimə Talıbzadə Astan ADPU TGT ART klubunun rəhbəri 

15.  Leyla Bayramova İlqar ADPU TGT Cinema klubunun rəhbəri 

16.  Minarə Quliyeva Nazim ADPU TGT Xarici dillər klubunun rəhbəri 

17.  Nigar Rüstəmzadə Ziyafət ADPU TGT Psixologiya klubunun rəhbəri 

18.  Orxan Əliyev Cavanşir ADPU TGT İdman klubunun rəhbəri 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Əməkdaşların hər birinin maksimum 1 A4 həcmində bioqrafiyası.  

 

Təhmasib İmaməliyev Asif – ADPU TGT Sədri 

Mən,Təhmasib Asif oğlu İmaməliyev 11 iyun 2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşam. 2014-cü ildə Sumqayıt şəhər Fikrət Əmirov adına musiqi məktəbinin tar 

şöbəsini, 2019-cu ildə Sumqayıt şəhər 11 saylı tam orta məktəbinin rus bölməsini 

bitirmişəm. Hal-hazırdaAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tarix və coğrafiya 

fakültəsinin tarix müəllimliyi ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsiyəm. 

2020-ci il noyabr ayından Tələbə Gənclər Təşkilatının fəalları sırasına qatılmış, 

müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam: Təşkilatın qrup nümayəndəsi (menecer), Tarix və 

coğrafiya fakültəsinin sədr köməkçisi,Tarix klubunun sədri, Tarix və coğrafiya 

fakültəsinin sədri, ADPU TGT sədr köməkçisi. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı sədr vəzifəsində fəaliyyət göstərirəm. 



Fəaliyyətim müddətində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik 

yubileyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirdə, “Azərbaycan-Türkiyə Gənclərinin 

Beynəlxalq Zəfər Düşərgəsində”və s. iri miqyaslı tədbirlərdə iştirak etmiş, həmçinin 

“İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən birçox elmi-praktik 

konfranslarda əsas çıxışçılardan olmuşam. 2022-ci il 2 fevral Gənclər günü ilə bağlı 

keçirilən “Gənclər Forumu”nda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham 

Əliyevlə görüşdə iştirak etmişəm. Həmçinin fəaliyyətim dövründə Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik yubileyi ilə bağlı nəşr olunan “Pedaqoji 

Universitetin Qəhrəmanları” kitabının həmmüəllifi olmuş, “Tarix və coğrafiya 

fakültəsi 100 ildə” kitabına isə fakültənin təşkilat sədri kimi qeyd olunmuşam. 

Fəaliyyətim müddətində “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik 

təntənəli yubiley mərasimində könüllü fəaliyyətinə görə”, “2021-2022-ci tədris 

ilində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinə qəbul olan tələbələrin qeydiyyat 

prosesindəyaxındaniştirakına görə”, “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Tələbə Gənclər Təşkilatının 2021-ci ildəki işində göstərdiyi uğurlu ictimai fəaliyyətə 

görə”, “25-31 iyul 2021-ci il tarixlərində baş tutmuş Azərbaycan-Türkiyə 

Gənclərinin Beynəlxalq Zəfər Düşərgəsində müvəffəqiyyətlə iştirakına görə”, 

“Universitetin ictimai həyatında fəal iştirakına görə”, “28 may – Respublika Günü 

münasibətilə “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi və Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universitetinin birgə təşkil etdiyi elmi konfransda fəal iştiraka 

görə” Fəxri Fərman, Sertifikat, Təşəkkürnamələrlə təltif edilmişəm. 

 

 

 

 

 

 

 

Bikəxanım Qulaməddinova Vahid – ADPU TGT Sədr müavini 
 

Mən, Bikəxanım Vahid qızı Qulaməddinova 14 aprel 2002-ci ildə Əli-Bayramlı 

şəhərində anadan olmuşam. 2008-2019-cu illərdə Bakı şəhəri Seymur Məmmədov 

adına 301 saylı tam orta məktəbində təhsil almışam. Məktəb təhsilim zamanı fənn 

olimpiyadalarında iştirak edərək müəyyən turlara qədər nailiyyətlər qazanmışam. 

Həmçinin Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi Binəqədi Rayon 

Gənclər və İdman İdarəsi tərəfindən keçirilən “Heydər Əliyev və Müstəqil 

Azərbaycan” mövzusunda olan inşa yazı müsabiqəsində 3-cü yer tutmuşam. 

Aydınlığa Doğru Milli-Mənəvi Dəyərlərin Qorunması İctimai Birliyinin keçirtdiyi 

bilik yarışı üzrə 2-ci yerə layiq görülmüşəm. “Uğura Başlanğıc” kitabında hər 



məktəbdən seçmə şagirdi haqqında məlumatlar dərc olunurdu ki, o kitabda mənə də 

yer ayrılmışdır. 2013-2018-ci illərdə Bakı şəhəri Fikrət Əmirov adına 6 nömrəli on 

bir illik incəsənət məktəbinin qanun ixtisası üzrə tam musiqi təhsili almışam. Musiqi 

təhsili aldığım zamanlarda İctimai, Lider kimi televiziya kanallarında çıxışlar 

etmişəm. Həmçinin, “Fikrət Əmirovun əsərlərini ifa və təhlil edirik” adlı II elmi-

ifaçılıq konfransında təşəkkürnamə, “İdeal vətəndaş” qəzeti tərəfindən respublika 

üzrə məktəb şagirdləri arasında aparılan istedad və bilik sorğusuna görə “İlin yaxşı 

şagirdi fərmanı” və müxtəlif tədbirlərdə çıxış etdiyim üçün müəyyən təltifnamələr 

almışam. Universitetə daxil olduğum andan etibarən Tələbə Gənclər Təşkilatında 

könüllülük fəaliyyətinə başlamışam. İlk olaraq ADPU Tələbə Gənclər Təşkilatında 

qrup meneceri seçilmişəm. Aktiv fəaliyyətimə görə ADPU TGT nəzdində fəaliyyət 

göstərən Xarici dillər klubu əsas korpus üzrə koordinator vəzifəsi, daha sonra isə 

rəhbər müavini üzrə fəaliyyət göstərmişəm. Həmçinin ADPU Enactusda üzv və 

SMM komandasının telegram istifadəçisi olmuşam. 2021-ci ildə Enactus 

Azərbaycan Milli Yarışı çərçivəsində fərqləndiyimə görə seritifikatla təltif 

olunmuşam. ADPU TKİB tərəfindən həyata keçirilən "Şagirdə tələbə dəstəyi" 

layihəsində müəyyən tarixlər arasında şəhid, qazi və aztəminatlı ailələrdən olan 

şagirdlərə dərs keçmişəm. Həmçinin ADPU TKİB tərəfindən keçirilən "Vikipediya" 

təlimlərinə qatılaraq, vikipediyalar hazırlamış rəsmi vikipediyaçı adı alaraq, Milli 

Məclis Deputatı-Elnur Allahverdiyev tərəfindən diploma layiq görülmüşəm. Kimya 

və biologiya fakültəsi üzrə "Qələbə Turniri" intellektual yarışda fərqləndiyimə görə, 

2 fevral-Azərbaycan gəncləri günü münasibəti ilə Fəxri fərman, Xüsusi ictimai 

fəallığıma görə ADPU TGT tərəfindən təltifnamələr, "Qayıdış" Xəmsə Milli 

intellektual oyununda fərqləndiyimə görə diplomla təltif olunmuşam. “Pedaqoji 

Universitetin Qəhrəmanları” kitabı üçün müəyyən məlumatlar verdiyim üçün 

kitabda minnətdarlıq qismində adım qeyd olunmuşdur. Bunlarla yanaşı, Böyük 

Qayıdış Gənclər İB üzvəm və Formula 1 üçün təlimlərdə iştirak edirəm. 

 

 

 

 

Günay İsmayılova Asəm – ADPU TGT Sədr müavini 

 

Mən, Günay Asəm qızı İsmayılova 15 mart 2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşam. 2008-ci ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Sulutəpə qəsəbəsində yerləşən 

Ruslan Allahverdiyev adına 217 saylı tam orta məktəbdə təhsil almağa başlamışam. 

2016-cı ildən etibarən ardıcıl olaraq Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Emin Əliyev 

adına 297 saylı tam orta məktəbdə və Ağdam rayon 36 nömrəli məcburi köçkün 

məktəbində təhsilimə davam etdirib, 2019-cu ildə təhsilimi bitirmişəm. Orta 

məktəbdə təhsil aldığım müddət ərzində “İlin ən yaxşı şagirdi” Fəxri Fərmanı, 



həmçinin bir sıra mükafatlar ilə təltif olunmuşam. 2019-cu ildə Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti İbtidai təhsil fakültəsinə qəbul olmuşam. Hal-hazırda İbtidai 

sinif müəllimliyi ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsiyəm. 

2019-cu ilin oktyabr ayından universitet daxili bir sıra təşkilatlarda aktiv fəaliyyət 

göstərmiş, müxtəlif vəzifələrdə: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Yeni 

Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi (ADPU YAP GB) Xarici əlaqələr şöbəsində 

sədr köməkçisi, ADPU YAP GB Jurnalistika klubunun sədr müavini, Böyük Qayıdış 

Gənclər İctimai Birliyi ADPU İbtidai təhsil fakültəsi üzrə koordinator, Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı (ADPU TGT) qrup 

nümayəndəsi (menecer), ADPU TGT Tarix klubunun dizayneri, ADPU TGT İcraçı 

direktor müavini, ADPU TGT dizayneri, ADPU TGT Mətbuat katibi vəzifələrində 

çalışmışam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər 

Təşkilatının Tələbələrlə iş üzrə sədr müavini vəzifəsini icra edirəm. 

Fəaliyyətim müddətində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik 

yubileyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirdə, həmçinin bir sıra iri miqyaslı tədbir və 

konfranslarda fəal iştirak etmişəm.  

2021-ci ildə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə həyata 

keçirilən “ 61!” intellektual yarışmasında iştirak edərək universiteti təmsil etmişəm. 

Həmçinin fəaliyyətim dövründə “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 

illik təntənəli yubiley mərasimində könüllü fəaliyyətinə görə”, “Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının 2021-ci ildəki işində göstərdiyi 

uğurlu ictimai fəaliyyətə görə”, “Universitetin ictimai həyatında fəal iştirakına görə” 

kimi Fəxri Fərmanlar və həm təşkilatlardakı uğurlu fəaliyyətlərimə görə, həm də 

iştirak etdiyim intellektual yarışlardan və seminarlardan Sertifikat, 

Təşəkkürnamələrlə təltif olunmuşam. 2022-ci ilin avqust-sentyabr aylarında Elm və 

Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan Müəllimlərin İşə Qəbulu, Təhsilverənlərin 

sertifikatlaşdırılması və Direktorların İşə Qəbulu imtahanlarının test mərhələsində 

könüllü olaraq fəaliyyət göstərmişəm.  



Elmira Babayeva Elşən – ADPU TGT mətbuatkatibi 

Mən, Elmira Elşən qızı Babayeva 22 sentyabr 2004-cü ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşam. 2010-cu ildə Bakı şəhəri Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsində yerləşən 

Aslan Muradov adına 84 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışam. 2021-ci ildə 

təhsilimi yüksək qiymətlərlə bitirmişəm. Təhsil aldığım müddətdə məktəblərarası 

bilik yarışlarında, fənn olimpiyadalarında fəal iştirak etmiş, bir sıra mükafatlarla 

təltif olunmuşam. 2021-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti İbtidai 

təhsil fakültəsinə qəbul olmuşam. 2022-ci il may ayında Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə ən yüksək bal toplayaraq 

SABAH qruplarına qəbul olmuşam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti SABAH qrupları İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə 2-ci kurs 

tələbəsiyəm. 

2021-ci il oktyabr ayında Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər 

Təşkilatı (ADPU TGT) qrup nümayəndəsi (menecer) seçilmiş, 2022-ci il fevral 

ayından ADPU TGT Tarix klubunun dizayneri, sentyabr ayından ADPU TGT 

SABAH qruplarının rəhbər müavini, oktyabr ayından ADPU TGT mətbuat katibi 

müavini vəzifələrini icra etmişəm. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı Mətbuat katibi və İctimaiyyətlə əlaqələr üzrə 

müavini vəzifəsini icra edirəm. 

Fəaliyyət göstərdiyim müddətdə iştirak etdiyim seminarlardan sertifikat, 

təşəkkürnamələr ilə təltif olunmuşam.  



Rizvan Mahmudov Kamil – ADPU TGT Sədr köməkçisi 

 

Mən, Rizvan Kamil oğlu Mahmudov 8 dekabr 2001-ci ildə Kürdəmir rayonu Şilyan 

kəndində anadan olmuşam. 2019-cu ildə Bakı şəhəri Yasamal rayonu, Əsəd 

Əhmədov adına 308 nömrəli tam orta məktəbini bitirmişəm. Hal-hazırda 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti İncəsənət və Fiziki tərbiyə fakültəsinin, 

Fiziki tərbiyə və ÇH müəllimliyi ixtisası üzrə 4-cü kurs tələbəsiyəm. 

2019-cu il oktyabr ayından universitetin Tələbə Gənclər Təşkilatının (TGT) fəalları 

arasına qatılmış, bir sıra vəzifələrdə çalışmışam. Təşkilatın qrup meneceri, sonradan 

isə aktiv fəaliyyətimdən dolayı  İncəsənət və Fiziki tərbiyə fakültəsinin sədr müavini 

vəzifəsinə təyinat almış və bir ilə yaxın müddəy ərzində vəzifəni uğurlu şəkildə icra 

etmişəm.  Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər 

Təşkilatının (ADPU TGT) sədr köməkçisi vəzifəsində fəaliyyət göstərirəm. 

Fəaliyyətim müddətində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik 

təntənəli yubiley mərasimində könüllü olaraq iştirak etmiş, həmçinin dövlət 

səviyyəli bir çox irimiqyaslı tədbir və konfranslarda iştirak etmişəm. 

Həmçinin, fəaliyyətim dövründə “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 

illik təntənəli yubiley mərasimində könüllü fəaliyyətinə görə”, “Narkomaniyanın 

profilaktikası sahəsində kompleks tədbirlərin keçirilməsinə görə”, “Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının 2021-ci ildəki işində 

göstərdiyi uğurlu ictimai fəaliyyətə görə”, “2 fevral, Gənclər günü münasibətilə” 

fəxri fərman, sertifikat və təşəkkürnamələr ilə təltif edilmişəm.  



Zəhra İskəndərli Şahmurad – ADPU TGT Filologiya fakültəsinin rəhbəri 

 

Mən ,Zəhra Şahmurad qızı İskəndərli 9 mart 2003-cü ildə  Bakı şəhərində anadan 

olmuşam. 2009-cu ildə Bakı şəhəri Xəzər rayonu Binə qəsəbəsində yerləşən Sabir 

Abbasov adına 117 saylı tam orta məktəbdə təhsil almağa başlamışam.  Orta 

məktəbdə oxuduğum dövrdə ictimai fəallığıma və nümunəvi şagird oluğuma görə 

məktəb rəhbərliyi tərəfindən “Ölkəmizi tanıyaq” tur-aksiyasının iştirakçısı olma 

şansını qazanmışam. Bununla yanaşı bir çox fəxri fərman və mükatlarla təltif 

olunmuşam. 2020-ci ildə həmin məktəbi bitirərək Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Filologiya fakültəsinə qəbul olmuşam. Hal-hazırda Xarici dil (ingilis 

dili) müəllimliyi ixtisası üzrə  3-cü kurs tələbəsiyəm. 
Universitet daxili ictimai fəaliyyətimə 2021-ci ilin yanvar ayından başlamışam. 

Fəaliyyətimə fakültə nəznində fəaliyyət göstərən  Meh Ədəbi Dərnəyinə üzv kimi 

başlamış, daha sonra Meh Ədəbi Dərnəyinin Motivasiya Komissiyasının sədri 

vəzifəsinə təyin olundum. 2022-ci ilin sentyabr ayından ADPU TGT Filologiya 

fakültəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edirəm. Fəaliyyətim dövründə universitet 

daxilində keçirilən tədbirlərdə, beynəlxalq konfranslarda fəal iştirak etmiş, həmçinin 

bir sıra mükfatlara layiq görülmüşəm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arzu Həmidova Pirverdi – ADPU TGT Məktəbəqədər təhsil fakültəsinin 

rəhbəri 

 

Mən, Arzu Pirverdi qızı Həmidova 4 aprel 2003-cü ildə Hacıqabul şəhərində anadan 

olmuşam. 2010-cu ildə Hacıqabul rayonunda yerləşən Allahverdi Dadaşov adına 5 

saylı tam orta məktəbdə təhsil almağa başlamışam. 2018-ci ildən etibarən Bakı 

şəhəri Nizami rayonunda yerləşən Kamil Əyyubov adına 12 nömrəli tam orta 

məktəbdə təhsilimə davam etmişəm və 2021-ci ildə təhsilimi bitirmişəm. 2021-ci 

ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Məktəbəqədər təhsil fakültəsinə qəbul 

olmuşam. Hal-hazırda Məktəbəqədər təhsil ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsiyəm. 

2022-ci ildən etibarən bəzi könüllü təşkilatlarına üzv olub fəaliyyət göstərmişəm və 

hal-hazırda fəaliyyətimə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər 

Təşkilatı Məktəbəqədər təhsil fakültəsinin rəhbəri olaraq davam edirəm. Suraxanı 

Gəmi Muzeyində, Müəllimlərin İşə Qəbulu İmtahanında və s. Könüllü kimi fəaliyyət 

göstərmişəm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ayişə Çunayeva Məmməd – ADPU TGT Riyaziyyat fakültəsinin rəhbəri 

 

Mən, Ayişə Məmməd qızı Çunayeva 6 İyul 2003-cü ildə Balakən rayonunda anadan 

olmuşam. 2009-cu ildə Balakən rayonu Qaysa kənd tam orta məktəbində təhsil 

almağa başlamışam. 2020-ci ildə tam orta təhsilimi bitirmişəm və həmin il 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Riyaziyyat fakültəsinə qəbul 

olmuşam.  Hal-hazırda Riyaziyyat və informatika müəllimliyi üzrə 3-cü kurs 

tələbəsiyəm.  
2020-ci ilin Noyabr ayından universitet daxili təşkilatlarda fəaliyyət göstərmiş və bir 

sıra vəzifələri yerinə yetirmişəm. Fəaliyyətimə ilk olaraq Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatında (ADPU TGT) qrup meneceri 

olaraq başlamışam. Daha sonra fəaliyyətimi həmin təşkilatda ardıcıl olaraq: ADPU 

TGT Layihələr klubu rəhbər köməkçisi, ADPU TGT Layihələr klubu rəhbəri 

vəzifələrini yerinə yetirmişəm. Hal-hazırda ADPU TGT Riyaziyyat fakültəsinin 

rəhbəri vəzifəsini icra edirəm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Azadə Zellabduyeva Oqtay – ADPU TGT İncəsənət və Fiziki tərbiyə 

fakültəsinin rəhbəri 

 

Mən, Azadə Oqtay qızı Zellabduyeva 8 noyabr 2001-ci ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşam. 2019 – cu ildə  Binəqədi rayon 182 saylı tam orta məktəbi bitirmiş, 

həmçinin Binəqədi rayon “Mədəniyyət evi”nin rəsm bölməsini bitirmişəm. Hal-

hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti İncəsənət və Fiziki tərbiyə 

fakültəsinin Təsviri İncəsənət müəllimliyi ixtisası üzrə 3 – cü Kurs tələbəsiyəm. 

2020-ci il fevral ayından Tələbə Gənclər Təşkilatının fəalları sırasına qatılmış,  

müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam: Təşkilatın qrup nümayəndəsi (menecer), İncəsənət 

və Fiziki tərbiyə Fakültəsi üzrə Rəhbər müavini və hal- hazırda Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının İncəsənət və Fiziki tərbiyə 

fakültəsinin rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərirəm. 

Fəaliyyətim müddətində ilkin olaraq “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

100 illiyi”  ilə əlaqədar olan kitabda yer almışam.            

2022-ci il 2 fevral Gənclər günü ilə bağlı Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 

“Fəal Gənc” mükafatına layiq görülmüşəm. 

Fəaliyyətim müddətində Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər 

Təşkilatı daxilində 2021-ci il ərzində göstərdiyim fəaliyyətə görə, Gənclər və İdman 

Nazirliyinin nəzdində həyata keçirilən Dövlət tədbirlərində olan fəaliyyətimə görə, 

Fakültəmiz adından iştirak etdiyiç və 1 – cilik qazandığım 30 – dan çox müsabiqədə 

iştirakıma görə Diplom, sertifikat və Təşəkkürnamələr ilə təltif olunmuşam. 

Eyni zamanda 44 günlük Vətən müharibəsində Fakültəmiz və Təşkilat adında bir 

çox şəhid ailələrinə (İlqar Mirzəyevin ailəsi, Polad Həşimovun ailəsi, və s.) ziyarət 

etmiş və çəkmiş olduğum Şəhidlərimizin portretlərini öz ailələrinə təqdim etmişəm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gülpəri Məmmədli Famil – ADPU TGT İbtidai təhsil fakültəsinin rəhbəri 

 

Mən, Gülpəri Famil qızı Məmmədli 16 may 2003-cü ildə Qax rayonunda anadan 

olmuşam. 2019-cu ildə Qax rayonu Tofiq İsmayılov adına 5 saylı tam orta məktəbin 

humanitar təmayüllü sinifini bitirmişəm. Orta məktəbdə təhsil aldığım müddət 

ərzində "Ədəbiyyat biliciləri" müsabiqəsində, Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni 

üzrə Respublika fənn olimpiadasında, bir çox inşa müsabiqələrində iştirak etmişəm. 

"İlin ən yaxşı şagirdi" Fəxri Fərmanı, həmçinin bir çox diplomlarla təltif olunmuşam. 

2019-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti İbtidai təhsil fakültəsi,İbtidai 

sinif müəllimliyi ixtisasına qəbul olunmuşam. Hal-hazırda 4-cü kurs tələbəsiyəm. 

2020-ci ilin yanvar ayından universitet daxili təşkilatlarda aktiv fəaliyyət 

göstərmiş,müxtəlif vəzifələrdə: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Yeni 

Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi ( ADPU YAP GB) Jurnalistika klubunda sədr 

müavini, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı 

Komitəsində ( ADPU THİK) İbtidai təhsil fakültəsi fəallar klubu üzrə sədr müavini, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilat (ADPU TGT) 

Tarix klubunda rəhbər müavini, ADPU TGT Tarix klub rəhbəri vəzifələrində 

çalışmışam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər 

Təşkilatında İbtidai təhsil fakültəsi üzrə rəhbər vəzifəsini icra edirəm. Fəaliyyətim 

müddətində bir çox layihələrə təşkilatçılıq etmiş ,həmçinin irimiqyaslı tədbirlərdə 

iştirak etmişəm. 

"Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı daxilində 

göstərdiyi xüsusi ictimai fəallığa görə", "Tələbə Gənclər Təşkilatının Tələbə klubları 

daxilində tələbələrin təhsildənkənar fəaliyyətinin təşkilində fəal iştirakına görə" 

kimi təşəkkürnamələr və iştirak etdiyim çoxsaylı intellektual yarış və seminarlardan 

sertifikatlarla təltif olunmuşam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lalə Həsənova Cəmiyyət – ADPU TGT Fizika fakültəsinin rəhbəri 

 

Mən , Lalə Cəmiyyət qızı Həsənova 22 noyabr 2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşam. 2009-cu ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Rüstəm Əliyev adına 3 saylı 

tam orta məktəbdə təhsil almağa başlamışam. 2020-ci ildə təhsilimi bitirib 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Fizika fakültəsinə qəbul olmuşam. Hal-

hazırda Fizika müəllimliyi ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsiyəm. 

2020-ci ilin noyabr ayından ADPU TGT təşkilatında aktiv fəaliyyət göstərmişəm: 

ADPU TGT qrup nümayəndəsi (menecer) vəzifəsində, ADPU TGT Fizika fakültəsi 

rəhbər müavini vəzifələrində çalışmışam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının Fizika fakültəsinin rəhbəri vəzifəsini icra 

edirəm. 

Bu fəaliyyətlərdən əlavə 2021-ci ildə DOST Agentliyində 2 aylıq könüllülük 

fəaliyyətini uğurla bitirmişəm. İRƏLİ ictimai birliyi, DAVAM Gənclər Hərəkatı, 

Bir tələbə könüllü təşkilatının üzvüyəm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rafiq Süleymanlı Namiq  – ADPU TGT Tarix və coğrafiya fakültəsinin 

rəhbəri 

 

Mən, Rafiq Namiq oğlu Süleymanlı 4 mart 2004-cü ildə Tərtər rayon Düyərli 

kəndində anadan olmuşam. 2010-cu ildə Tərtər rayon Düyərli 

kəndində yerləşən Ş.Əhmədov adına Düyərli kənd orta məktəbində təhsil almağa 

başlamışam. 2018-ci ildən etibarən Tərtər rayon Yuxarı Sarıcalıkəndində 

yerləşən A.Ağayev adına tam orta məktəbində təhsilimi davam etdirmişəm və 2021-

ci ildə təhsilimi bitirmişəm. Orta məktəbdə oxuduğum müddət ərzində  məktəbdaxili 

təşkil olunmuş bilik yarışmalarında fəal iştirakım etmiş və bir sıra mükafatlara layiq 

görülmüşəm. Həmçinin,  “Ölkəmizi Tanıyaq” adlı layihədə iştirak etmişəm. 2021-ci 

ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix və Coğrafiya fakültəsinin 

Tarix müəllimliyi ixtisasına qəbul olmuşam. Hal-hazırda 2-ci kurs 

tələbəsiyəm. 2022-ci ilin oktyabr ayından  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Tələbə Gənclər Təşkilatında (ADPU TGT) aktiv fəaliyyət göstərməyə başlamışam. 

Hal-hazırda ADPU TGT Tarix və Coğrafiya fakültəsinin rəhbəri vəzifəsini icra 

edirəm. Fəaliyyətim dövründə bir sıra diplom və mükafatlara layiq görülmüşəm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Əfşan Məmmədova Elçin – ADPU TGT Kitab Klubun rəhbəri 

 

Mən, Əfşan Elçin qızı Məmmədova 10 avqust 2003-cü ildə Salyan rayonunda 

anadan olmuşam. 2009-cu ildə Salyan rayonunda yerləşən Yusif Qasımov adına 4 

saylı tam orta məktəbdə təhsil almağa başladım. Orta təhsil müddətimi 2020-ci ildə 

bitirmişəm.  2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya 

fakültəsinə daxil olmuşam. Hal-hazırda Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi 

ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsiyəm. 
Universitetə daxil olduğum ilk zamanlardan təşkilatlarda fəallığa başlamışam: 

ADPU TGT, ADPU THİK, ADPU TKİB, ADPU YAP GB və Meh Ədəbi Dərnəyinə 

üzv olmuşam. Fəaliyyətimə ADPU TGT Filologiya fakültəsində qrup meneceri 

olaraq başlamış, daha sonraADPU TGT nəzdində fəaliyyət göstərən Kitab Klubun 

rəhbər müavini vəzifəsini icra etmişəm. Hal-hazırda ADPU TGT Kitab klubunun 

rəhbəri vəzifəsini icra edirəm. 
Distant təhsil zamanı ADPU TKİB-in şəhid, qazi və imkansız ailələrin övladları 

üçün təşkil etdiyi “Şagirdə Tələbə Dəstəyi” layihəsinə qoşulmuş, şagirdlərə könüllü 

olaraq dərslər tədris etmişəm. 
2021-ci ilin mart ayında Beynəlxalq Ana Dili gününə həsr olunmuş məqaləm 

Filologiya fakültəsinin “Filoloq” qəzetində dərc olunub. 
 “Siyah-Bəyaz” və “Lider Yolu” layihələrindən redaktor vəzifəsində fəaliyyət 

göstərmişəm. 2021-ci ilin avqust ayında Avroviziyanın ölkəmizdə fəaliyyət 

göstərən “Songfestival Azerbaijan” blogunda yanvar ayına qədər redaktor 

vəzifəsində çalışmışam.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fatimə Talıbzadə Astan – ADPU TGT ART Klub rəhbəri 

 

Mən, Fatimə Astan qızı Talıbzadə 15 mart 2003-cü ildə İmişli rayonunda anadan 

olmuşam. 2009-cu ildə İmişli şəhər 2 saylı tam orta məktəbdə təhsil almağa 

başlamışam. 2016-cı ildən etibarən ardıcılıq olaraq 1 saylı tam orta məktəbdə 

və Nəsimi rayonunda yerləşən Rövşən Nəsirov adına 111 nömrəli tam orta 

məktəbdə təhsilimə davam etdirib, 2020-ci ildətəhsilimi bitirmişəm. Orta 

məktəbdə təhsil aldığım müddət ərzində əlamətdar günlərə həsr olunmuş tədbirlərdə 

iştirak etmiş və Fəxri fərmanlar, diplomlarla təltif olunmuşam. 2020-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univeristeti İbtidai təhsil fakültəsinə qəbul 

olmuşam. Hal-hazırda ibtidai sinif müəllimliyi ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsiyəm.  
2020-ci ilin noyabr ayından universitet daxili bir sıra təşkilatlarda aktiv fəaliyyət 

göstərmiş, müxtəlif vəzifələrdə: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univetisteti Tələbə 

Gənclər Təşkilatı (ADPU TGT) qrup nümayəndəsi(menecer), ADPU TGT İbtidai 

təhsil fakültəsi üzrə rəhbər müavini, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univeristeti Yeni 

Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi (ADPU YAP GB) Kino klub sədr köməkçisi, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Univeristeti Könüllüləri (ADPU Könüllüləri) Cinema 

klub rəhbər müavini vəzifələrində çalışmışam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı nəzdində fəaliyyət göstərən ART 

klub rəhbəri vəzifəsini icra edirəm.  
Fəaliyyətim müddətində bir sıra tədbirlərdə, ekskursiyalarda, konfranslarda iştirak 

etmişəm. Həmçinin 2021-ci ildə Azərbaycan Tələbə Gənclər Təşkilatı İttifaqı 

tərəfindən “Xudafərin media mərkəzinin” keçirdiyi təlimdə iştiraka görə Sertifikat, 

yarışlardan, seminarlardan Sertifikat, Təşəkkürnaməvə Diplomlarla təltif 

olunmuşam. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Leyla Bayramova İlqar – ADPU TGT Cinema Klub rəhbəri 

Mən, Leyla İlqar qızı Bayramova 5 iyun 2003-cü ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşam. 2009-cu ildə Bakı şəhəri Nizami rayonunda yerləşən 210 saylı tam orta 

məktəbdə təhsil almağa başlamışam. 2020-ci ildə təhsilimi bitirmişəm və 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İncəsənət və fiziki tərbiyə fakültəsinə 

qəbul olmuşam. Hal-hazırda Təsviri incəsənət müəlliməliyi ixtisası üzrə 3-cü kurs 

tələbəsiyəm. 2016-2020 tədris illərində məktəbin ictimai işlərində fəal iştirakıma 

görə bir sıra fəxri fərmanlarla təltif olunmuşam. 2008-2019-cu illərdə Nizami rayonu 

3 saylı Uşaq və Gənclər Yaradıcılıq mərkəzinin "Milli rəqs" dərnəyinin fəal üzvü 

olmuşam. Həmin illərdə bir çox dövlət tədbirləri, festivallar, konsertlərdə səhnə 

almışam. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika 

üzrə Festival-Müsabiqədə, IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının Zəfər Günlərində fəal 

iştirakıma görə təşəkkürnamə və diplomla təltif olunmuşam. 2022-ci ildə 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatına üzv 

olmuşam, hal-hazırda ADPU TGT Cinema Klub rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərirəm. 

Universitet daxili və xarici bir sıra tədbir və konfranslarda iştirak etmişəm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Minarə Quliyeva Nazim – ADPU TGT Xarici dillər Klubun rəhbəri 

 

Mən, Minarə Nazim qızı Quliyeva 9 iyun 2004-cü ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşam. 2011-ci ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu Biləcəri qəsəbəsində 

yerləşən Vüqar Əvəzov adına 300 saylı tam orta məktəbdə təhsil almağa 

başlamışam. 2019-cu ildən etibarən Zakir Məmmədov adına 103 saylı tam orta 

məktəbdə təhsilimi davam etdirib, 2021-ci ildə təhsilimi Fərqlənmə diplomu ilə 

bitirmişəm.  Orta məktəbdə təhsil adığım müddət ərzində həmçinin Fikrət Əmirov 

adına 6 saylı 11 illik uşaq-incəsənət məktəbində də təhsil almışam. Bu dövr ərzində 

mütəmadi olaraq respublika və beynəlxalq müsabiqələrdə uğurla çıxış edərək 

yüksək nailiyyətlər əldə etmişəm. 2021-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Kimya və Biologiya fakültəsinə qəbul olmuşam. Hal-hazırda Biologiya 

müəllimliyi ixtisası üzrə 2-ci kurs tələbəsiyəm. 

2021-ci ilin noyabr ayından universitet daxili və xarici bir sıra təşkilatlarda aktiv 

fəaliyyət göstərmiş, müxtəlif vəzifələrdə: Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı (ADPU TGT) qrup nümayəndəsi (menecer), 

ADPU TGT Xarici Dillər klubunun əsas korpus üzrə koordinatoru, ADPU TGT 

Xarici Dillər klubu rəhbər müavini vəzifələrində çalışmışam. Hal-

hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı (ADPU 

TGT) nəzdində fəaliyyət göstərən Xarici Dillər klubu rəhbəri vəzifəsini icra 

edirəm. Fəaliyyətim müddətində bir sıra tədbir və konfranslarda fəal iştirak 

etmişəm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nigar Rüstəmzadə Ziyafət – ADPU TGT Psixologiya klubunun rəhbəri 

 

Mən, Nigar Ziyafət qızı Rüstəmzadə 7 yanvar 2004-cü ildə Bakı şəhərində anadan 

olmuşam. 2016-cı ildə Ceyranbatan qəsəbə musiqi məktəbinin fortepiano şöbəsini, 

2020-ci ildə Ceyranbatan qəsəbə 1 saylı tam orta məktəbi bitirmişəm. Hal-hazırda 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Məktəbəqədər təhsil fakültəsinin 

Məktəbəqədər təhsil ixtisası üzrə 3-cü kurs tələbəsiyəm. 

2020-ci ilin noyabr ayından etibarən Tələbə Gənclər Təşkilatında fəaliyyət 

göstərməyə başlamış, müxtəlif vəzifələrdə çalışmışam: təşkilatın grup nümayəndəsi 

(menecer), Kitab Klubda 4-cü korpus üzrə koordinator, Məktəbəqədər təhsil 

fakültəsi rəhbər köməkçisi, Məktəbəqədər təhsil fakültəsi rəhbəri. Hal-hazırda 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatı nəzdində 

fəaliyyət göstərən Psixologiya klubunun rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərirəm. 

Fəaliyyətim dövründə “Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər 

Təşkilatının 2020-ci ildəki işində göstərdiyi uğurlu ictimai fəaliyyətə görə” , “ADPU 

TGT Kitab Klubunda 2020-ci ildəki layihələrin iştirakında və təşkil edilməsində 

göstərdiyi fəallığa görə”, “2021-ci il  ərzində təhsil aldığı müəssisənin Tələbə 

Gənclər Təşkilatının həyata keçirdiyi layihələrdə aktiv iştirakına görə-İlin tələbəsi”, 

“Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Tələbə Gənclər Təşkilatının 2021-ci 

ildəki işində göstərdiyi xüsusi ictimai fəallığa görə” Təşəkkürnamə, Təltifnamə, 

Sertifikatlarla təltif edilmişəm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Orxan Əliyev Cavanşir – ADPU TGT İdman və sağlamlıq klubunun rəhbəri 

Mən, Orxan Cavanşir oğlu Əliyev 3 iyun 2003-cü ildə Masallı rayon Babakücə 

kəndində anadan 

olmuşam. 2009-cu ildə Masallı rayon Sığdaş kənd 73 saylı tam orta məktəbində 

təhsil almağa başlamışam. 2020-ci ildə təhsilimi bitirmişəm. Orta məktəbdə təhsil 

aldığım müddət ərzində bir çox intellektual oyunlarda, "Xəmsə" yarışlarında fəal 

iştirak etmiş, bir sıra mükafatlar ilə təltif olunmuşam. 2020-ci ildə Azərbaycan 

Dövlət Pedaqoji Universiteti İncəsənət və fiziki tərbiyə fakültəsinə qəbul olmuşam. 

Hal-hazırda Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq müəllimliyi ixtisası üzrə 3-cü 

kurs tələbəsiyəm. Universitetə qəbul olandan sonra universitetdaxili bir sıra 

təşkilatlarda aktiv fəaliyyət göstərmiş, müxtəlif vəzifələrdə: Azərbaycan Dövlət 

Pedaqoji Universiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi (ADPU THİK) İncəsənət 

və fiziki tərbiyə fakültəsi üzrə koordinator, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Tələbə Gənclər Təşkilatı (ADPU TGT) qrup nümayəndəsi (menecer), ADPU TGT 

Cinema klubunun rəhbəri, BİR könüllü ADPU İnqilab korpusu üzrə Supervayzer 

vəzifələrində çalışmışam. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Tələbə Gənclər Təşkilatında İdman və Sağlamlıq klubunun rəhbəri vəzifəsini icra 

edirəm. Bir çox idman yarışlarında (Badminton, stolüstü tenis, voleybol və.s) 

universitetimizi təmsil etmişəm. Fəaliyyətim müddətində Azərbaycan Dövlat 

Pedaqoji Universitetinin 100 illik yubileyi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirdə, 

həmçinin bir sira irimiqyaslı tədbir və konfranslarda fəal iştirak etmişəm. 

“Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illik təntənəli yubiley 

mərasimində könüllü fəaliyyətinə görə", "Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

Tələbə Gənclər Təşkilatının 2021-ci ildəki işində göstərdiyi uğurlu ictimai fəaliyyətə 

görə", ''Tələbə klubları daxilində tələbələrin təhsildənkənar fəaliyyətinin təşkilində 

fəal iştirakına görə", "Universitetin ictimai həyatında fəal görə" kimi Fəxri 

fərmanlar, bir çox sertifikat və təşəkkürnamələrlə təltif olunmuşam. 

 

 

 

 



 

 

 


