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TƏHSIL, ELMI DƏRƏCƏ VƏ ELMI ADLAR 

 
1971-ci ildə AKTİ-nin aqronomluq fakültəsinin “aqrokimya və torpaqşünaslıq” ixtisasını 
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 

2010-ci ildən ADAU-nun dosentidir 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 
2010-ci ildən hal-hazıradək baş müəllim  ADAU-nun dosentidi; 
1997-2010-ci illər aqrokimya, torpaqşünaslıq və meliorasiya kafedrasının baş müəllimi; 
1992-1997-ci illərdətorpaqşünaslıq kafedrasının assistenti; 
1989-1992-ci illərdə torpaqşünaslıq və yer quruluşu kafedrasının baş laborantı; 
1971-1989-cu illərdə torpaqşünaslıq1 və k/t meliorasiyası kafedrasının laborantı 
26.07.1971-ci ildə AKTİ-də toxumçu-aqronom kimi işə qəbul olunmuşdur. 
 
2 dərs vəsaiti,  1 metodik göstərişin, 52 məqalənin, 18 proqramın müəllifidir 
 
 

TƏDQIQAT SAHƏSİ 
 
Gəncə ətrafı torpaqların münbitlik göstəricilərinin müəyyən edilməsi əsasında, onların 
yüksəldilməsi məqsədi tədbirlərin işlənilməsi və tədbiq edilməsi 
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