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17.02.2021: Xəbər 

Gəncədə Xəzər Universiteti “Dünya” məktəbinin açılışı oldu 

2021-ci il fevralın 15-də Gəncə şəhərində Xəzər Universitetinin Gəncə “Dünya” məktəbinin açılışı 

oldu. Məktəbin açılış tədbirində Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov, Xəzər 

Universiteti və “Dünya” Təhsil Kompleksinin təsisçisi professor Hamlet İsaxanlı, Xəzər 

Universitetinin rektoru dosent İradə Xəlilova, universitetin və təhsil kompleksinin əməkdaşları, 

Gəncə ziyalıları və ictimaiyyəti, məktəbin şagird-müəllim və valideyn kollektivi iştirak edirdilər. 

Tədbir Azərbaycan Respublikasının Dövlət Himninin ifası ilə açıldı. Azərbaycanın Vətən 

Müharibəsində şəhid olmuş qəhrəman döyüşçülərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. 

Tədbirdə Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov çıxış edərək, Gəncə şəhərində 

belə bir təhsil ocağının yaranmasından məmnunluğunu vurğuladı. İcra başçısı məktəbin şagird-

müəllim kollektivinə işlərində uğurlar arzuladı. 

Professor Hamlet İsaxanlı Gəncə “Dünya” məktəbinin yalnız IB məktəbi kimi fəaliyyətə başladığına 

görə məktəb və IB proqramı haqqında iştirakçılara geniş məlumat verdi. O, “Dünya” məktəblərinin 

hər birinin açılışında həmtəsisçi Nailəxanım İsayevanın xüsusi rolunu və böyük əməyi olduğunu 

qeyd etdi. 

Xəzər Universitetinin rektoru dosent İradə Xəlilova çıxış edərək, universitet adından məktəbə 

rəsm əsəri hədiyyə etdi. 

Sonra iştirakçılar “Dünya” Təhsil Kompleksi haqqında filmə baxaraq, kompleksin uzun illər 

ərzindəki fəaliyyəti ilə yaxından tanış oldular. 

“Dünya” Təhsil Kompleksinin fəaliyyətini əks etdirən sərgi də iştirakçıların böyük marağına səbəb 

oldu. 

Tədbirdən sonra Xəzər Universiteti və “Dünya” Təhsil Kompleksinin əməkdaşları Vətən 

Müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət etdilər. 

Khazar University's “Dunya” School in Ganja 

On February 15, 2021, Khazar University's “Dunya” School was opened in Ganja. The opening 

ceremony was attended by Niyazi Bayramov, the Mayor of Ganja city, Professor Hamlet Isakhanli, 

Founder of Khazar University and “Dunya” Educational Complex, Khazar University Rector 

Associate Professor Irada Khalilova, university and educational complex staff, Ganja intellectuals 

and public, and the school's students and their parents.  
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The event started with the performance of the National Anthem of the Republic of Azerbaijan. A 

minute of silence was observed in memory of the heroic warriors martyred in the Patriotic War 

of Azerbaijan. 

Speaking at the event, the Mayor of Ganja city Niyazi Bayramov expressed his satisfaction with 

the establishment of such an educational institution in Ganja. The Mayor wished school’s 

students and teachers success in their work. 

Professor Hamlet Isakhanli informed the participants about the school and the IB program, as 

Ganja "Dunya" school started operating only as an IB school. He noted the special role and great 

work of co-founder Nailakhanim Isayeva in the opening process of each "Dunya" school. 

Rector of Khazar University, Associate Professor Irada Khalilova, presented a painting to the 

school on behalf of the university. 

Then the participants watched a film about the "Dunya" Educational Complex and got acquainted 

with the activities of the complex throughout many years. 

The exhibition reflecting the activity of "Dunya" Educational Complex also caused great interest 

of the participants. 

After the event, staff members of Khazar University and Dunya Educational Complex visited the 

graves of martyrs of the Great Patriotic War. 

  

 

 

 

 


