
 

 

 

 

  

                                          GÜLŞƏN BAHADUR qızı KƏRİMOVA   

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

 

BDU-nun ingilis dili kafedrasının dosenti 

İş telefonu: 012-439-04-06 

İmeyl: prima_20@mail.ru 

 

  

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1971-ci il iyulun 2-də Baki şəhərində anadan olub.  

 1968-1978-ci illərdə Bakı şəhərinin  Nərimanov rayonunun  N212 orta məktəbində təhsil alıb. 

 1980-1985-cı illərdə SSRİnin 50 illiyi adina Pedagoji Xarici Dillər  İnstitutunun ingilis dili fakültəsində 

təhsil alıb. 

 Ailəlidir, iki övladı var.  

 

 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

             

 2004-ci il tarixli protokol gərarı ilə filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi    

 23 iyun  2015-ci il  tarixli  (protokol N 18-k) qərarı ilə  ingilis dili kafedrasi üzrə dosent  

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 1993-2015 BDU-nun İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının müəllimi. 

 2015 ildən BDU-nun İngilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının dosenti 

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 

  2004-2005-ci tədris ilində Acıq Cəmiyət İnstitutu Yardim Fondu Azərbaycan  ingilis dili programının 

ABŞ Dövlət Departamenti ilə birgə həyata keçirdiyi  akademik yazi üzrə müəllimləri təkmillərşdirmə 

programının birinci və ikinci mərhələsini  bitirmişdi və ali məktəblərdə tədris edə bilməsini təstig edən 

diploma layig görülüb 

 British Council  -2011-ci il – TKT Module course “Language and backgroundto language learning and 

teaching”  

 2012-ci il- TKT methodology “Lesson planning and use of resources for language teaching”  

 2012 –ci il – Certificate of the  University of Cambridge ESOL Examinations  

  2012 –ci il -Bureau of Educational  & Cultural affairs  U.S. Department of State “Shaping the way we 

teach English” 

 

 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ 

Məqalələr 

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi xəbərlər №7 Bakı-2001 

T.Uaylderin və Bertold Brextin yaradıcılığında Y.Sezar obrazı –səh.160 ,“Kral Müqəddəs Lüdovik 

Körpüsü” əsərində zaman konsepsiyası- səh.165 

 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК межвузовский 

тематический сборник № 4 Баку -2001 T.Uaylderin tarixi romanlari və  XX əsrin sosial gerçəkliyi - 

səh.49 

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi xəbərlər №5 Bakı-2002  
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Tornton Uaylderin “Kral Müqəddəs Lüdovik Körpüsü” əsərində mənəvi böhran, şəxsiyyət və sənət 

problemi (Pio və Kamila  obrzaları) – səh.208 

T.Uaylderin “Mart İdləri”romaninda qadin obrazlari (Kıeopatra və Klodia Pulxra) –səh.214 

 

 Azərbaycan-Avropa ədəbi-mədəni əlaqələr mərkəzi Kontekst   Toplu Bakı-2003 Tortnton Uaylderin 

təhkiyəsində   Qay Yuli Sezarin təqdimi –səh.24 

 Azərbaycan milli elmlər akademiyası folklor institutu Elmi Axtarışlar XXVII  Bakı-“Səda”-2006 

       1. Tərcümədə üslubi uyğunluq – səh.132 

       2. Şeirdə leksik xüsusiyyətlər –səh.101 

 Azərbaycan-Avropa ədəbi-mədəni əlaqələr mərkəzi  Kontekst Toplu Bakı-2009 

     İngilis dilli mətn üzərində işin xüsusiyyətləri - səh.7 

     İngilis danişıq dilinin bədii əsərlərdə funksionalliğı - səh.12 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Filologiya məsələləri №8 «Elm və Təhsil» Bakı-2009 Müasir 

dilçilikdə hecanın tədqiqi tarixinə dair –səh.180 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Filologiya məsələləri №10 «Elm və Təhsil» Bakı-2009  

 İngilis və Azərbaycan dillərində hecanın növləri və onların xüsusiyyətləri- səh.219 

 Dil və Ədəbiyyat Beynalxalq elmi-nəzəri jurnal  2(62) Bakı-2008 Tarix ya müasirlik- səh.119 

 Dil və Ədəbiyyat Beynalxalq elmi-nəzəri jurnal  2(68) Bakı-2009  Tornton Uaylder - səh.284 

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dillər Universiteti Elmi xəbərlər №1 Bakı-2010  

   Söz birləşmələrinin yaranma xüsusiyyətləri - səh.110 

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  Azərbaycan Dillər Universiteti mədəniyyətlərarasi 

dialoq:linqvistik,pedadoji və ədəbi aspektlər 

Beynəlxalq elmi konfransın materialları (25-27 noyabr 2010-cu il) Формирование социокультурной 

компетенции - səh.38 

 Dil və Ədəbiyyat Beynalxalq elmi-nəzəri jurnal 1(72) Bakı-2010 İngilis dilində affikslər və onların 

təsnifatı - səh.7 

 Полтавский Национальный Педагогический Университет имени В.Г.Короленко – 2012 год 

(Украина) ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ выпуск 11 

 Об истории изучения слога в современном  языкознании - стр.90 

 Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dillər Universiteti  Elmi xəbərlər №3 Bakı-2012  

Globallaşma və ingilis dilinin tədrisi - səh.337 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasi Filologiya məsələləri №8 «Elm və Təhsil» Bakı-2013 

İngilis dilinin tədrisi zamanı kompüter və internet şəbəkəsindən istifadə-  səh.232 

Kitablar 

 Gulşən Kərimova. “Specific Topics on Geology for University Undergraduates”  Ali məktəblərin 

geologiya fakültələri ücün dərs vəsaiti  -  “Elm və təhsil” Bakı -  

 

  Gulşən Kərimova. “English” – Ali məktəblərin geologiya fakültələri ücün dərs vəsaiti  -  “Elm və 

təhsil” Bakı - 2011  

 

 

 

 


