“Y
Yük
ksəliiş” müs
m sabiq
qəsiinin
n
qalliblə
əri

Quliyev Orx
xan Mad
dar oğlu
1989--cu ildə ana
adan olub. Berlin
B
Texniiki Universittetində (Tecchnical
Unive
ersity of Berlin) Sənaye
S
mühəndisliyi və İdarrəetmə
(İstehsalatın və proseslərrin avtoma
atlaşdırılma
ası) ixtisasıı üzrə
S
mü
ühəndisliyi və idarəettmə ixtisassı üzrə
bakalavriat və Sənayə
hsili alıb. "Caspian
"
In
nnovation Center"
C
MM
MC-də
magisstratura təh
(SOCA
AR) Biznes əməliyyatla
arı üzrə rəh
hbər vəzifəsində çalışıır. Eyni
zamanda, Bakı Ali Neft Məktəbind
də müəllim
m kimi fə
əaliyyət
ərir.
göstə

Mürrsəlzadə
ə Ziya Məhəmmədəli oğ
ğlu
1990--cı ildə ana
adan olub. Bakı Dövlə
ət Universite
etində Beyn
nəlxalq
iqtisadi münasibətlərixtisasıı üzrə bakallavriat, Lester Universittetində
(Unive
ersity of Le
eicester) Maliyyə ixtisası üzrə magistratura təhsili
alıb. SOCAR,
S
Əm
mək şəraiti normalarını
n
ın işlənməssi İdarəsində
ə idarə
rəisinin müavini vəzifəsində
ə çalışır.

Əliy
yev Fərru
ux Müba
ariz oğlu
u
1985--ci ildə anadan olub. Bakkı Dövlət Universittetində
Jurnalistikaixtisassı üzrə bakalavriatt, Upsalla Universittetində
əlxalq münasibətlər və
ə diplomattiyaixtisası üzrə
ü
magisstratura
Beynə
təhsili alıb. Varvvik Biznes Məktəbində
M
ə (Warwick Business School)
S
Biznesin idarə edilməsi
e
ixttisası üzrə ikinci mag
gistratura təhsilini
b. “PAŞA Holding”də
H
r
bitirib
İnnovasiyyalar üzrə Proqram rəhbəri
vəzifə
əsində çalışıır.

Xəliilova Rza
azadə Le
eyla Qarra qızı
1990--cı ildə anadan olub. Bakı
B
Dövlətt Universite
etində baka
alavriat,
CIFE Avropa İnstitutunda (CIFE Euro
opean Insttitute) Beyn
nəlxalq
müna
asibətlər və diplomatiyya ixtisası üzrə
ü
magisttratura təhssili alıb.
Təhsill Nazirliyind
də Təhsil İsslahatlarının
n Koordina
asiyası sekto
orunun
müdirri vəzifəsind
də çalışır.

Yusibov Orx
xan Ayd
dın oğlu
1990--cı ildə anadan olub. Azzərbaycan Dövlət İqtisad
Unive
ersitetində Maliyyə ixtisası üzrə ba
akalavriat, Eseks
Unive
ersitetində Maliyyə və
ə iqtisadiyyat ixtisası üzrə
ü
magisstratura
təhsili alıb. “Corporate So
olutions Consulting Limited” şirkkətində
maliyyyə məsləhətçisi, “Azə
ərbaycan Dəmir
D
Yolla
arı”nda şöb
bə rəisi
vəzifə
əsində çalışır.

Alıy
yev Kamil Amil oğlu
o
1990--cı ildə anadan
a
olub. Milli Aviasiya Akademiyyasında
Avian
nəqliyyat istehsalatının təşkili mühəndisliyi ixtisası üzrə
magistratura təhsili
t
alıb. "Azərb
baycan Hava
H
Yolla
arı"nda
Marşrrutların və hava gəm
milərinin pla
anlaşdırılma
ası şöbəsiniin rəisi
vəzifə
əsində çalışır.

Hüm
mbətov Cavid Vaqif oğlu
1986--cı ildə anadan olub. Azzərbaycan Dövlət İqtisad
Unive
ersitetində Beynəlxalq
q iqtisadi münasibəttlər ixtisassı üzrə
bakallavriat, Azə
ərbaycan Dövlət
D
Neftt və Sənayye Universittetində
magistratura təh
hsili alıb. “N
Neqsol Holding” MMC-də Hesabatlılıq
və Bü
üdcə üzrə menecer
m
vəzzifəsində çalışır.

Seyranov Xamis Rə
əşad oğlu
u
1984--cü ildə anadan olub. Bakı Dövlət Universittetində
Hüqu
uqşünaslıq ixtisası üzrə bakkalavriat və
v
magisttratura,
Azərb
baycan Milli Elmlər Akademiya
asında Mülki və təssərrüfat
hüququ ixtisası üzrə aspira
antura/dokttorantura tə
əhsili alıb. Malmö
Unive
ersitetində
Dünya siyasi pro
osesləri ixttisası üzrə ikinci
magistratura tə
əhsili alıb. “Azərbayca
an Respublikası İqtisa
adiyyat
Nazirrliyi yanında
a Antiinhisa
ar və İstehlak Bazarın
na Nəzarət Dövlət
Xidməti”ndə şöbə müdiri vəzifəsində
ə çalışır. Azzərbaycan Dövlət
İqtisa
ad Universsitetinin (B
Business School
S
- MBA Pro
ogram)
müəllimidir.

Solttanov Elşən Şəm
msəddin oğlu
1987--ci ildə anadan olub. Azzərbaycan Dövlət İqtisad
Unive
ersitetində Beynəlxalq
q iqtisadi münasibəttlər ixtisassı üzrə
bakallavriat və Biznesin
B
ida
arə edilmə
əsi ixtisası üzrə
ü
magisstratura
təhsili alıb. “Azerconnect” MMC-də
M
M
Müştəri
xidm
mətləri strattegiyası
eyfiyyətin tə
əminatı üzrə
ə bölmə rəh
hbəri vəzifəsində çalışır.
və ke

Nov
vruzov Nazim
N
M
Mikayıl
o
oğlu
1990--cı ildə an
nadan olub
b. Azərbayccan Dövlət Neft və Sənaye
S
Unive
ersitetində
Cihazqayyırma
mühəndisliyi
ixtisası
üzrə
bakallavriat, Bakkı Mühənd
dislik Unive
ersitetində (keçmiş Qafqaz
Q
Unive
ersiteti) Biiznesin təşkili və idarəedilmə
i
əsi ixtisasıı üzrə
magistratura təh
hsili alıb. “Onneks” MMC
M
şirkəttinin direkttoru və
həmttəsisçisidir.

Kəriimov Samir Bala
axan oğlu
1991--ci ildə anadan olub. Azzərbaycan Dövlət İqtisad
Unive
ersitetində Vergi işin
nin təşkili və idarə edilməsi ixtisası
üzrəb
bakalavriat təhsili alıb. “189 TAXI” şirrkətində direktor
d
vəzifə
əsində çalışır.

Hüsseynov Fəxri
F
İsla
am oğlu
1984--cü ildə an
nadan olub
b. Azərbayccan Dövlətt Neft və Sənaye
S
Unive
ersitetində Kompüter riyaziyyatı ixtisası üzzrə bakalavvriat və
magistratura,
an
Milli
Elmlər
Akademiyyasında
Azərbayca
İdarəetmənin
texnologiyyaları
ixtisası
informa
asiya
üzrəa
aspirantura//doktorantu
ura təhsili alıb. “GoldenPay” şirkkətində
layihə
ə rəhbəri və
əzifəsində çalışır.
ç

Mirzzəzadə Elçin
E
Yaşşar oğlu
u
1983--cü ildə anadan olub. Azzərbaycan Dövlət İqtisad
Unive
ersitetində İqtisadiyyyatın tən
nzimlənməsi ixtisası üzrə
bakallavriat və magistratura
m
a təhsili alıb
b. “Xalq Ban
nk” ASC-də
ə Kredit
məhssulu və bizznes prosesslərin təhlili şöbəsinin
n rəisi vəziffəsində
çalışırr.

Mirzzəliyev Ruslan
R
F
Füzuli
oğ
ğlu
1988--ci ildə an
nadan olub
b. Azərbayccan Respublikası Pre
ezidenti
yanın
nda Dövlətt İdarəçilikk Akademiyyasında İn
nzibati idarrəetmə
ixtisası üzrə bakalavriat və
ə İqtisadiyyyatın hüquqi tənzimlə
ənməsi
agistratura, İqtisadi İslahatlar Elmi Tə
ədqiqat
ixtisası üzrəma
utunda Eko
onometriya ixtisası üzzrə aspiranttura/doktorrantura
İnstitu
təhsili alıb. “A
Azərbaycan Könüllü Təşkilatları
T
İttifaqı”nda sədr
müavvini, “DOST Agentliyi”n
ndə şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.

Zak
kirov Orx
xan Tahiir oğlu
1991--ci ildə anadan olub. Azzərbaycan Dövlət İqtisad
Unive
ersitetində
Dünya
a
iqtisa
adiyyatı
ixtisası
üzrə
bakallavriat,Kvinsslend Unive
ersitetində (Universityy of Queen
nsland)
İqtisa
adi informassiya sistemllər ixtisası üzrə
ü
magisttratura təhssili alıb.
“Azərrbaycan Be
eynəlxalq Bankı”nda Scrum Master vəziffəsində
çalışırr.

Cəfə
ərov Cəffər Əbüllfət oğlu
u
1998--ci ildə anadan olu
ub. Bakı Mühəndislik
M
k Universittetində
(keçm
miş Qafqa
az Universsiteti) Dün
nya iqtisa
adiyyatıixtisasıüzrə
bakallavriat, ADA
A Universite
etində Dövlət və bələdiyyə idarə
əetməsi
ixtisası üzrə mag
gistratura təhsili alıb. Azərbayca
an Respublikasının
Mərkkəzi Bankınd
da iqtisadçı vəzifəsində
ə çalışır.

Məm
mmədov
v Məhəm
mməd İlqar oğlu
u
1992--ci ildə an
nadan olub
b. Azərbayccan Respublikası Pre
ezidenti
yanın
nda Dövlət İdarəçilik Akademiya
asında Dövvlət və bələdiyyə
idarəetməsi ixttisası üzrəb
bakalavriat,, Edinburq
q Universittetində
dinburgh) Maliyyə
M
ixtissası üzrə magistratura
m
a təhsili
(Univversity of Ed
alıb. “Dövlət
“
Nefft Fondu”nd
da Baş treyd
der vəzifəsində çalışır.

Qaffarzadə Ləman
L
İssbəndiy
yar qızı
1990--cı ildə anadan olub. Bakkı Dövlət Universittetində
Hüqu
uqşünaslıq
ixtisası
üzrrə
ba
akalavriat
və
aspira
antura/dokttorantura, Qlazqo Universitetind
də (The University
of Gla
asgow) Kom
mmersiya hüququ
h
ixtissası üzrə magistratura
m
a təhsili
alıb. “Ali Məhkə
əmənin İnzzibati Kolle
egiyası”da Kollegiya
K
sə
ədrinin
kömə
əkçisi/ hakim
m köməkçissi vəzifəsind
də çalışır.

Süle
eyman Turxan
T
R
Raquf
oğ
ğlu
1988--ci ildə anadan olub.
o
Bakkı Slavyan Universittetində
Regio
onşünaslıq (regionlar) ixtisası üzzrə bakalavvriat, Bakı Dövlət
Unive
ersitetində Beynəlxalq münasibəttlər ixtisası üzrə magisstratura
və aspirantura/
a
/doktorantu
ura təhsili alıb. Azərbaycan Dövlət
Mədə
əniyyət və İncəsənət Universitettində baş müəllim və
ə şöbə
müdiri vəzifəsind
də çalışır.

Alızzadə Ram
mtiq Nattiq oğlu
1996--cı ildə an
nadan olub
b. Azərbayccan Respublikası Pre
ezidenti
yanın
nda
Dövlət
İdarə
əçilik
Akkademiyasın
nda
Beyn
nəlxalq
müna
asibətlər ixtisası üzzrə bakalavriat, Azzərbaycan Dillər
Unive
ersitetində Regionşün
naslıq(İsrail) ixtisası üzrə
ü
magisstratura
təhsili alıb. “Gən
nclərin İnkişşaf və Karye
era Mərkəzzi”ndə Regionların
İnkişa
af Departam
mentinin dirrektoru vəzifəsində çallışır.

Mirzzəzadə Vüqar
V
Yaşar oğllu
1988--ci ildə anadan olub. Azzərbaycan Dövlət İqtisad
Unive
ersitetində Kommerssiya ixtisassı üzrəbakkalavriat, Qlazqo
Q
Unive
ersitetində (The University off Glasgow
w) İdarəetm
mə və
beynə
əlxalq ma
aliyyə ixtissası üzrə magistratu
ura təhsilii alıb.
“Azərrbaycan İnvvestisiya Holdinqi”nd
H
ə Nəqliyya
at şöbəsinin rəisi
vəzifə
əsində çalışır.

Feyzzullayev
v Tural Hicrət
H
oğ
ğlu
1990--cı ildə an
nadan olub
b. Azərbayccan Respublikası Pre
ezidenti
yanın
nda Dövlət İdarəçilik Akademiya
A
sında Hüqu
uqşünaslıq ixtisası
üzrəb
bakalavriat, Tuluz Un
niversitetind
də Beynəlxalq və Avropa
A
hüququ vəBeynəlxalq Biznes hüququ ixtisasları üzrə magisstratura
təhsili alıb. Bakı Dövlət Universitetində müəllimd
dir. “İcbari Sığorta
S
n üzvü və “Azərb
baycan
Bürossu”nda Himayəçilər Şurasının
Respu
ublikasının Mərkəzi Bankı”nda
a Hüquq departamentinin
direkttor müavini - Maliyyə bazarlarınıın hüquqi təminatı
t
şöb
bəsinin
çalışır.
rəisi vəzifəsində
v

Əliy
yev Semral Adil oğlu
1990--cı ildə an
nadan olub
b. Azərbayccan Respublikası Pre
ezidenti
yanın
nda Dövlət İdarəçilik Akademiya
asında Dövvlət və bələdiyyə
idarəetməsi ixtissası üzrə ba
akalavriat, Bakı
B
Mühən
ndislik Univversiteti
(keçm
miş Qafqazz Universiteti) Biznessin təşkili və idarəed
dilməsi
ixtisası üzrə mag
gistratura təhsili alıb. “Azərbayca
an Respublikasının
Prezid
denti yanın
nda Vətənd
daşlara Xidmət və So
osial İnnova
asiyalar
üzrə Dövlət Age
entliyi”ndə sektor
s
müdiri vəzifəsində çalışır.

Abb
basov Sa
aməddin
n Fəxrəddin oğlu
u
1989--cu ildə anadan
a
olub. Sumqa
ayıt Dövlət Universittetində
İqtisa
adiyyat və id
darəetmə ixxtisası üzrəb
bakalavriat, Bakı Mühə
əndislik
Unive
ersitetində (keçmiş Qafqaz
Q
Uniiversiteti) MBA
M
Maliyyyə və
kreditt ixtisası üzrə ma
agistratura təhsili alıb. “Azərb
baycan
Respu
ublikasının Mərkəzi Bankı”nda mütəxəssiss (monetar blok
üzrə) vəzifəsində
ə çalışır.

Qazzı zadə Orxan
O
Ca
avanşir oğlu
o
1985--ci ildə anadan olub. Bakkı Dövlət Universittetində
Hüqu
uqşünaslıq ixtisası üzrə
ü
bakallavriat, Dö
övlət və hüquq
nəzərriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə magistrattura təhsili alıb.
“Azərrbaycan Re
espublikasın
nın Baş Prokurorluğ
P
u, Baş prrokuror
yanın
nda Korrup
psiyaya qarşı Mübarizzə Baş İdarrəsinin Əm
məliyyat
İdarəsi”ndə prokkuror vəzifə
əsində çalışır.

Məllikova Ülkər Mu
ustafa qızı
1991--ci ildə anadan olub. Bakkı Dövlət Universittetində
Hüqu
uqşünaslıq ixtisası üzrə bakkalavriat, magistraturra və
aspira
antura/dokttorantura təhsili
t
alıb. "Competo"" MMC şirkkətində
Hüqu
uq məsələlə
əri üzrə menecer,
m
“K
KOBİA”da Korporativ
K
hüquq
üzrə ekspert, Bakı Dövlə
ət Universiteti, "SABA
AH" Mərkəzi və
Azərb
baycan Dövlət İqtisad
d Universittetində mü
üəllim vəziffəsində
çalışırr.

Hidayətli Güldənə Şahin
Ş
qızı
1995--ci ildə an
nadan olub. “Heriot-Watt University”də Kimya
mühə
əndisliyi ixttisası üzrəb
bakalavriat təhsili alıb. Bakı Alli Neft
Məktəbində Kim
mya mühən
ndisliyi ixtisa
ası üzrə ikin
nci bakalavvriat və
Bizne
esin idarə edilməsi
e
ixttisası üzrəm
magistratura
a təhsili alıb. Bakı
Ali Neft Məkktəbində Keyfiyyətin
K
təminatı şöbəsinin
n rəisi
vəzifə
əsində çalışır. Bakı Ali Neft
N Məktəbində müəllimdir.

