
 

 

SVETLANA QASIM qızı MƏMMƏDOVA  

Baş müəllim 

BDU-nun İngilis dili (təbiət elmləri) kafedrasının baş müəllimi  

İş telefonu: 012-539-02-12  

İmeyl: sveta291941@mail.ru 

 

  

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 1941- ci il Yanvarın 29-da Tovuz şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.  

 1958- ci ildə Lənkaran şəhərindəki 1 saylı orta məktəbində təhsil alıb. 

 1962- ci ildə Bakı şəhər M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər İnstitutunun ingilis dili 

fakültəsində təhsil alıb. 

 Ailəlidir, dörd övladı var.  

 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

  

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

 1989-cu ildən BDU-nun İngilis dili kafedrasında baş müəllim 

 1983-1989– BDU-nun ingilis dili kafedrasında müəllim 

 1973-1983 – BDU-nun ingilis dili kafedrasında baş lobarant 

 1967- 1973 – S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin Qərbi Avropa Dilləri 

         kafedrasında laborant              

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

 İngilis dili 

  

TƏDQİQAT SAHƏSİ  

 İngilis dilinin metodikası və qrammatikası  
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