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və yeganəliyi.Rəhbər: fizika-riyaziyyat elmlər namizədi dosent Q.Ə.Mustafayev ,ADPİ 
1975. 

Gördüyü vəzifələr:  

Vəzifəsi  İşlədiyi yer İl 

Riyaziyyat 
müəllimi 

Ağdaş rayon təhsil şöbəsi,Yenikənd kənd 8 illik məktəbi 1957-1982 

Riyaziyyat 
müəllimi 
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İdarəetmə vəzifələri (Varsa):  

Mingəçevir şəhər təhsil şöbəsi,16 nömrəli tam orta məktəb.Təlim-tərbiyə işləri üzrə 
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