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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 
2014-cü ildə ADAU-nun Aqronomluq ixtisasını bitirmişdir. 

2016-cı ildə ADAU-nun Aqronomluq fakültəsinin Tərəvəzçilik ixtisasını bitirmişdir. 

2017- ci ildə doktoranturaya qəbul olmuşdur. Hazırda “Gəncə-Qazax bölgəsinin Göygöl 
və Samux rayonları şəraitində aborigen və introduksiya olunmuş perspektivli üzüm 
sortlarının, seçilmiş klonlarının aqrobioloji xüsusiyyətləri” mövzusunda tədqiqat işi 
aparır. 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 
2016-cı ildə Ümumi əkinçilik Genetika və seleksiya kafedrasında laborant olaraq işə 
başlamışdır. 
2017-ci ildən bağçılıq kafedrasının assistentidir. "Üzümçülük" (rus bölməsi) "Bitkiçilik 
məhsullarının istehsal texnologiyası" (rus bölməsi) fənlərindən mühazirə, Tərəvəzçilik 
fənnindən laboratoriya dərsləri aparır. 8 məqalənin müəllifidir. 
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Gəncə-Qazax bölgəsinin Göygöl və Samux rayonları şəraitində aborigen və 
introduksiya olunmuş perspektivli üzüm sortlarının, seçilmiş klonlarının aqrobioloji 
xüsusiyyətləri 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA  

İŞTİRAKI 

 
1. Сборник научных трудов Украинских наук « Актуальные научные исследования 
в современном мире» выпуск 2, часть 2, февраль 2018 с-104-108 



2.Сборник научных трудов Украинских наук « Актуальные научные исследования в 
современном мире» выпуск 11, часть 5, февраль 2020 с-18-22 
 
 

ELMİ ƏSƏRLƏRİ 
 
1.Mагические свойства яблони // ADAU TEC, Doktorant və Dissertantların Elmi-
Prakraktiki konfransının materialları 2013,  47s. 
 
2.Влияние антропогенных факторов на ризосферу томатов //  Müasir Aqrar Elm: 
qloballaşma şəraitində əsrin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri Beynəlxalq elmi 
praktiki konfrans I cild 2014, 15 s. 
 
3.Современная технология выращивания томата в защищенном грунте//  
Magistrların XV Respublika elmi konfransının materialları I hissə 2015, 217 s. 
 
4.Выращивание томата в защищенном грунте Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 92-ci ildönümünə və 2015-ci ilin Azərbaycanda “Kənd Təsərrüfatı İli” elan 
edilməsinə həsr olunmuş bakalavriat və magistrantların elmi-praktik konfransının 
tezisləri 2015, 118s. 
 
5.Gəncə Qazax zonasında irisalxım üzüm sortunun böyümə gücünün məhsuldarlığa 
təsiri//  Сборник научных трудов Украинских наук « Актуальные научные 
исследования в современном мире» выпуск 2, часть 2, февраль 2018 с-104-108 
 
6.Gəncə-Qazax bölgəsində Vitis Vinifera l. növünə aid sortların müəyyən olunması// 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Gəncə bölməsi “Xəbərlər Məcmuəsi” №3 (77) 
Gəncə- 2019, s-176-181 
 
7. Torpaqşünaslıq ixtisasına “Üzümçülük” fənnindən proqram 
 

DİL BİLİKLƏRİ  

İngilis   

Rus    

 

 

  

  

 

 

 

 

 


