
 

 “Düşünən oxucu” müsabiqəsinin qaliblərinin təltif edilməsi barədə 

Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin əmri 

 

Təhsilalanların mütaliə və müstəqil öyrənmə bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, onlarda 

tənqidi, məntiqi və yaradıcı təfəkkürün inkişafı, rəy bildirmə mədəniyyətinin formalaşdırılması 

məqsədi ilə keçirilmiş “Düşünən oxucu” müsabiqəsinin qaliblərinin təltif olunması ilə əlaqədar 

“Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 13.5-ci bəndini rəhbər 

tutaraq  əmr edirəm: 

 

1. Aşağıda adları göstərilən şagirdlər diplomla təltif edilsinlər: 

 

– Hacıyeva Məryəm Aslan qızı        – Azərbaycan Milli Konservatoriyası 

                                                            nəzdində Respublika incəsənət gimnaziyasının 

                                                            VIII sinif şagirdi  

  – Kərimli Leyla İlqar qızı                     – XXI Əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnovasiya 

                                                             Mərkəzinin IX sinif şagirdi 

  – Əliyeva Nigar Vaqif qızı                   – Xaçmaz şəhəri akademik Zərifə Əliyeva adına 

8 nömrəli məktəb-liseyin IX sinif şagirdi 

  – Nəcəfli Fatimə Yaşar qızı                 – Bakı şəhəri Məktəb-Lisey Kompleksinin 

                                                                  VII sinif şagirdi 

  – Quliyeva Fidan Rəfail qızı                – Ağdam rayonu 1 nömrəli tam orta məktəbin  

                                                             VIII sinif şagirdi  

  – Zeynalova Dəniz Etibar qızı              – A.S.Makarenko adına Humanitar fənlər 

                                                              təmayüllü Respublika gimnaziyasının  

                                                               X sinif şagirdi                                                             

  – İsmayılova Mətanət Saməddin qızı    – Gəncə şəhəri 37 nömrəli tam orta məktəbin 

                                                               IX sinif şagirdi  

  – Səfərov Ayaz Natiq oğlu                     – BDU-nun nəzdində “Gənc istedadlar” 

                                                                          liseyinin VII sinif şagirdi                                                                 

  – Kərimli Cahan Cavid qızı                    – Qax şəhəri N.Allahverdiyev adına 2 nömrəli 

                                                                məktəb-liseyin V sinif şagirdi 

  – Quluzadə Xanım Ceyhun qızı             – S.Rüstəm adına Xarici dillər təmayüllü 

                                                                           gimnaziyanın VIII sinif şagirdi 

  – Abdullazadə Gülər Samir qızı             – Mingəçevir şəhəri 20 nömrəli tam orta  



         məktəbin IX sinif şagirdi                                                               

  – Vasiyeva Sara Nizar qızı                     – Zaqatala rayonu Sumaylı kənd tam orta 

                                                                 məktəbinin VII sinif şagirdi 

  – Hüseynova Leyla Elşad qızı                – Beyləqan rayonu I Şahsevən kənd 

                                                                Ə.Rüstəmov adına 2 nömrəli tam orta 

                                                                məktəbin VIII sinif şagirdi 

  – Məmmədli Kənan Tofiq oğlu                – “Hədəf” liseyinin VII sinif şagirdi 

  – Balakişiyeva Səma Nemət qızı            – Göygöl rayonu Balçılı kənd R.Tağıyev   

          adına 2 nömrəli tam orta məktəbin VIII 

                                                                 sinif şagirdi 

  – Cəfərova Səma Rəşad qızı                  – Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil 

                                                                 Kompleksinin IX sinif şagirdi 

  – Əlizadə Nərmin Etibar qızı                   – Xəzər Universiteti nəzdində Dünya 

                                                                 məktəbinin VII sinif şagirdi 

  – Mahmudova Xanım Amanulla qızı       –  Abşeron rayonu Ceyranbatan qəsəbəsi 

                                                                  1 nömrəli tam orta məktəbin VI sinif şagirdi 

  – Vəliyeva Zəhra Elnur qızı                     –  S.Bəhlulzadə adına Xarici dillər təmayüllü 

                                                                   gimnaziyanın IX sinif şagirdi 

  – Məmmədli Xatın Qafqaz qızı                –  Samux rayonu Alabaşlı qəsəbəsi tam orta 

                                                                  məktəbin IX sinif şagirdi 

  – Zurufçu Atilla Yaqub oğlu                     –  Bakı Atatürk liseyinin V sinif şagirdi 

  – Bədəlova Nəzrin Hilal qızı                    –  Bakı şəhəri 202 nömrəli tam orta  

                                                                        məktəbin VIII sinif şagirdi 

  – Usubova Jalə Ələkbər qızı                   –  Laçın rayonu 10 nömrəli tam orta  

                                                                  məktəbin VIII sinif şagirdi 

  – Muradlı Jalə Pərviz qızı                        – Bakı şəhəri 285 nömrəli tam orta məktəbin 

                                                                 VII sinif şagirdi 

  – Məmmədova Fidan Vüqar qızı             – Bakı şəhəri Heydər Əliyev adına liseyin 

                                                                             VIII sinif şagirdi 

  – Hüseynova Xuraman Ceyhun qızı       –  Füzuli rayonu Horadiz qəsəbəsi 2 nömrəli  

                                                                  tam orta məktəbin VII sinif şagirdi 

  – Hüseynli Xasay Səbuhi oğlu                – Gəncə şəhəri 28 nömrəli tam orta məktəbin  

                                                                  VIII sinif şagirdi 

  – Tahirzadə Fidan Rüfət qızı                  – Lənkəran şəhəri T.Bayraməlibəyov adına  

                                                                       2 nömrəli tam orta məktəbin VII sinif şagirdi 



  – Əhmədova Nuranə Şahin qızı              – Şəki şəhəri 11 nömrəli tam orta məktəbin 

                                                                  VII sinif şagirdi 

  – Cabbarlı Aydan Arif qızı                       – Qazax şəhəri H.Qaratel adına ümumi orta 

                                                                 məktəbin IX sinif şagirdi 

 

2. İctimaiyyətlə əlaqələr sektoru (Cəsarət Valehov) əmrin “Azərbaycan müəllimi” 

qəzetində dərc olunmasını və Nazirliyin internet səhifəsində yerləşdirilməsini təmin etsin.  

3. İnformasiya və vətəndaşlara xidmət şöbəsi (Rəşad Xanlarov) əmrin müvafiq struktur 

bölmələrə çatdırılmasını təmin etsin.  

4. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini Firudin Qurbanova həvalə olunsun. 

 

Əsas: Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 29.12.2021-ci il tarixli F-597 nömrəli 

əmri. 

 

Emin ƏMRULLAYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil naziri 

29 mart 2022-ci il 

F-145 


