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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 1930-cu ilin mart ayının 9-da Quba şəhərində anadan olub.
 1938-1944-cü illərdə Quba şəhər 2 saylı orta məktəbdə təhsil alıb və orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.
 1951-1955-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə
bitirib.
 1966-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.
 Ailəlidir, üç övladı var.
ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 1962-ci ildə BDU-nun Filologiya fakültəsində əyani doktoranturaya daxil olub.
 1965-ci ildə “Mətbuat və ədəbiyyat” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə
doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 1969-cü ildə dosent elmi adını alıb.
 1975-ci ildə “Üzeyir Hacıbəyovun sənətkarlığı” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya
üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.
 1981-ci ildə professor elmi adını alıb.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 1966-1967-ci illərdə BDU-nun Filologiya fakültəsində baş metodist.
 1967-1969-cu illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında
müəllim.
 1969-1970-ci illərdə Filologiya fakültəsində dekan müavini.
 1981-2017-ci illərdə BDU-nun Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında professor.
 2017-ci ildən BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının professorudur.
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 Elmin tarixi və metodologiyası
 Tənqid və dramaturgiya
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 2013, “İki “Leyli –Məcnun”. Müasir ədəbiyyat məsələləri (elmi məqalələr toplusu) II, Bakı, “Elm və
təhsil”, s. 35-48
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