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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 
2010-2014-cü illərdə ADAU-nun dünya iqtisadiyyatı ixtisası üzrə bakalavriat pilləsində, 
2015-2017-ci  illərdə gömrük ekspertizasi ixtisası üzrə magistratura pilləsində təhsil 
almışdır. 2019-cu ildən ADAU-nun dissertantıdır. 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 
2017-2019-cu  illərdə ADAU-da menecment və aqrar marketinq kafedrasının assistenti, 
2019-cu ildən həmin ali məktəbdə aqrobiznes və menecment kafedrasında assistentidir. 
Menecment  və insan resurslarının idarə edilməsi (Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində 
) fənlərini tədris edir. 
.  
 
TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 
Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində aqrobiznesin 
formalaşması və inkişaf istiqamətləri. 
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