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səh.19-20  (Sertifikata layiq görülüb)                       
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ideyasının  təbliği”  -   “Avropa və Asiya: minillik qonşuluq” Qars müqaviləsinin 100 illiyinə 
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səh. (Sertifikata layiq görülüb)  -- /MƏQALƏ/   

3. Nəsibli S.A. “Qarabağ münaqişəsi dövründə Şuşada Azərbaycan ədəbiyyatının və 
mədəniyyətinin dəyərli irslərinə qarşı törədilmiş erməni vandalizmi” – Azərbaycan Dillər 
Universiteti,  “Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda İkinci Qarabağ 
Vətən müharibəsi: Dövlət, Xalq, Ordu birliyi. Uğurlar və perspektivlər” mövzusunda  
Beynəlxalq konfrans materialları, Bakı, 29 oktyabr 2021  (Fəal iştiraka görə rektor Kamal 

Abdullayev tərəfindən sertifikata layiq görülüb.)   --- /TEZİS/                     

4. Nəsibli S.A. “Əvəzliyin məna növlərinin fəal təlim üsulları ilə tədrisi metodikası”                                              
- Mingəçevir Dövlət Universiteti, “Davamlı inkişaf strategiyası: qlobal trendlər, milli təcrübələr 
və yeni hədəflər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans materialları, Mingəçevir, 



Azərbaycan, 10-11 dekabr 2021  (Rektor Şahin Bayramov tərəfindən sertifikata layiq 
görülüb) --- /TEZİS/                                
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metodikası” –  “Naxçıvan” Universiteti.  “Elmi əsərlər” jurnalı. Naxçıvan, “Nuh”, 2020, №2,  
səh.136-141 (UOT:  811.512.162.) -  /MƏQALƏ/ 

2. Nəsibli S.A. “Mirzə Ələkbər Sabirin satiralarında zəngin surətlər aləmi və ənənəvi-psixoloji 
düşüncə tərzi” - Gəncə Dövlət Universiteti. “Elmi xəbərlər” jurnalı.  Gəncə, 2020, № 2, s.370-

375. -  /MƏQALƏ/ 

3. Nəsibli S.A. “Şagirdlərin və tələbələrin verbal kommunikasiyasında olan problemlər, 
onların həlli yolları” -   Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, “Azərbaycan məktəbi” elmi-
nəzəri pedaqoji jurnal, № 1, Bakı, 2022 ---  /MƏQALƏ/ 

 

E. Respublika daxili elmi konfranslarında təqdim olunmuş və elmi kitablarda çap 
olunmuş məruzələr (tezislər): 

       1. Fil.f.d.,Yunusova G.K., Nəsibli S.A. “Mir Cəlalın romanlarında şəxsiyyət və cəmiyyət 
problemi” – Mingəçevir Dövlət Universiteti. “Şəxsiyyət, cəmiyyət, dövlət: qarşılıqlı 
münasibətlərə müasir yanaşmalar” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları (6-
7 dekabr 2019-cu il). Mingəçevir, 2019, səh.101-103   -  /TEZİS/ 

       2. Nəsibli S.A.  “Azərbaycan dili dərslərində tədrisin keyfiyyətinə təsir edən  amillər” – 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, “Regional inkişafın təmin olunmasında innovativ 
tendensiyalar: reallıqlar və müasir çağırışlar” mövzusunda Respublika elmi konfransının 
materialları, MİQ Poliqrafiya ofisi, 11-12 dekabr 2020, 606 səh, s.555-557. - /TEZİS/ 

       3. Nəsibli S.A. “Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin milli təhsil yaradıcılığının banisi kimi” – 
Mingəçevir Dövlət Universiteti, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan 
olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Vətən müharibəsində qazandığımız tarixi zəfər 
Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları. MİQ 
poliqrafiya ofisi, 2021, 258 səh,  s.225-227. - /TEZİS/ 

       4. Nəsibli S.A. “Ümumbəşəri   ideyalar   təbliğçisi   Nizami   Gəncəvi   poemalarında  insan   
konsepsiyası” – Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu, "Dini-irfani və fəlsəfi kontekstdə Nizami 
Gəncəvi yaradıcılığı" elmi konfrans materialları, may 2021. -  /MƏQALƏ/ 

       5.Nəsibli S.A. “Şərq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi  Nizami   Gəncəvi   yaradıcılığında  
insan   konsepsiyası”  - Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Şərq ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi 
yaradıcılığı” Respublika elmi konfransı materialları, 26 oktyabr 2021, Naxçıvan, Azərbaycan    
- /MƏQALƏ/ 
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