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Azərbaycan Respublikası 
Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili

Qoşunların Baş İdarəsinin hərbi
qulluqçularının və dövlət

qulluqçusu olmayan mülki
işçilərinin aylıq vəzifə (tarif)

maaşlarının artırılması haqqında 
Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı

T.V.Hüseynova general-mayor ali hərbi
rütbəsinin verilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları 
hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Ş.S.Heydərova “Əməkdar həkim” fəxri
adının verilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
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DAXİLİ QOŞUNLAR İSTƏNİLƏN 
DÖYÜŞ TAPŞIRIĞINI UĞURLA 

YERİNƏ YETİRMƏYƏ QADİRDİR
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ŞƏHİDLƏRİMİZ
ODLU SƏNGƏRLƏRDƏ MƏRD 
DÖYÜŞÇÜ KİMİ VURUŞDU...

    
   
      




    
  
   
     
    
    

   


    

 
     
     


   
    
    
 
  
    


    
    


   
    
    
   
   
     
     
    
    
   

    
    
    





 
    

    


 
    





    


      
     
   
     
    


     
    

    
    

    
   




NAİLİYYƏTLƏRİMİZ XİDMƏTİN 
UĞURLU TƏŞKİLİNDƏN XƏBƏR VERİR 

  

            
     
 
   
 
        
    
 


   

  

    
  
  
   
    
   
  

   
 
   
   


    




  

   

   

   
   
  
  

    
  

   
   


  
    
   
  
   

   

   
   
  
   

    
    
   

    


  
 

    
  

  
   
  


   

   


    

   

  
   
   
   
   
   
  
   
   
  
   
  
   


   
    
   
  
   

    
   
  
    
  
   




  

    

   
   
    
   





   
   
   
  
    
   
 
   
 

   
 
   


   
   
   
  
 

    
 
 



    
  


   
    
   
  
  



  

 
  
  
     

  
   


  

     


   

  
 
   




“VƏTƏNİMƏ XİDMƏTİMLƏ
FƏXR EDİRƏM!”
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ - 100

ŞƏRQİN İLK DEMOKRATİK 
RESPUBLİKASI...

   

    
   

   
    
    
    
    
   



 


     

    


     





     


 
   


    





 
   


     


   


  
 

     


     


 


 


     


     
 


    



  


 


 




  

   


   
 
   
 
  
   
  
  
    
    


   
    
   
    
   


   

 
    
    
  


       
   

   

    
  


   
  

    
    

  



   
    










   
  
    

     
  









    


    
    
    
    
     
    
   
    


    

   

   
 
    
   
   
   
    


    

   
   




    
    


    




   
 


    

   


   

    


 
    
   

   
   


    
    
    



     




    
     

   
   

    

    
    
   
   

   
      
 


   


    
    
  
 
   


    
     

    

    

  

   
    


    
    
   
   
   
     
   
   

  

    
  

   




  

   
     
   
    
      
  





 

ATLETİKANIN NƏZƏRİ VƏ
TƏCRÜBİ MƏSƏLƏLƏRİ

metodiki vəsait

idman 
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