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1987-ci il martın 23-də Biləsuvar rayonunda anadan olub.
1994-1999-cu illərdə Neftçala rayonu 1 saylı tam orta məktəbdə təhsil alıb.
1995-2000-ci illərdə Neftçala rayon 7 illik Uşaq Musiqi Məktəbinin qarmon şöbəsində təhsil alıb.
1999-2005-ci illərdə Neftçala rayonu humanitar təmayüllü «Muğan» liseyində təhsil alıb və liseyi
fərqlənmə attestatı ilə bitirib.
2005-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsində
«Azərbaycan dili və ədəbiyyatı» ixtisası üzrə təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
2009-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Milli Ordusu sıralarında həqiqi hərbi xidmətdə olub.
2010-2012-ci illərdə Bakı Slavyan Universitetinin Magistratura şöbəsində «Azərbaycan dili» ixtisası
üzrə təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
Azərbaycanlıdır, subaydır.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI
 2013-cü ildən BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının doktorantıdır və «Bəkir Çobanzadənin elmi
yaradıcılığında dil tarixi məsələləri» mövzusunda dissertasiya üzərində araşdırma aparır.
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 2012-2013-cü illərdə BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar» ETL-də laborant.
 2013-cü ildən BDU-nun «Türkoloji araşdırmalar» ETL-də kiçik elmi işçi.
 2014-cü ildən BDU-da «Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti», «Azərbaycan dili», «Üslubiyyatın
əsasları və nitq mədəniyyəti», «Azərbaycan dilçiliyində qrammatika məsələləri» fənlərindən
saathesabı müəllim.
 2015-2016-cı illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun Monitorinq şöbəsində elmi işçi.
 2016-cı ildə Xəzər Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat departamentində müəllim.
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
 Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
 Azərbaycan dili
 Üslubiyyatın əsasları və nitq mədəniyyəti
 Azərbaycan dialektologiyası
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 Müasir Azərbaycan dili.
 Türk dillərində köməkçi nitq hissələri.
 Azərbaycan dilinin tarixi məsələləri.
 Bəkir Çobanzadənin dilçilik görüşləri.
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