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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 
 

2001-ci ildə ADAU-nun Aqronomluq fakültəsini bitirmiş və bakalavr dərəcəsi almışdır. 
2004-cü ildə ADAU-nun Tərəvəzçilik ixtisası üzrə magistartura pilləsini bitirmiş və 

magistr dərəcəsi almışdır. 
2012-ci ildə " Azərbaycanın Qərb bölgəsində çuğundur bitkisinin xəstəlikləri və 
başlıcaları əlehinə mübarizə tədbirləri " mövzusunda namizədlik dissertasiyasını 

müdafiə etmişdir. 
 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 

 
2006-2012-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi 

kafedrasının  assistenti; 
2013- 2014-cü illər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Bitkiçilik və bitki mühafizəsi 
kafedrasının baş müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 

2015-ci ildən Bitki mühafizəsi kafedrasının dosent əvəzidir. 
2016-cı ildən  FD 2.18 Dissertasiya Şurasının üzvüdür. 

Bakalavr pilləsində Fitopatologiya, Fitopatologiyanın əsasları, Mikologiya,Genel 
fitopotoloji fənlərindən azərbaycan dilində mühazirə və laboratoriya dərslərini aparır; 
Magistratura pilləsində Ümumi fitopatologiya, Mikologiya, Bitki immuniteti fənlərindən 

mühazirə və laboratoriya dərslərini aparır. 
10-a yaxın magistrin elmi rəhbəri olmuşdur. 

32-yə yaxın elmi əsərin, 21 məqalənin,1atlasın ( Azərbaycan Respublikası üçün 
karantin əhəmiyyətli zərərli orqanizmlər), 2 tövsiyənin, 8 fənn proqramının müəllifi və 
həmmüllifidir. 

  
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 

Cucurbitaceae fəsiləsinə mənsub olan mədəni bitkilərin mikobiotasının öyrənilməsi və 
zərərli növlərlə inteqrir mübarizənin işlənməsi 
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