
II
Klinik

psixolog.
a/b

Sosial
fəlsəfə
a/b

Fəlsəfə
tarixi
a/b
r/b

Sosial
psixolog.

a/b

Sosial elmlər və psixologiya
fakültəsinin dekanı:                                                          prof.H.Ə.ƏLİZADƏ 

Sosioloji
tədqiqat.
metod və 
metodol.

a/b

İMTAHAN
CƏDVƏLİ

BDU-nun Sosial elmlər və psixologiya
fakültəsinin magistrantlarının (əyani) 

2018/2019-cu tədris ilinin
I semestri üçün

BDU-nun elm və innovasiyalar  üzrə
prorektoru:   AMEA-nın müxbir üzvü 
                           prof. A.H. Kazımzadə 
                            

“Təsdiq edirəm”

09.01.
2019

04.01.
2019

İnkişaf
psixol.

a/b

Pedaqoji
psixolog.

a/b

İdarəet-
mənin

sosiologi-
yası
a/b

Sosial
iş

r/b

Təhsildə
qiymət-
ləndir-
mə və mo-
nitorinq
a/b

Sosial
pedaqo-

gika
a/b

Sosial
iş

a/b

15.01.
2019

21.01.
2019

25.01.
2019

Uşaq və
yaş

psixolog.
a/b

Təhsildə
sosial-

ps.xidmət
a/b
r/b

Hüquqi
psixolog.

a/b

Təbiət
şünaslıq
fəlsəfəsi

a/b

Siyasətin
sosiolj-
giyası

a/b
r/b

Təhsildə
qiymət-
ləndir-
mə və mo-
nitorinq
r/b

Pedaqog.
nəz. və
tarixi
a/b

tarix

Klinik
psixolog.

r/b

Siyasi müna
qişələr və 
onların 
nizamlanm-
ası probl.
M.Abbasova
S.Əliyeva

Siyasi 
partiyalar 
və elektoral
siyasət prof. 
M.Balayev
L.Fayruşina

Azərbayca-
nın siyasi 
həyatı prof.
İ.Rüstəmov
m. L.
Fayruşina

Siyasi fəallıq
 və siyasi 
şüurluluq
f.d. M.
Abbasova
dos. S.
İsmayılova

İnkişafın 
psixopatolo-
giyası
prof. S.
Məcidova

Qerontopsi-
xologiyanın 
əsasları
prof. S.
Məcidova

İnkişaf və 
istedad
prof. R.
İbrahimbə-
yova

Müxtəlif yaş 
dövrlərində 
psixi inkişaf
prof. S.
Məcidova

İnkişafın 
psixoloji 
diaqnostikası
prof. S.
Məcidova 

İnsan psixika
sının patoloji 
pozuntula-
rının müasir 
problemləri
m.E.İgidova

İnsan psixika
sının patoloji 
pozuntula-
rının müasir 
problemləri
m.E.İgidova

Şəxsiyyətin 
anomaliyası 
problemi
m.
Ş.Dədəyəv

Şəxsiyyətin 
anomaliyası 
problemi
dos.
İ.Əfəndiyev

Neyropsixo-
logiyanın 
müasir 
problemləri
prof. E.
Şəfiyeva

Neyropsixo-
logiyanın 
müasir 
problemləri
prof E.
Şəfiyeva

Somatik xəs-
təliklərin kli-
nikasının 
psixoloji 
problemləri
m. E.İgidova

Somatik xəs-
təliklərin kli-
nikasının 
psixoloji 
problemləri
m. E.İgidova

İctimai- 
siyasi psixo-
logiyanın 
aktual 
problemləri
f.d. E.
Piriyeva

Sosial – 
psixoloji 
treninq: 
nəzəriyyə 
və praktika
dos. L.
Cabbarova

İdarəetmə-
nin sosial – 
psixoloji 
problemləri
m.D.
İbrahimova

İstedadlı 
uşaq və 
gənclərin 
psixologi-
yası 
dos. M.
Əyyubova

Müxtəlif 
yaş dövrlə-
rində psixi 
inkişaf
f.d. İ.
Məmmədli

Uşaqlarda
tənqidi
təfəkkürün
inkişaf xüsu-
siyyətləri
f.d. M.
Mustafayev

İnsan 
sağlamlığı 
psixologi-
yası
f.d. M.
Mustafayev

Müəllim 
peşə hazır-
lığının 
pedaqoji-
psixoloji 
problemləri
prof.R.
Əliyev

Müxtəlif yaş 
dövrlərində 
idrak proses-
lərinin forma-
laşması probl.
m.A.
Cəbrayılova

Uşaq və yaş 
psixologiyası-
nın aktual 
problemləri
dos.T.
Babayeva

Ailənin psixo-
logiyası və
psixoterapi-
yası
b/m S.Əliyeva

Yeniyetməlik: 
ziddiyətləri, 
problemləri 
və xüsusiy-
yətləri
b/m S.Əliyeva

Cinayi 
davranış 
və psixi 
anomaliya
b/m Y.
Vəliyeva

İslah 
psixologiyası
b/m
Y.Vəliyeva

Məhkəmə – 
psixoloji 
ekspertizası
b/m
Y.Vəliyeva

Qiymətləndir-
mənin meyar-
ları, üsul və 
vasitələri
f.d.G.
Pənahova

Qiymətləndir-
mənin meyar-
ları, üsul və 
vasitələri
dos.
O.Qafarova

Məktəb təhsi-
linin monito-
rinqi və 
qiymətləndi-
rilməsi dos. N.
Abdullazadə

Məktəb təhsi-
linin monito-
rinqi və 
qiymətləndi-
rilməsi f.d. İ.
Şıxəliyeva

Ali təhsilin 
monitorinqi və
qiymətləndi-
rilməsi 
dos. F.
Allahverdiyeva

Ali təhsilin 
monitorinqi və
qiymətləndi-
rilməsi 
f.d. İ.
Şıxəliyeva

Təhsil müəssi-
səsinin elektr. 
sənədləşməsi 
sistemi və 
onun təşkili
dos. H.
Bayramov

Təhsil müəssi-
səsinin elektr. 
sənədləşməsi 
sistemi və 
onun təşkili
dos. M.
Məlikov

Monitorinq və 
qiymətləndir-
mədə ölçülər 
nəzəriyyəsi
m. G.Ağama-
lıyeva

Təhsil fəaliy-
yətində 
informasiya 
texnologiyaları
dos. M.
Quliyeva

Təhsildə 
menecment
prof. 
R.Əliyev

Məktəb və 
məktəbəqədər 
təhsil müəssisə-
sinin inkişafedi-
ci mühitin 
təşkili prof.
R.Əliyev

Peşəkar fəaliy-
yətin pedaqoji-
psixoloji yönü-
mündə elmi 
tədqiqatlar
prof. R.
Hüseynzadə

Yeniyetmə və 
gənclərin 
asudə vaxtının 
təşkili
dos. N.
İmamverdiyeva

Qruplarla 
psixososial  
iş f.d.N.
Qurbanova

Ailə və uşaq-
larla sosial 
işin əsasları
dos.
E.İsmayılova 

Ailə və uşaq-
larla sosial 
işin əsasları
prof. M.
Hacıyeva 

Elmi tədqi-
qatın təşkili 
və qiymət-
ləndirilməsi
prof. Q.
Abbasova

İkinci ilin 
sahə 
təcrübəsi
m. A.
İsgəndərova 

Əhalinin 
müxtəlif 
sosial qrup
ları ilə sosial 
iş: əlil və 
gənclər dos.
Ü.Şəfiyev

Əhalinin 
müxtəlif 
sosial qrup
ları ilə sosial 
iş: əlil və 
gənclər dos.
R.Məmmədova

Təlim 
psixologi-
yası
prof. S.
Nuriyev

Tərbiyə 
psixologi-
yası
prof. S.
Nuriyev

Təhsildə 
psixoloji 
xidmət və 
psixokorrek-
siya 
məsələləri 
m. D.
İbrahimova

Pedaqoji 
fəaliyyətin 
psixologi-
yası
prof.
S.Nuriyev

Uşaq qrupla-
rının və 
pedaqoji kol-
lektivin ida-
rəolunması-
nın psixoloji 
məsələləri
f.d. M.
Əyyubova

Yeni dövr 
fəlsəfəsi
dos. S.
Veysova

XX əsr 
Şərq 
fəlsəfəsi
dos. Q.
Mürşüdlü

Azərbaycan 
fəlsəfəsinin 
tarixi inkişaf 
xüsusiyyətləri: 
Azərbaycançı-
lıq məfkürəsi
dos. S.Veysova

Çağdaş 
Azərbaycan 
fəlsəfəsi
dos. 
Q.Mürşüdlü

Fəlsəfə 
tarixində 
din 
problemləri
dos. Q.
Mürşüdlü

Hüquq fəlsəfə-
si sosial idra-
kın obyekti
kimi
dos. P.
Həsənova

Cəmiyyətin 
maddi həyatı 
sistem kimi
prof. Z.
Hacıyev

Cəmiyyətin 
mənəvi 
həyatı
prof. Z.
Hacıyev

Sivilizasiya 
ilə mədəniy-
yətin 
qarşılıqlı 
münasibəti
dos. 
A.Tağıyev

Cəmiyyətin 
siyasi 
təşkilinin 
fəlsəfi təhlili
dos. K.
Pənahova

Təşkilati mə-
dəniyyətin 
sosioloji 
aspektləri
f.d. F.
Xudanlı

İdarəetmə 
sisteminin 
hüquqi 
əsasları
f.d.M.
Abbasova

Regionlarda 
sosial 
idarəetmə
f. d. R.
Səmədova

Təşkilatlar 
nəzəriyyələrin 
modelləri
f.d. R.
Səmədova

Varlığın 
universal 
əlaqələri
prof. Ə.
Məmmədov

Determiniz-
min 
mahiyyəti və 
müasir 
anlamı
dos. P.
Həsənova

Yerdə 
həyatın 
yaranması 
konsepsiya-
ları dos. 
A.Tağıyev

Dünyanın 
müasir təbii-
elmi mənzə-
rəsinin əsas 
konsepsiya-
ları dos. A.
Tağıyev

Təbiətşünas-
lıq sahələri-
nin xüsusi 
problemləri
dos. 
A.Tağıyev

Ali məktəb
didaktikası
dos.R.
Bəxtiyarova

Dünya 
pedaqoji 
fikrin tarixi
f.d. V.
Çıraqova

Azərbayca-
nın orta və 
ali təhsilin 
inkişaf tarixi
dos. R.
Mahmudova

Təhsil müəs-
sisəsinin 
elektron 
sənədləşməsi 
sistemi və 
onun təşkili
dos.S.
Qurbanova

İkinci ilin 
sahə 
təcrübəsi
m. R.
Buqadinova 

Qruplarla 
psixososial  
iş f.d.N.
Qurbanova

Elmi tədqi-
qatın təşkili 
və qiymət-
ləndirilməsi
prof. Q.
Abbasova

r/b

Müasir so-
sial – psixo-
loji konsep-
siyalar
dos. G.
Hüseynova

Müasir təşki-
latlarda 
işçilərin 
motivasiyası
prof. Ə.
Kərimov

Caninin 
psixologiya-
sının öyrənil-
məsi 
problemi dos.
A.Səməndə-
rova

Məhkəmə 
patopsixolo-
giyası
prof. E.
Şəfiyeva

Siyasi həyat
 və siyasi 
mədəniyyət
dos.S.
İsmayılova

Mənəvi həya-
tın təhlilində 
sosioloji
metodlar
f.d. F.Xudanlı

Sosial elm-
lərdə müasir
İT. m.
Ə.Babayev

İdarəetmə
sistemində
sosioloji
met.tətbiqi
prof. 
M. Balayev

Monitorinq və 
qiymətləndir-
mədə ölçülər 
nəzəriyyəsi
m. M.Abbasi-
saidabad

SPSS
m.M.
Abbasisa-
edabad

Siyasi
tədqiqatlarda
sosioloji
 metodlar
dos. Y.
Əliyeva

Təhsilin
qiym-də
metodlar
f.d.
V.Çıraqova

Gənclik
yaşının
psixoloji
problemləri
b/m S.Əliyeva



DƏRS
CƏDVƏLİ

BDU-nun elmi işlər üzrə
prorektoru:                                prof. İ.Ə. Əliyev 
                            

BDU-nun sosial elmlər və psixologiya
fakültəsinin magistrantlarının (əyani) 

2010-2011-cu tədris ilinin
I semestri üçün

“Təsdiq edirəm”

Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin dekanı                                        prof.  H.Ə.Əlizadə

I II
Sosial 

psixolog.
Sosial 

psixologiya

Milli 
təhlükə-

sizlik

Azərb. 
siyasi 

proselər

Siyasətin
 sosiolog.

Fəlsəfə
tarixi

Fəlsəfə 
tarixi

V

IV

I

GÜN

KURS

0010

3011

2013

5014

0010

3011

2013

5014

0010

3011

2013

5014

İdarəetm.
sosiolog.

Sosial
iş

Klinik
psixologiya

a//b

İnkişaf
psixolog.

Təbiətşünas. 
fəlsəfəsi

İqtisadi 
nəzəriyyə

Социал.
психол.,

r/b

Milli 
təhlükə-

sizlik

Национальн.
безопасность

İnkişaf
psixologiya

sı

Клиниk
психолogiya

Təbiətşünas. 
fəlsəfəsi

İqtisadi 
nəzəriyyə

Sosial
iş

İdarəetm.
sosiologi

yası

Sosial 
fəlsəfə

Сийаси елми-
нин мет.пр.
дос.Ш.Баьы-
ров

Идаряетмя-
нин сосиол.
мащиййяти
дос.Я.Гя-
шямоьлу

Психолоэийа
елминин тари-
хи вя метод.
дос.Т.Баба-
йева

Психолоэийа
елминин та-
рихи вя мет.
дос. Т.Баба-
йева

Фялсяфя елми-
нин тарихи вя
методолог.
проф.Ф.Исма-
йылов

Фялсяфя елми-
нин тарихи вя
методолог.
проф.Ф.Исма-
йылов

Игтисади елм-
ляр системи
дос. Ч.
Щясянов

Сосиал-сийаси
фикир тарихин-
дя милли тящл.
дос. А.Пири-
йев

Сийаси фяаллыг 
вя сийаси шцур
лулуг 
s.en.S.Məmmə
dova

Геронтопсixo-
logiyanın əsasları
dos.T.Musayeva

Мцасир соси-
ал псих. конс.
дос. Э.Щц-
сейнова

ХХ яср фял-
сяфяси
дос. Ф.
Фяряъова

Кимйяви 
просесляр
дос.Е.
Ящмядова

Сосиал мцнагишя-
ляр
ф.е.д.Б.Гяндилов
--------------------
Сосиал нормалар
ф.е.д.Б.Гяндилов

Икинъи илин
сащя тяърцбя-
си
дос. А.
Мяммядова

Азярбайъанда
мцасир инкишаф
проблемляри
дос. А.Султанов

Ъямиййятин щяйа
тында глобал
проблемляр
ф.е.д.Б.
Гяндилов

Кимйяви прос.
дос.Е.Ящмядо
ва
------------------
Эеоложи прос.
дос.П.
Щясянова

Мящкямя-псих.
експертиза
псих.е.н. Й.
Вялийева

Милли психол.
актуал проб-
лемляри

Нейропси-
холоgiya
ps.e.d
Е.Шəфиyeва

Сийаси фяаллыг
вя сийаси шцур-
лулуг- dos.
Ə.Qəşəmoğlu
------------------
Азярбайъанын
сий. щяйаты дос.
С.Исмайылова

Проблемы
нац.безоп. в
истории
 

Сосиал-сийа-
си фикир тарих.
милли тящл.
дос. А.
Пирийев

Основные
направл.на-
цион.безоп.
Азербайдж.
ст.преп. Р.
Расулов

Методы и метод.
социально-пс.
исследований
доц.Т.Бабаева
--------------------
Проблемы выбо
ра профессии
доц.М.Велиев

--------------------
Игтисади елмл. та-
рихи вя методол.
дос.Х.Кяримов

Психолоэийа
М.Вялийев

Психолоэийа
 М.Вялийев

в

Психолоэийа
дос.М.Вялийев

Психолоэийа
дос.М.Вялийев

Психолоэийа
дос.М.Вялийев

Психолоэийа
дос.М.Вялийев

Психолоэийа
дос.М.Вялийев

Пешясечмянин
психоложи мя-
сяляляри
дос.М.Вялийев

Сийаси елми-
нин мет.пр.
дос.Ш.Баьы-
ров

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов
-----------

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Милли тящлцк.
ясас истига-
мятляри
дос.М.
Ашуров

Современ-
ные пробле-
мы полити-
ческ. наук
доц.Л.
Мирзазаде

Педагогика
доц.А.Азиев

Педагогика
доц.Г.
Тагиева
(на ф-те жур-
налистики)

Педагогика
доц.Г.
Тагиева
(на ф-те жур-
налистики)

Азярбайъанда
парламентаризм
дос. А.Ширинов
---------------------
Глобаллашма вя
милли тящл.
ф.е.н. С.
Абдуллайева

.

Азярбаъанын
сийаси щяйаты
дос. С.
Исмайылова

Банк вя
биржа иши
дос. П.
Щясянова

Игтисади вя 
сосиал инфра-
структурлар
дос.Р.
Филийев

dos.A.Məmmə-
dova

Sos.idarəetmə
sistem.kadrlar.
доs.Ф.Аğаyева

Иътимаи ма-
раглар müdaf.
дос. Щ.
Ъавадова

Əщалиnin mцх-
тялиф груплары 
иля  сосial иш

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова
--------------

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова
---------------

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова
--------------

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова
-------------

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова
---------------

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова
---------------

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова
---------------

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова
---------------

Хариъи дил
м. Ш.
Сяфярова
----------------

----------------------------- ---------------- ---------------- --------------- ------------- --------------- ---------------

Методы и 
методология
соц-психол.
исследован.
доц. Дж.
Тахмасиб

Психология
доц.С.
Аллахъярова
(Среда, фак.
журнал.,
11-30)

Психология
доц.С.
Аллахъярова
(Среда, фак.
журнал.,
11-30)

Психология
доц.С.
Аллахъярова
(Среда, фак.
журнал.,
11-30)

Сосиал фялся-
фянин пред-
мяти
дос.Щ.
Мяммядов

Тябиятшцн.
фялсяфясинин
предмети
дос.П.
Щясянова

Политическ.
аспекты гло-
бальных про
блем
доц.Х.
Эфендиева

История и 
мет. полит.
наук
доц. Л.
Мирзазаде

Игтисад елминин
тарихи вя мет.
дос.Х.Керимов

Введение в
социальную
работу
преп. Ю.
Алиева

Организация
и оценка
социол.иссл.
преп.З.
Мамедова

Компьют.
технологии
доц.

Компьют.
технологии
доц.

Компьют.
технологии
доц.

Игтисади ел-
мляр системи
дос.Ч.
Щясянов

---------------

Иностр. язык
преп. М.
Алескерова
-----------------

Компьют.
технологии
доц.

Компьют.
технологии
доц.

Компьют.
технологии
доц.

Иностр. язык
преп. М.
Алескерова
--------------

Иностран.  язык
преп. М.
Алескерова
---------------

Компьют.
технологии
доц.М.Шамилов

Иностр. язык
преп. М.
Алескерова

Иностр. язык
преп. М.
Алескерова

Иностр. язык
преп. М.
Алескерова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Али мякт. комп
технолоэийалары
дос.Н.
Щясянова

Шяхс.форм-
да вя инкиш.
тябии вя сосиал
амилляр
дос.Щ.
Мяммядов

Шяхс.форм-
да вя инкиш.
тябии вя сосиал
амилляр
дос.Щ.
Мяммядов

Сосиал фялсяфя-
нин предмети
дос. Щ.
МяммядовИнсан давранышы

эенетикасы
дос.R.Cavadov
Аллащйарова

Инсан давра-
нышы эенети-
касы
дос С.
Аллащйарова

Мцасир клиник
психол. структ.
псих.е.д. Е.
Шяфийева

Инсанын со-
сиал мцщитдя
давранышы
м.Ф.
Аббасова

Сосиал ишин
нязяриййяси
вя тяърцбяси
м. Б. Ялийева

Сосиал ишя 
эириш
м. Б.
Ялийева

Сийаси елмин
тарихи вя ме-
тодолоэийасы
м. Ц.
Имамялийева

Сийаси елмин
тарихи вя ме-
тодолоэийасы
м. Ц.
Имамялийева

Сосиолоэийа
елминин мца-
сир проблям-
ляри
проф. К.
Язимов

Сосиолоэийа
елминин тари-
хи вя метод.
проф. Р.
Щясянов

Глобал проб-
лемл. сий. асп.
дос.В.Ъяфярова
-------------------

Глобал проблем
лярин сий. аспект.
дос. В.Ъяфярова
--------------------
Азярбайъанда
сос-сий.фикир тар.
дос.И.Еййубов

Азярбайъанда
сос-сий.фикир тар.
p.e.n.M.Həsənov

Елми тядгигатын
тяшк.вя гиймятл.
м.К. Ялийев

Мцасир клиник
псих. структуру
пс.е.д.Е.
Шяфийева

Идаряетмя со-
солоэийасынын
мащиййяти
дос.И.
Гафаров

Психолоэийа
елминин мц-
асир пробл.
дос. Т.
Бабайева

Психолоэийа
елминин мц-
асир пробл.
дос. Т.
Бабайева

Игтисад елми-
нин мцасир
проблемляри
дос. Ч.
Щясянов

Фялсяфя елминин
мцвсир пробл.
проф.Ф.Исмйылов
---------------------

Фялсяфя елминин
мцасир проблемл.
проф.Ф.исмайылов
---------------------

Азад сащибкарл.
дос.Р.Флийев
---------------------

Тябиятшцнасл.
фялсяфясинин
предмети
дос. П.
Щясянова

Азярбайъан-
да парламен
таризм

дос. А.
Ширинов

Глобаллашма
вя милли тящл.
ф.е.н. С.
Абдуллайева

Сийаси систе-
мин сабит-
лийи
дос. В.
Ъяфярова

Идаряетмя-
нин сосиал-
психол.пробл.
п.е.н. К.
Казымова

Дцнйанын
елми мянзя-
ряси
проф. Я.
Мяммядов

Сосиал фялся-
фядя субстан
сийа
проф. Щ.
Иманов

Процесс гло-
бализации и
нац. безоп.
к.ф.н. С.
Абдуллаева

Сийаси мцнаги-
шяляр
с.е.н. С.
Мяммядова

ЫЫ илин сащя
тяърцбяси
дос. А.
Мяммядова

Мцасир ма-
лиййя кредит
мцнасибятл.
H.Şamilova 
məşğələ

Ъямиййятин
щяйатында
глобал пробл.
ф.е.д. Б.
Гяндилов

ХХ яср Азярб.
фялсяфяси
дос. Г.
Мцршцдлц

Мцасир сосиал
психоложи конс.
дос. Э.
Щцсейнова

Игтисадиййа-
тын дювлят
тянзимлянмяси
дос. В.
Аббасов

Иъмаларын
инкишафы
dos.H.Cavadova

Агрессивный
сепаратизм
З.Бабаева

Sосиолоэийа
тар.сий.сосиал 
пробл
проф. К.
Язимов

Проблемы 
стабильнос-
ти полит.сист
доц. Л.
Мирзазаде

Иътимаи вя
сийаси психол.
пс.е.н. Е.
Пирийева

ХХ ясря гядяр
Азярб. фялсəfəsi.
дос. F.Fərəcova

Азярб-да
мцасир игт.
инк.проблемл.
м. Щ.
Шамилова

ХХ ясря гядяр
 фялсяфя tarixi
дос. F.F.ərəcova
--------------------
Фялс.тар.етик вя 
естетик пробл. 
dos.F.Fərəcova

Мцасир астрон
вя космолоэи
йа
dos.P.Həsənova

Мцасир био-
ложи консепс.
дос. А.
Таьыйев

Инкишаф етмиш
юлкялярдя си-
йаси məktəblər
S.Məmmədova

Щярби тящлц-
кясизлик
м. Д.
Щашымов

Щярби тящл.
м.Д. Щашымов
------------------
Сийаси тящлцкя-
сизлик
дос. В.
Ъяфярова

---------------

Инк.етм.юлк.сий.
ъяряйанлар
дос.И.Гафаров
--------------------
Азярб. сийаси фик.
дос. K.Pənahova

Фялсяфя тари-
хиндя дин
проблеми
дос. Г.
Мцршцдлц

Фялс.тар. дин
проблеми
дос. Г.
Мцршцдлц
-----------------

Мцасир био-
ложи консепс.
дос. А.
Таьыйев

Игтисадиййа-
тын дювлят
тянзимлянмяси
дос. В.
Аббасов

Групларла
психососиал иш
м.T.Əliyevaва

Игтисади га-
нунлар сист.
дос. Г.
Гитялийев

Мядяниййят
вя сивилизасийа
дос. Э.
Гасымова

Мядяниййят
вя сивилизасийа
дос. Э.
Гасымова

Тябии-елми
идрак вя
инсан конс.
проф. Я.
Мяммядов

Мцасир фялсяfi
 мяктябляр
дос. Ф.Фяряъова

Идаряетмя-
нин сосиал-
психол.пробл.
п.е.н. К.
Казымова

Азярбайъан
да сийаси
фикир
дос. K.Pəna
hova

Политическ.
безопасность
доц. Лилия
Мирзазаде

Тяъавцзкар
сепаратизм

м. Ц.
Имамалийева

Эеоложи прос.
дос. П.
Щясянова

Сосиал
нормалар
ф.е.д. Б.
Гяндилов

Компьют.
технологии
доц.М.Шамилов

Компьют.
технологии
доц.М.Шамилов

доц.
М.Шамилов

доц.
М.Шамилов

доц.
М.Шамилов

Sosial
psixologiya

a/b

Uşaq və yaş
psixologiyası

ХХ яср
 фялсяфяси
дос.Ф.Фяряъова

Sосиолоэийа
тар.сий.сосиал 
пробл
проф. К.
Язимов

Инк.етм.юлк.сий.
ъяряйанлар
S.Məmmədova
--------------------
Siyasi fəal. və siy.
şüur 
S.Məmmədova

İnkişafın psixo-
diaqnostikası
 M.Mustafayev

İnkişafın psixo-

diaqnostikası
 Y.Vəliyeva

İnkişafın psixo-
diaqnostikası
M.Mustafayev
------------------
Геронтопсixo-
logiyanın əsasları
dos.T.Musayeva

Инсан дяйишян 
дцнйада

Я. Байрамов

Актив тялим üsulları

Психи инкişafda риск
 faktoru

дос. Э.Щц-
сейнова

Милли психол.
актуал проб-
лемляри
дос. Э.Щц-
сейнова

дос. Э.Щц-
сейнова

Милли психол.
актуал проб-
лемляри

Милли психол.
актуал проб-
лемляри
дос. Э.Щц-
сейнова

Мцасир соси-
ал псих. конс.
дос. Э.Щц-
сейнова

Мцасир соси-
ал псих. конс.
дос. Э.Щц-
сейнова

Иътимаи вя
сийаси психол.
пс.е.н. Е.
Пирийева

Иътимаи вя
сийаси психол.
пс.е.н. Е.
Пирийева
-------------------
Tətbiq.sos.psxol 
probl.K.Kazımova

Иътимаи вя
сийаси психол.
пс.е.н. Е.
Пирийева
--------------------
Tətbiq.sos psixol
пробл.K.Kazımova 

--------------------
Tətbiq.sos psixol
пробл.K.Kazımova

--------------------
Tətbiq.sos psixol
пробл.K.Kazımova

Идаряетмя-
нин сосиал-
психол.пробл.
п.е.н. К.
Казымова

Идаряетмя-
нин сосиал-
психол.пробл.
п.е.н. К.
Казымова

Şəxsiyyətin anom
 m.E.İgidova
---------------

-------------------
Psixokorreksiya
 E.İgidova

Нейропси-
холоgiya
ps.e.d
Е.Шəфиyeва

Somatik xəstə-
liklər
 m.E.İgidova

Somatik xəstə-
liklər
 m.E.İgidova

Psixokorreksiya
 E.İgidova

Şəxsiyyətin anom
 m.E.İgidova

Мцасир ма-
лиййя кредит
мцнасибятл.

дос. А.Султанов

-------------------
İqtisadi və sos. 
infrastrukturlar
dos.R.Filiyev

İqtisadi qanunlar
sistemi
dos.Q.Qitəliyev

Əщалиnin mцх-
тялиф груплары 
иля  сосial иш
dos.A.Məmmə-
dova

Иъмаларын
инкишафы
dos.H.Cavadova

hhhh
------------------
İdarəetm.rəhbər.
və liderlik
dos.F.Əliyeva

Групларла
психососиал иш
м.T.Əliyevaва

İdarəetm.rəhbər.
və liderlik
dos.F.Əliyeva

Müasir idarəet.
optimallaşdırıl.
  s.e.n.
S.Məmmədova

Müasir idarəet.

optimallaşdırıl.
  s.e.n.
S.Məmmədova

Sos.idarəetmə
sistem.kadrlar.
доs.Ф.Аğаyева

Sosial idaretm..
sist.infrastrukt.
 dos.F.Əliyeva

Sosial idaretm..
sist.infrastrukt.
 dos.F.Əliyeva
----------------

Парламента-
ризм в Азерб.
З.Бабаева 

Парламента-
ризм в Азерб.
З.Бабаева 
--------------------

Военная
безопасность
преп. Д.
Гашымов

Военная
безопасность
преп. Д.
Гашымов

преп. Д.
Гашымов

Психолоэийа
дос.М.Вялийев

Психолоэийа
дос.М.Вялийев

----------- ----------- ------------- -----------

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов

Педагоэика
проф. М.
Исмиханов
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