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QRAFİKİ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Magistrantın
soyadı, adı və
ata adı
Cabbarlı Şükufə
Vüsal qızı
Rzayeva Çinarə
Hüsaməddin
qızı
Yəhyayev Elvin
İlham oğlu
Zamanova
Nazilə Əlizamin
qızı
Nuriyeva Səadət
Rövşən qızı
Maqsudova
Aytac Rza qızı
Həşimova
Şəbnəm Rasim
qızı
Tağıyeva
Gülyaz
İmran

İxtisaslaşma

Dissertasiya mövzusu

Böl- Elmi rəhbər
mə

Müdafiə
tarixi
və saatı

Hesablama
diaqnostikası
Hesablama
diaqnostikası

060501- Riyaziyyat
Birölçülü Ştark operatoru üçün tərs spektral a/b
məsələ
Yarım ayrılan sərhəd şərtli Şturm-Liuvil a/b
operatoru üçün bərpa alqoritmi

professor
Aqil
Xanməmmədov
professor
İbrahim
Nəbiyev

Hesablama
diaqnostikası
Hesablama
diaqnostikası

Silindrik
funksiyaların
bəzi
sərhəd a/b
məsələlərinin həllinə tətbiqləri
Çubuğun rəqsləri tənliyi üçün bəzi optimal a/b
idarəetmə məsələləri

dosent
Həsənov
dosent
Mehdiyev

Feyruz

“-“

Abbas

“-“

Hesablama
diaqnostikası
Hesablama
diaqnostikası
Riyazi fizika

Sabit sahəli maqnit Şredinger operatorunun a/b
spektrinin dəqiq aşağı sərhəddinin analizi
Kəsilən əmsallı II-ci tərtib diferensial tənlik a/b
üçün səpilmənin tərs məsələsi
Para Parobalik tip tənlik üçün qeyri – lokal a/b
sərhəd şərtli bir qarışıq məsələnin həlli

professor
Eyvazov
professor
Hüseynov
dosent
Əhmədov

Elşad

“-“

Hidayət

“-“

Saleh

“-“

Riyazi fizika

Diferensial termobatareya üçün Zaremba tipli a/b
sərhəd şərtli qarışıq məsələyə çıxıqlar

dosent
Abbasova

Aygün

“-“

28.06.22
10.00
“-“

9.

qızı
Qənbərova
Çinarə Nail qızı

Riyazi fizika

10. Sadıqova Şəhla Riyazi fizika
Zirəddin qızı
11. Həsənova
Riyazi fizika
Lamiyə
Vüqar
qızı
12. Hüseynova
Riyazi fizika
Gülnar Zakir qızı
13. Hüseynli
Jalə
Sarvan qızı
14. Hüseynli
Münəvvər Elşən
qızı
15. Məmmədova
Əruzə İlham qızı
16. Rüstəmova
Nərgiz
Fikrət
qızı
17. Əzizzadə İlahə
Adil qızı
18. İbrahimova
Aydan
Nazim
qızı
19. İsmayılova
Gülər Rəhman
qızı

Tətbiqi riyaziyyat
Tətbiqi riyaziyyat
Tətbiqi riyaziyyat
Tətbiqi riyaziyyat
Riyazi
modelləşdirmə
Riyazi
modelləşdirmə
Riyazi
modelləşdirmə

üsulunun tətbiqi
Sərhəd şərtlərinə zamana görə törəmə daxil a/b
olan bir qarışıq məsələnin çıxıqlar üsulu ilə
həlli
Parabolik tip yüklənmiş xətti diferensial tənlik a/b
üçün inteqral sərhəd şərtli bir qarışıq
məsələnin sonlu fərqlər üsulu ilə həlli
Dairədə Laplas tənliyi üçün qeyri-lokal sərhəd a/b
şərtli məsələnin həlli

dosent
Nəzakət
Məmmədova
dosent
Xankişiyev

Zakir

dosent
Əhmədov

Hikmət

Parabolik tip tənlik üçün qeyri – requlyar
sərhəd şərtli qarışıq məsələnin həllinin
araşdırılması
060509 - Kompüter elmləri
Bəzi qeyri-lokal şərtli q-fərq tənliklərinin
araşdırılması
Konstruksiya
elementlərinin
xaricdən
sıxılması
zamanı
böhran
qüvvənin
hesablanması
Müxtəlifliklərin
interpretasiya
qəfəsində
Maltsev filtrləri
Böyük elastiki-plastiki deformasiyaların əsas
tənlikləri və onların tətbiqi

a/b

dosent
Əhmədov

Hikmət

a/b

professor
Şərifov
professor
Fətullayeva

Yaqub

Birgə fəaliyyətin bəzi riyazi modelləri

a/b

a/b
a/b
a/b

Hiperbolik tip yüklənmiş xətti diferensial tənlik a/b
üçün inteqral sərhəd şərtli bir qarışıq
məsələnin sonlu fərqlər üsulu ilə həlli
Koşi-Riman tənliyi üçün kvadratda qeyri-lokal a/b
sərhəd şərti daxilində məsələnin həllinin
araşdırılması

“-“

Laura

28.06.22
14.00
“-“

dosent
Oqtay
Məmmədov
akademik Məhəmməd
Mehdiyev

“-“

dosent
Məmmədova
dosent
Xankişiyev

Elnarə

“-“

Zakir

“-“

professor Nihan Əliyev

“-“

“-“

060509 - Kompüter elmləri
20. Cəfərli
Elnur Kompüter
Android tətbiqlərin hazırlanmasında Kotlin a/b
Səyavuş oğlu
sistemlərinin və proqramlaşdırma dilinin inkişafının tədqiqi
şəbəkələrinin
proqram təminatı
21. İmamverdiyeva
Adilə Yadigar qızı
22. Həsənov Zamin
İlham oğlu
23. Quliyev
Faiq oğlu

Xasay

24. Arifli Aydan Rauf
qızı
25. Seydiyev Sərxan
Məlik oğlu

26. Kosov
İqoreviç

27. Mirzəzadə
Allahşükür

Kompüter
sistemlərinin və
şəbəkələrinin
proqram təminatı
Kompüter
sistemlərinin və
şəbəkələrinin
proqram təminatı
Kompüter
sistemlərinin və
şəbəkələrinin
proqram təminatı
Kompüter
sistemlərinin və
şəbəkələrinin
proqram təminatı
Kompüter
sistemlərinin və
şəbəkələrinin
proqram təminatı

Pavel Kompüter
sistemlərinin və
şəbəkələrinin
proqram təminatı
Kompüter
sistemlərinin və

professor
Məlikov

Ağasi

28.06.22
10.00

Bəzi tətbiq sahələri üçün maşın təlimi a/b
metodlarının tədqiqi

t.ü.f.d.Bağırova Sevinc

“-“

Web texnologiyaların tətbiqi ilə verilənlər a/b
bazasının yaradılması və tədqiqi

dosent
Hicran

Mehdiyev

“-“

İnformasiya
mütəxəssislərin
yaradılması

dosent
Camalov

Zeynal

“-“

baş müəllim
Qurbanov

Fuad

“-“

professor
Məlikov

Ağasi

texnologiyaları
üzrə a/b
informasiya veb-saytının

Qeyri-səlis
üsullarının Mashine
istifadəsinin tədqiqi

approksimasiya a/b
lerning
təlimində

C# vasitəsilə düymələrin veb-animasiyasının r/b
yaradılması üçün proqram vasitələrinin
hazırlanması (Разработка программных
средств по созданию веб-анимации
кнопок при помощи C#)
Distant təhsil şəraitində müəllimin personal r/b
saytının
işlənməsi
və
tədqiqi
(Исследование
и
разработка
персонального
сайта
педагога
в условиях дистанционного обучения. )
Paylanmış
sistemlərin
nasazlığa r/b
davamlılığının
tədqiqi
(Исследование

dosent
Mahmudzadə

professor
Əliyev

Ramin

“-“

Ələkbər

“-“

Ələsgər oğlu

şəbəkələrinin
proqram təminatı
Kompüter
sistemlərinin və
şəbəkələrinin
proqram təminatı

28. Wang Ying

29. Poladova Ləman İnformatika
Elçin qızı
30. Abdullazadə
Yunis Kamal oğlu

İnformatika

31. Abbasova Əminə İnformatika
Fəraməz qızı
32. Quliyev
Aqşin İnformatika
Abgül oğlu
33. Salehova
Gülbəniz
qızı

İnformatika
Nəbi

34. Qasımov Vüqar İnformatika
Cavanşir oğlu
35. Əliyev
Orxan İnformatika
Aydın oğlu
36. Şirinov
Röyal İnformatika
Habil oğlu

отказоустойчивости
распределенных
систем)
Çoxlaylı neyron şəbəkə vasitəsilə dinamiki
obyektlərlə adaptiv idarəetmə (Aдаптивное
управление динамическими объектами
посредством многослойной нейронной
сети) (Adaptive control of dynamic objects
by multilayer neural network)
Müəllim kompetensiyasının artırılmasında
distant
təhsil
üçün
elektron–tədris
komponentlərinin işlənilməsi
İnformasiya
təhlükəsizliyinin
təmin
edilməsində
steqanoqrafik
metodların
istifadəsi
Fəal
təlim
metodlarının
tədqiqi
və
avtomatlaşdırılması üsullarının işlənməsi
İnsanların tanınması üçün olan biometrik
metodların müqayisəli analizi

r/b

professor
Rzayev

a/b

dosent Mübariz Xəlilov

a/b

dosent Natiq Quliyev

“-“

a/b

dosent
Əşrəfova
dosent
Talıbov

Yeganə

“-“

Səxavət

“-“

dosent Mübariz Xəlilov

“-“

a/b

Orta ümumtəhsil məktəblərinin yuxarı a/b
siniflərində
informatika
dərslərində
informasiya sistemlərinin tətbiqi və işlənməsi
metodikası
Təhsildə
informasiya
texnologiyalarının a/b
tətbiqləri
Bulud texnologiyalarının tədqiqi

a/b

Online testlərin hazırlanması üçün alqoritm r/b
və
proqram
təminatının
işlənməsi
(Разработка алгоритма и программного
обеспечения для подготовки onlineтестов)

Ramin

dosent
Dadaşova

İradə

dosent
Həsənova
dosent
Əşrəfova

Nazlı
Yeganə

“-“

28.06.22
14.00

“-“

37. Məmmədova
Aytac
Səməd
qızı
38. Məmmədova
Aytac
Kənan
qızı
39. Bəşirzadə
Nərminə Aydın
qızı
40. Cəlilova Leyla
Loğman qızı

Optimallaşdırma
və optimal
idarəetmə
Optimallaşdırma
və optimal
idarəetmə
Optimallaşdırma
və optimal
idarəetmə
Optimallaşdırma
və optimal
idarəetmə
41. Məmmədova
Optimallaşdırma
Südabə
Tahir və optimal
qızı
idarəetmə
42. Əliyeva Günel Optimal
Fikrət qızı
idarəetmənin
riyazi
iqtisadi
üsulları
43. Qasımlı Minayə Optimal
Yaşar qızı
idarəetmənin
riyazi
iqtisadi
üsulları
44. Baxşeyişli
Optimal
Gülənbər
idarəetmənin
Şəfahət qızı
riyazi
iqtisadi
üsulları
45. Quliyeva Sona İqtisadi fəaliyyətin
Vahib qızı
riyazi və
informasiya
təminatı
46. Salmanova
İqtisadi fəaliyyətin

060501- Riyaziyyat
Şərti və şərtsiz optimallaşdırma məsələsinin a/b
TPP-nin tətbiqi ilə ədədi həllinin işlənməsi

dosent Sadıq Həşimov

29.06.22
10.00

Hiperbolik tənliklərlə izah olunan sistemlərdə a/b
optimal idarəetmə məsələlərinin həlli üçün
qradiyent üsulları
Parabolik sistemlər üçün optimal idarəetmə a/b
məsələlərinin təqribi həlli

professor
Tağıyev

Rafiq

“-“

professor
Tağıyev

Rafiq

“-“

Bir sinif hiperbolik sistemlər üçün optimal a/b
idarəetmə məsələsinin tətbiqi

baş müəllim Fəxrəddin
Əhmədov

“-“

Paylanmış sistemlər üçün bir parametrik a/b
identifikasiya məsələsinin ədədi həlli

dosent Anar Rəhimov

“-“

060509 - Kompüter elmləri
İstehsal funksiyaları ilə Azərbaycanda ÜDM- a/b
in optimal artım tempinin qiymətləndirilməsi

professor
Həsənli

Yadulla

29.06.22
10.00

Təsərüffat əlaqələrinin optimal təşkili.

a/b

i.ü.f.d.
Fəxrəddin
Məmmədov

Ekoloji tullantıların optimal idarə olunması

a/b

dosent
Əfəndiyeva

Aytəkin

İnternet-marketinqin
effektivliyinin a/b
yüksəldilməsi məsələlərinin təhlili

dosent
Quliyeva

Nərmin

29.06.22
14.00

Müasir

professor

Ramiz

“-“

informasiya

texnologoyalarının a/b

“-“

Rəvanə
qızı

Vüqar riyazi
informasiya
təminatı

və Azərbaycan
Respublikasında
biznes
fəaliyyətinin
inkişafında
idarəetmənin
formalaşmasında rolu

İsgəndərov

47. Bayramova
İqtisadi fəaliyyətin
Könül Etibar qızı riyazi
və
informasiya
təminatı
48. Pənahlı Nuranə İqtisadi fəaliyyətin
Nadir qızı
riyazi
və
informasiya
təminatı
49. Quliyeva Nərmin İqtisadi
Məhəmməd qızı informasiya
sistemləri

Qazpaylayıcı
stansiyalarının a/b
informasiya sistemlərinin tədqiqi

dosent Namiq Baxışov

Azərbaycan iqtisadiyyatında qeyri-ənənəvi a/b
enerji
növlərinin
səmərəli
istifadəsi
imkanlarının
neyro-qeyri-səlis
üsullarla
araşdırılmaşı
Ekonometrik
modelləşdirmə
riyazi- a/b
iqtisadi
modelləşdirmə
növü
kimi
(informasiya texnologiyalarının bir növü olan
rabitə sistemi timsalında )

dosent
Şıxlinskaya

Reyhan

dosent
Rəhimova

Gülarə

50. Hüseynli Lamiyə İqtisadi
Həzi qızı
informasiya
sistemləri
51. Babayev Rəsul İqtisadi
Fəxrəddin oglu
informasiya
sistemləri

İqtisadiyyatın
dövlət
tənzimlənməsində a/b
ehtiyatlarla idarə olunma probleminin təhlili

dosent Rafiq Quliyev

“-“

Havanın proqnozlaşdırılmasında informasiya a/b
sistemlərinin tətbiqi istiqamətləri

dosent Namiq Baxışov

“-“

Ehtimal
Aqil nəzəriyyəsi və
riyazi statistika

060501- Riyaziyyat
Dinamik
sistemlərin
çıxış
təsadüfi a/b
funksiyasının paylanma sıxlığının Ermit
polinomları
üzrə
ayrılış
məsələlərinin
araşdırılması
Optimal xətti sistemlərin çəki funksiyalarının a/b
təyinolunma tənliklərinin Maple paketində
tədqiq

54. Rəhimli
Lalə Ehtimal
Vidadi qızı
nəzəriyyəsi və

Kəsilməz zamanlı bəzi stoxastik maliyyə a/b
modelləri

52. Nuriyeva Nərgiz Ehtimal
Ədalət qızı
nəzəriyyəsi və
riyazi statistika
53. Zamanova
Rövşanə
qızı

“-“

dosent
Qasımov

Qurban

29.06.22
10.00

dosent
Qasımov

Qurban

“-“

professor
Əliyev

Rövşən

“-“

riyazi statistika
55. Əliyeva Məryəm Ehtimal
Vidadi qızı
nəzəriyyəsi və
riyazi statistika
56. Əhmədli İsmət Ehtimal
Əbülfət qızı
nəzəriyyəsi və
riyazi statistika
57. Fətəliyeva
Əməliyyatlar
Səbinə
Elşad tədqiqi və sistemli
qızı
təhlil
58. Paşazadə Zərifə Əməliyyatlar
Qalib qızı
tədqiqi və sistemli
təhlil
59. Qarayeva
Əməliyyatlar
Gültəkin
tədqiqi və sistemli
Xaləddin qızı
təhlil
60. Əsədova Dünya Əməliyyatlar
Rahib qızı
tədqiqi və sistemli
təhlil
61. Allahverdiyeva
Əməliyyatlar
Leyla
Telman tədqiqi və sistemli
qızı
təhlil
62. Məmmədzadə
Diskret sistemlər
Ceyran Faiq qızı
63. Novruzəliyev
Diskret sistemlər
Zamin
Bayraməli oğlu
64. Xəlilova
Jalə Diskret sistemlər
Elman qızı
65. Fərzalızadə
Diskret sistemlər
Könül
Yalçın

Sığortada müştərək iddiaların paylanmasının a/b
aproksimasiyası

dosent
Ağayeva

Mirvari

“-“

İddialı ölçüyə malik proseslərin tədqiqi

a/b

dosent
Ağayeva

Mirvari

“-“

Bəzi iqtisadi modellərin ekonometrik təhlili

a/b

dosent
Qasımov

Qurban

“-“

Qeyri-səlis bəzi sığorta modellərinin tədqiqi

a/b

professor
Əliyev

Rövşən

“-“

Qeyri-səlis paramertli ehtimal paylanmaları və a/b
onların tətbiqləri

professor
Əliyev

Rövşən

Qərar qəbuletmənin iki kriteriyalı məsələsi və a/b
onun tətbiqi

dosent
Məmmədova

Elnarə

Əməliyyatlar tədqiqinin bəzi məsələləri üçün a/b
ayrılış sxemi

dosent
Məmmədova

Elnarə

professor
Məmmədov

Knyaz

professor
Ramazanov

Əli

060501- Riyaziyyat
Bir
sinif
tamədədli
proqramlaşdırma a/b
məsələsində qızıl bölmə prinsipi ilə zəmanətli
suboptimal həllərin tapılması və xətaların
qiymətləndirilməsi.
Parametrik qradiyent alqoritmlərin qurulması a/b
və
onların xətasının araşdırılması.
Bəzi iqtisadi və iqtisadi-ekoloji proseslərin a/b
optimal idarə olunması məsələsinin tədqiqi.
Bir meyl edən arqumentli diferensial tənliklər a/b
sistemi ilə təsvir olunan minimaks optimal

29.06.22
14.00
“-“

dosent Sabir Həmidov

“-“

dosent Jalə Əhmədova

“-“

qızı
66. Orucova Nuridə Riyazi kibernetika
Şafa qızı
67. Nağızadə
Riyazi kibernetika
Nuranə Firdovsi
qızı
68. Eminova Səhər Riyazi kibernetika
Nizami qızı
69. Məmmədova
Riyazi kibernetika
Aynur
Niymət
qızı

idarəetmə məsələsində optimallıq şərtləri.
Bir
və
çoxməhdudiyyətli
bul
proqramlaşdırılması məsələlərində Laqranj
tipli funksiyaların qurulmsı, xassələri və
minimallaşma alqoritmləri.
Gecikməyə malik ikinci tərtib hiperbolik
tənliklərlə təsvir olunan bir optimal idarəetmə
məsələsində optimallıq şərtləri.
Sərhəd şərtinin köməyi ilə idarə olunan bir və
iki parametrli optimal idarə məsələsində
optimallıq şərtləri.
Bir diskret oyun məsələsində Neş mənada
tarazlıq nöqtələrinin varlığı üçün zəruri və kafi
şərt.

Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakültəsinin dekanı:

a/b

professor
Mənsimov

Kamil

“-“

a/b

professor
Mənsimov

Kamil

“-“

a/b

dosent Səadət Əliyeva

“-“

a/b

professor
Mənsimov

“-“

Məhəmməd Mehdiyev

Kamil

