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QISA  BİOQRAFİK  MƏLUMAT 

     1951-ci ilin avqust ayının 28-də Bakı şəhərində anadan olub.  

 1959-1969-cu illərdə 189 nömrəli məktəbdə təhsil alıb. 

 1970-1975-ci illərdə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İn-

stitutunun ingilis-dili fakültəsində təhsil alıb. 

 Ailəlidir, iki övladı var. 

 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI  

  

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ  

 1971-1980- ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Qərbi-Avropa dilləri 

кафедрада lаborant 

 1980-1985- ci illərdə кафедраda  мцяллим 

 1985-ci ildən indiyədək BDU-nun тябият факцлтяляри цчцн  ingilis dili 
kafedrasında baş müəllim 
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 2018, Bakı, Azərbaycan. Bakı Dövlət Universiteti. Təkmilləşdirmə kursu. 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ  

Məqalələr 

 1999 , "Xarici dil dərslərində istifadə olunan əlavə ədəbiyyat haqqında". //“Dil 

və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, N3(25), Bakı, s.135-136. 

 2000, "Oxu nitq fəaliyyətinin bir növü". // “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-

nəzəri jurnalı, N3(28), Bakı, s.150-151. 

 2007, "Çox mənalı fellərin qrammatik əlaqələrindən yaranan mənaların 

vacibliyi". //“Dil və Ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, N4(58), Bakı, 

s.162-164. 

 2008, "Xarici dildə ixtisas mətnin üzərində metodik iş". //“Dil və ədəbiyyat” 

Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, N4(64), Bakı, s.212-215. 

 2009, «Frazeologiya nədir və onun digər elmlərlə əlaqəsi». //“Dil və 

ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, N3(69), Bakı, s.18-20. 

 2010, «Frazeoloji vahidlərin klasifikasiyası və onların funksiyaları». //“Dil və 

ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, N3(74), Bakı, s.28-32. 

 2011, «Müasir ingilis dilində frazeoloji vahidlərin əmələ gəlməsi». // “Dil və 

ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, N2(78), Bakı, s.83-87. 

 2012, «İngilis dilində müasir elmi və ictimai siyasi ədəbiyyatında emfatik 

konstruksiyaların növləri». //“Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, 

N2(82), Bakı, s.46-50. 

 2013, «İngilis dilinin leksik xüsusiyyətləri». //“Dil və ədəbiyyat”, Beynəlxalq 

elmi-nəzəri jurnalı, N2(86), Bakı, s.69-73. 

 2014, «Dilçilik və ölkəşünaslıq». //“Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri 

jurnalı, N2(90), Bakı, s.34-38. 

 2015, «Terminlərin və terminoloji ifadələrin tərcüməsi». //“Dil və ədəbiyyat” 

Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, N2(94), Bakı, s. 64-68. 

 2016, «Adekvat tərcümənin prinsipi və tədris metodikası üçün onun mənası». 

//“Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, N2(98), Bakı, s.290-292. 

 2017, “İngilis dilində zərf haqqında ümumi məlumat”. //“Dil və ədəbiyyat ” 

Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı. N3 (103), Bakı, s.414-417. 

Kitablar 

 2003, metodik göstəriş- “Stories”. “Uğur” nəşriyyat, Bakı, 105 s. 

 2013, metodik göstəriş «English Stories». BDU nəşr., Bakı, 104 s. 

Lüğətlər 

 2006,  İngiliscə - Azərbaycanca - Rusca, İqtisadi Terminlər Lüğəti. “Nafta 

Press” nəşr., Bakı, 70 s. 

 2017, Azərbaycanca-ingiliscə-rusca hüquq terminləri lüğəti, Bakı, 500 səh. 
 

 

 

 


