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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1977-ci ildə yanvarın 11-i Bakı şəhərində anadan olub. 

 1983-1993-cü illərdə Yasamal rayonu 20 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. 

 1993-1999-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutunun ingilis-fransız dili fakültəsində təhsil alıb. 

 1999-2002-ci illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun aspiranturasında təhsil alıb. 

 Ailəlidir, iki övladı var. 

 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

 2005-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru  

 2011-ci ildə dosent.  

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

 1999-2006-ci illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi  

 2002-ci ildən BDU-nun ingilis dili kafedrasında müəllim 

 2006-cı ildən baş müəllim 

 2010-cu ildən dosent  

 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

 İngilis dili 

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ  

 İngilis dilinin qrammatikası və tərcümə işi  

 

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 2011, British Council –in  universitetdə təşkil etdiyi  TKT Module 1 kursunun bir aylıq treyninqlərində 

iştirak etmiş və imtahan verib Kembric Universitetindən sertifikat (Band 3) almış.      

 2015, TEMPUS layihəsi çərçivəsində “FLEPP” proqramının treyninqlərində iştirak etmiş və  sertifikat 

almış 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ 

 2003, Cerund tərkiblərinin Azərbaycan dilindəki ekvivalentləri . AMEA Gənc alimlərin (aspirantların) 

materialları. Bakı, Elm 

 2003, İngilis və Azərbaycan dillərində feli sifətlər. Xəbərlər(nəzəri, elmi, metodik jurnal). Bakı, 

Kooperasiya nəşr 

 2004, Feli tərkiblərin ifadə vasitələri (İngilis və Azərbaycan dilləri əsasında) Dil və ədəbiyyat; nəzəri, 

elmi, metodik jurnal. Bakı, (BDU) 

 2004, Felin şəxsiz formalarının müqayisəli tədqiqi (İngilis və Azərbaycan dilləri əsasında). Tədqiqlər –

1. Bakı (AMEA) 

 2005, İngilis dilində feli sifətlərin Azərbaycan dilində qarşılığı. Dil və ədəbiyyat; nəzəri, elmi, metodik 

jurnal.Bakı (BDU) 

 2005, İngilis və Azərbaycan dillərində feli tərkiblər. Monoqrafiya. Bakı, Nurlan nəşr 

 2006, İngilis və Azərbaycan dillərində sintaktik əlaqələr. Dil və ədəbiyyat; nəzəri, elmi, metodik 



jurnal.Bakı (BDU) 

 2006, İngilis dilində cerund, feli isim və feli sifətin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri. Dil və ədəbiyyat; 

nəzəri, elmi, metodik jurnal.Bakı (BDU) 

 2008,İngilis və Azərbaycan dillərində feli tərkiblər . Metodik vəsait. Bakı,Kooperasiya nəşr 

 2009, Rafael Hüseynovun sənədli əsərlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri. Dil və ədəbiyyat; nəzəri, elmi, 

metodik jurnal. Bakı(BDU) 

 2009,Söz yaradıcılığının yeni mərhələsi. Bakı ( Azərbaycan dili və ədəbiyyatı tədrisi). 

 2010,Tərcümə əsərlərində zərflik budaq cümlələri. Dil və ədəbiyyat; nəzəri, elmi, metodik jurnal. 

Bakı(BDU) 

 2011,İngilis dillində məsdər tərkibli cümlələr və onların Azərbaycan dilində tərcümə variantları. 

Filologiya məsələləri.AMEA Əlyazmalar İnstitutu. 

 2011,English reader.Metodik vəsait.Bakı(Elm və təhsil) 

 2015,Qeyri-müəyyən artiklin ingilis dilində işlənməsi və onun Azərbaycan  dilindəki ifadə vasitələri. 

Dil və ədəbiyyat; nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı(BDU) 

 2015,İngilis və Azərbaycan dillərində tabeli mürəkkəb cümlələrin oxşar və fərqli  

           xüsusiyyətləri. Dil və ədəbiyyat; nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı(BDU) 

 2016, İngilis dilində xəbərin şəkilcə ona oxşar təyindən və zərflikdən fərqləndirilməsi.Dil və ədəbiyyat; 

nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı(BDU) 

 2017, Britaniya və amerikan ingiliscəsi arasında qrammatik fərqlər. Dil və ədəbiyyat; nəzəri, elmi, 

metodik jurnal. Bakı(BDU) 

 

 

 

 


