
  Elmi  məqalələrin  SİYAHISI 

1.Azərbaycan  və  İngilis  dillərində  mücərrad  isimlər 

“Kooperasiya” nəşriyyatı  Bakı  2005 

 2. “Ekologiya  və  təbiətdən  istifadə”   istiqaməti  üzrə  ingilisdili  

fənnindən    bakalavr  hazırlığı  üçün  proqram 

Azərbaycan  Respublikası  Təhsil  Problemləri  İnstitutu  “Kooperasiya” 

Nəşriyyatı  Bakı  2006 

3.W.R  Fess  “ Financial  and  Managarial Accounting” İngiliscədən  

tərcümə (səhifə  131-186) 2007.  

4.Azərbaycan  dilində  ingilis  mənşəli  termenoloji  leksika  

 Filalogiya  məsələləri  4 Nurlan  nəşriyyatı  Bakı  2008 

5.Tərcumədə  Referensial  mənaların  verilməsi (əl yazması).  

6.İngilis  dili  mənşəli  sözlərin  leksik  semantik  xüsusiyyətləri.  

“Filalogiya  məsələləri”  Nurlan  nəşriyyatı   №9  2009 

7.Müasir  ingilis  ədəbi  dilində  assimilyasiya  hadisəsi 

Filalogiya  məsələləri  №3  2009 

8. İngilis  dilində  sözönləri  və  onların  postrozitivlik  xüsusiyyətləri. 

Azərbaycanşünaslığın  aktual  problemləri  .  Beynəlxalq  elmi  konfrans  11-

12 mart  2010. 

9. Mətnin  linqvistikası,  onun  semantikası  və  mətnin  yaranmasında  

kommunikatıv ,  emotiv  amillər  № 8   2011. 

10.İngilis  dilində  işlənən  söz önləri  və  onların  Azərbaycan  dilində  ifadə  

vasitələri.   

“Filalogiya  məsələləri” № 2     2012. 

11. Azərbaycan və  İngilis  dilində  sabit  söz  birləçmələrinin  fərqli  və  

oxşar  xüsusiyyətləri. 

“Filalogiya  məsələləri”   №9  2012 



12. Tarixi  inkişaf  prosesində  İngilis  dilinin  qədim  dil  əlaqələri  və  onun  

etimoloji  durumu.  

 “Filalogiya  məsələləri”   №5  2013 

13. Ədəbi  İntibahın  Simvolu  kitabı   2014. 

 “Yüksək  İqtisadi  Göstəricilər”  məqaləsi. 

14. “İngilis  mənşəli  sözlərin  qramatik  mənimsənilməsi”. 

 “Filalogiya  məsələləri”   №1  2014 

15.İngilis  və  Azərbaycan dilləriində inkarlıq kateqoriyasının morfoloji 

yolla ifadə  vasitələri. “Filologiya məsələləri” № 6 2015 

16. “Некоторые  аспекты глобализации англиского языка в 

современном этапе развития международных отношений ” . 

Литература и художественная культура тюркских народов в контексте 

восток-запад. Казань 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Autobiography 

 

I am  Babayeva Rasmiya (Hafiz q). Date of birth-27/06/1965-Baku city. In 

1972 entered school   №225  in Yasamal District  in Baku city. 

 After finishing  school  in  1982  I entered the institute  of  Foreign  

Languages  (The  English Faculty). 

 In 1987 I graduated from the institute (university)  of  Foreign  

Languages vith the diploma of the Pedagogical  Faculty of  English I 

German languages. 

 From  1987  till  1990  I  worked  as  a  director  of  the  library  of the  

society  “Care” in Baku city.  

From  1990 till  1999  I  worked  as  an   English  teacher  at  school   

№250  (Baku  city). 

 From  1999  till  2001  worked  as  an  English  teacher  of  a  Foreign  

Department  at  Nachchivan   Univercity .  

 From  2001  till  now  I have   been  working   as  an  English  teacher  

of  a  Foreign Department  at  the  Azerbaijan  State  University  of  

Economics.  

 During my  teaching  practice I  published  for  about  20  articles  (in 

Baku  city),  some  of  which  were the  materials  of   Foreign  Conferences.  

 Family  status: Married / 1 child  -  daughter  of  17  years  old. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автобиографие 
 

 Я  Расмия  Бабаева  Хафиз  кызы. 

 Дата  рождения -27/06/1965   город  Баку, 

 В  1972  году  пошла    в  школу  №225   Ясамальского  района  
города  Баку. 
 После  окончания  школы  1  1982  году  поступила  в  Институт  
Иностранных  Языков  (педогогический  факультет  Английского 
языка). 
 Окончила  Институт  Иностранных  Языков   в  1987  году  с  
дипломом  педагога  Английског  и  Немецкого  языков. 
 С  1987  по  1990  года  работала  директором  библиотеки  

общества  «Онека»   в  городе  Баку, 
 С  1990  по  1999  года- педагог  английского  языка  в  школе  
№250 (город  Баку). 
 С  1999  по  2001  года  - педагог  департамента  иностранных   
языков   Университета   «Нахчивань». 

 С  2001  по  сегодня – педагог  английского  языка  кафедры  

иностранных  языков  Азербайджанского   Государственного   

Экономического   Университета.  
 В  течение  педагогической  деятельности  являюсь  автором  20  

статей, опубликованных  в  городе  Баку, некоторые  из  которых  
являются  материалами  зарубежных  конференций.  

 Семейный  статус- семья – 1 ребенок – дочь 17  лет.  
  

 

 

 



 

 

 

 


