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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

2004-2008 ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin Tarix fakultəsinin "Tarix ictimaiyyət" 

ixtisasını bitirib; 

2008-2010 cu illərdə GDU "Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi" ixtisasının 

magistr pilləsini bitirib; 

2015 ci ildən AMEA -nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnistitutunun doktorantıdır. 

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 

2010 - cu ildən ADAU -də "Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq " kafedrasında çalışır; 

“Azərbaycan tarixi”, “Fəlsəfə” və Multikulturalizmə giriş” fənnlərindən mühazirə və 

seminar dəsrləri aparır. 

30 yaxın elmi məqaləsi və 3 kitabın həmmüəlifidir. 

 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 

 

Arxeologiya."Erkən orta əsrlərdə Albaniyanın Uti vilayətinin yaşayış məskənləri" 
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