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Kursun Hadaflari 

o Web layihalar uciin front-end layihalarin yarad1lmas1 - s1f1rdan va
Javascript frameworklarinin komayi ila front-end proqramla$d1rma

o React JS kimi Javascript frameworklarinda sarbast i$Iama bacar191

o Tamiz, y1gcam va oxunula bilan kod yazmaq - proqram1a,d1rman1n
prinsiplarina sadiq qalmaq

o Test asash proqramlaJd1rma ila iJlamayi oyranmak

o 3-cu taraf tatbiqetmalarin front-end proqramlaJd1rmada inteqrasiyas1

o React JS ila cross-browser dizaynlar1n1n haz1rlanmas1n1 oyranmak

o Deadline-larla effektiv i$Iamani oyranmak

o Neca oyranmayi oyranmak -YaxJI proqramcI sahvlarin hallini neca tapmah
oldugunu yax,I bilir, dokumentasiyalarI oxumag1 bacarIr va s.



Talim�i / Mentor 

Tural 81ihiiseynli 

WEB Developmentla bagh 8 ildan art1q 
priofessional tacrubaya malikdir . 
Hal-haz1rda GoCreative Digital design 
Jirkatinda proqram�• mutaxassis kimi �ahJ1r. 
Ham�inin muxtalif kurslarda web proqramlaJd1rman1n 
tadrisi ila ma$gul olur. Bugunadak 300-dan art1q 
talabasi olmu$dur. 
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Karyera dayi,anlar 

Haz1rda �ah$d1g1n1z i$ sizi XO$baxt etmir? 
texniki karyera arzulay1rs1n1z? Matrix 
Training Center-in front-end hallari Ozra 
kursu mahz sizin O<;OndOr. Ela indi qosulun, 
va yeni bir karyeraya sahib olun. 

I I 

Biliklarini art1ranlar 

BugOna qadar oyrandiyiniz biliklar art1q size 
bas etmamaya baslay1rsa, Matrixda siz, oz 
biliklarinizi mOallim va mentorlarim1z vasitasila 
art1ra bilarsiniz. Oyranmak O�Dn he� vaxt son 
noqta yoxdur. Hala oyranacak �ox $ey var! 

I 

- -

Startapc1lar 

Agl1nda daimi yeni bir startup ideyas1 olub, 
bu ideyan1 realla$d1rmaq O<;On proqram<;1 tapa 
bilmayan startup<;1lar, Matrix Training Centerin 
kurslar1na muraciat edarak, bu problemlarini 
ozlari hall etmayi oyrana bilarlar. 

Yeni Mazunlar 

Universiteti yeni bitirmisiniz va oz karyeran1z1 
qurmaga baslamaq isatayirsiniz? Bir <;ox sirkat 
tacrOba va portfolio talab edir va universitet vaxt1 
bunlari aide eda bilmamisiniz? 
Matrix Training Center kursa qO$Ulan talabalarina 
ham praktiki layihalar Dzra tacruba, ham da 
portfolio imkan1 yarad1r. 
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Hilal Həsənli
Pasha Insurance  | Senior Developer

Matrix Training Center üçün əsas olan bazarın 

tələblərinə uyğun olan , peşəkar mütəxəssislər 

yetişdirməkdir. Buna görə də kurslarımızdan uğurla 

məzun bütün tələbələrimizə karyera istiqamətində 

daimi dəstək vermək bizim üçün əsas prioritetlərdəndir. 

Biz mütəmadi olaraq karyera günləri keçirir, iri və orta 

şirkətlərin təcrübə və iş elanlarını tələbələrimizlə 

bölüşür , onları bu vakansiyalar üçün hazırlamağa 

çalışırıq. Böyük şirkətlərdə keçirilən imtahanlara 

hazırlıq da tələbələrimizə göstərdiyimiz əlavə 

xidmətlərdən biridir.
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