
 

  

RƏNA YAQUB qızı TƏHMƏZOVA 

Baş müəllim 

BDU-nun ingilis dili (təbiət fakültələri üzrə) kafedrasının baş müəllimi  

İş telefonu: 012-539-02-12  

İmeyl: renatakmazova@mail.ru 

  

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1957-ci il sentyabr  ayının 19-dа  Bakı  şəhərində anadan olub. 

 1974-cü ildə Bakı şəhər  Nəsimi rayonu 9 saylı     orta məktəbində təhsil alıb. 

 1974-1979-cu illərdə SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ-nun Ingilis  və Alman dilləri fakültəsində 

təhsil alıb. 

 Ailəlidir, iki övladı var.                   

 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

  

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

 1979-1983cü illərdə  Şamaxı rayonunda ingilis dili müəllimi  

 1983-cü ildən hal-hazıra qədər BDU-nun ingilis dili kafedrasında müəllim.  

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

 İngilis dili 

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ  

 İngilis dili, tədrisin metodikası, Azərbaycan dili ilə müqayisəsi  

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 1998 Fransada Nitsa Universitetində “İxtisasçılar üçün olan İngilis dili” kursunda olub və onu tədris edə 

bilməsini təsdiq edən   diploma layiq görülüb 

 2000-ci ildə “Avropa metodologiyası”WEBB ACADEMY kurslarını da öyrənib və diploma layiq 

görülüb 

 2002-ci ildə Soros Fondu tərəfindən Bakıda təşkil olunmuş “İngilis metodologiyası üzrə” kursu bitirib (I 

və II dərəcə) və diploma layiq görülüb 

 2002-ci ildə Soros tərəfindən Zağulbada təşkil olunmuş “İxtisasçılar üçün olan İngilis dili” üzrə kursu 

bitirib və diploma layiq görülüb 

 2003-2004-cü illərdə “Akademik yazı” Soros proqramının I kursunu öyrənib 

 2004-2005-ci illərdə “Akademik yazı” Soros proqramının II kursunu öyrənib və ali məktəblərdə 

akademik yazını tədris edə bilməsini təsdiq edən diploma layiq görülüb 

 

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ 



           Məqalələr  
 1980, Danışıq kommunikasiyasının bəzi psixoloji xüsusiyyətləri 

 1981, Kəmiyyət kateqoriyasının Ingilis və Azərbaycan dillərində linqvistik müqayisə analizi 

 1981, Müəllimin xarici dilin öyrənilməsi prosesində rolu 

 1982, İngilis dilində olan sözlərin və sözbirləşmələrinin  Azərbaycan dilində mənası 

 1987, Görmə felləri (to look və baxmaq) Ingilis və Azərbaycan dillərində kontrastiv planda 

 1990, Görmə felləri (to see və görmək) Ingilis və Azərbaycan dillərində kontrastiv planda 

 1994, Dilçilikdə görmə fellərin tədqiqatı 

 2001, İngilis və Azərbaycan dillərində görmə fellərin tipoloji xüsusiyyətləri 

 2006-2007 proqram, İngilis dili proqramı hüquq fakültəsi üçün 

 2009, İngilis dilinin tədrisinin müasir metodları 

 2010, Kommunikativ metodologiyanın bəzi mövzuları 

 2011, Qəzet leksikasına aid sözlərin auditoriyada tədrisinin bəzi xüsusiyyətləri 

 2013, İngilis dili proqramı (Kimya fakültəsi üçün) 

 2014,İngilis dilinin tədrisinin bəzi metodoloji xüsusiyyətləri 

 2015,  Dilin öyrənilməsinin prinsip və üsulları 

 2016, Frazeologiya: mənaları transformasiya olunmuş sözlər və ifadələr 

 2017, Мятн стилистиканын юйрянилмяси предмети кими 

 

 

 

 

 

 

 

 


