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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 

 

2002-ci ildə AKTA-nın iqtisadiyyat fakültəsinin bakalavriat səviyyəsini bitirmiş və 
bakalavr dərəcəsi almışdır. 

 

2007-ci ildə həmin fakültənin magistratura səviyyəsini bitirmiş və magistr dərəcəsi 
almışdır. 
 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 

 

1996-ci ildən AKTA-nın hesablama mərkəzində texnik 
1997-ci ildən 2009-cu ilədək ADAU-nun  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri 

kafedrasında texnik   
2010-2012-ci illər ADAU-nun  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrasında 

tam ştat texnik və 0.5 ştat assistent 
2013-cü ildən ADAU-nun  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri kafedrasında tam 
ştat assistent 

İnformatika, Kompüter bilikləri və kompüter qrafikası, İKT, Kompüter texnologiyaları və 
proqramlaşdırmafənlərindən mühazirə dərsləri aparır. 

İnformatika, Kompüter bilikləri və kompüter qrafikası, Kompüter texnologiyaları və 
proqramlaşdırma, İKT-baza kompüter bilikləri fənlərindən laboratoriya dərsləri aparır. 
5 məqalə, 6 proqram,1 dərs vəsaitinin müəllifidir. 

 
 ELMİ ƏSƏRLƏR 

 

1.dos.M.H.İsmayılov,N.F.Həsənova. məqalə.Aqrar bölmədə sahibkarlığın inkişaf 
dinamikası və perspektivləri.Aspirant,magistr və bakalavrların elmi-praktiki kon.mat-

rı,Gəncə-2006 
2.M.N.Məmmədov,  A.Q.Məsimov, Z.H.Zeynalov, N.F.Həsənova. İnformasiya 

nəzəriyyəsi fənni üzrə proqram.ADAU nəşriyyatı, Gəncə-2011 



3.T.M.Hacıyev,M.N.Məmmədov, M.Ü.Orucova, M.İ.Məmmədov,N.F.Həsənova. 

İnformatika fənni üzrə proqram (elektroenergetika mühəndisliyi ixtisası üçün).ADAU 
nəşriyyatı, Gəncə-2012 
4.T.M.Hacıyev,M.N.Məmmədov, M.Ü.Orucova,N.F.Həsənova.İnformatika fənni üzrə 

proqram (yerüstü nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi ixtisası üçün).ADAU nəşriyyatı, 
Gəncə-2012 

5.M.N.Məmmədov, N.F.Həsənova. məqalə.Müəssisənin idarə olunmasında strateji 
təhlilin aparılmasının müasir informasiya sistemləri. Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası, Gəncə bölməsi. “Xəbərlər məcmuəsi”, № 2 (60), “Elm” nəşriyyatı, Gəncə - 

2015 
6.T.M.Hacıyev,M.N.Məmmədov, M.Ü.Orucova, M.İ.Məmmədov, 

N.F.Həsənova.İnformatika  fənni üzrə proqram (yerüstü  nəqliyyat vasitələri mühəndisliyi 
ixtisası üçün). ADAU nəşriyyatı, Gəncə-2017 
7.Z.H.Zeynalov,M.İ.Məmmədov,  A.Q.Məsimov, D.B.Hakimi, N.F.Həsənova .Kompüter 

proqramlaşdırmasının elementləri fənni üzrə proqram (informasiya texnologiyaları 
ixtisası üçün).ADAU nəşriyyatı, Gəncə-2017 

8.M.İ.Məmmədov,  Z.H.Zeynalov, B.R.Məmmədova, A.N.Əliyeva, N.F.Həsənova. 
Coğrafi informasiya sistemləri fənni üzrə proqram (meşəçilik ixtisası üçün).ADAU 
nəşriyyatı, Gəncə-2017 

9.B.R.Məmmədova, N.F.Həsənova.məqalə.Azərbaycanda aqrar sahənin informasiya 
təminatında beynəlxalq təcrübənin  tətbiqi məsələləri. ADAU-nun elmi əsərləri. 

Gəncə-2018, № 3 
10.M.İ.Məmmədov, T.M.Hacıyev,N.F.Həsənova,B.R.Məmmədova . MəqaləSNMP 
protokolu əsasında şəbəkədə avadanlıqların monitorinq sisteminin 

layhələndirilməsi.AMEA , Gəncə bölməsi , “Xəbərlər məcmuəsi”, № 4 (78), “Elm” 
nəşriyyatı, Gəncə - 2019 

11.T.M.Hacıyev, N.F.Həsənova ,G.F.Qədimli.Elektron sənəd idarəetmə sistemlərinin 
tətbiqi problemləri.məqalə.ADAU nəşriyyatı, Gəncə-2020 
12.Z.N.Hüseynov,M.İ.Məmmədov,Z.H.Zeynalov, N.F.Həsənova.PowerPoint-2019.Dərs 

vəsaiti 
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