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QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 

 1955-ci ilin aprelin 9-da Bakı şəhərində anadan olub.  

 1962-1972-ci illərdə Bakı şəhəri N.Nərimanov rayonunda yerləşən 45 və 82 №-li   orta 

məktəblərində təhsil alıb. 

 1972-1976-cı  illərdə SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ-nin ingilis dili fakültəsində təhsil 

alıb. 

 Ailəlidir 3 övladı var. 

  

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI   

 1989-cu ildən filologiya elmləri namizədi 

 1990-cı ildən kafedranın dosenti 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

 

 1976-cı ildən BDU-nun İnglis dili kafedrasında dosent 

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

 

 Ingilis dili 

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ   

 

 «Mirzə Kazımbəyin dilçilik görüşləri» 

 

 İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 1990-cı ildə gənc alim kimi Birləşmiş Krallığın – Oksford Universitetinə 1 aylıq ezam 

olunub. 

 1999-cu ildə Azərbaycan Respublikasının ali məktəb müəllimləri arasında Böyük 

Britaniyanın keçirdiyi müsabiqənin qalibi kimi Brayton Universitetində yerləşən Avropa 

Dil mərkəzinə ezam olunmuş, «Xarici dillərin tədrisində yeni texnologiyanın rolu» 

mövzusunda 1 aylıq treyninq keçib, oranın sertifikatını qazanmışdır. 2 dəfə Azərbaycan 

Müəllimlər instititunun İxtisas Artırma kursunu bitirib, vəsiqə alıb. 
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