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4.   XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində sırf isimləşmiş məsdərlər. Loqos, Bakı,1997, 
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5. XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan dili yazılı abidələrində  məsdər (kitab) 2002, 130 səh. 

6. Azərbaycan ədəbi sili tarixi proqramı (bakalavr təhsili), Bakı, 2002, 12 səh. 
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(tərtibçilərdən biri), 140 səh. 
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9. Azərbaycan ədəbi sili tarixi proqramı (bakalavr təhsili), Bakı, 2002, 12 səh. 

10.Qazi Bürhanəddinin dili Azərbaycan araşdırmaları jurnalı Bakı,2007, I, səh.69-76. 

11.Bəzi məsdər şəkilçisi asemantik köklərin tarixi-etimoloji təhlili haqqında  Bakı, 2006, səh. 
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14. Müasir Azərbaycan ədəbi dilində bəzi arxaik sözlərin dialektlərimizdə izi Filologiya 
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15.Məsdərin söz birləşmələrində yeri Filologiya məsələləri, 2013, s.326-332   
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19. Orta əsr yazılı abidələrində məsdərin arxaik xüsusiyyətlərinin dialekt və şivələrimizdə 

qalıqları. Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar mövzusunda 

beynəlxalq konfransın materialları.2016 s.101-106 

20. XIII-XVIII əsrlər yazılı abidələrində məsdər və hal kateqoriyası “ Ağamusa Axundov və 

Azərbaycan filologiyası”  beynəlxalq  elmi  konfransının materialları, 2017 s .342-347 

21. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının qrammatik tədqiqi (fonetik, morfoloji və sintaktik 
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Pedaqoji fəaliyyəti 1989-1992 illərdə BDU-nun “Azərbaycan dili”kafedrası. 

2002-2008-ci illərdə BDU-nun “Türkologiya” kafedrası. 

2003-cü ildən hal-hazıra qədər Xəzər Universitəsi. “Dillər və ədəbiyyatlar” deportamenti 

Digər fəaliyyəti    

Təltif və mükafatları 1. 2011-ci ildə “Yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması  sahəsində uğurlu  pedaqoji fəaliyyətinə görə 

və Xəzər Universitəsinin 20 illik yubileyi münasibətilə ” fəxri fərman. 

Əsas iş yeri və ünvanı AMEA İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115 

http://www.science.gov.az/institutes/32
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