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         YARIMİLLİK HESABATI 

 

 

 Hesabat dövründə Təhsil şöbəsi  doktorantura,  dissertantura və magistratura 

təhsilinin təşkili ilə məşgül olmuşdur. 

DOKTORANTURA.  

 Hesabat dövründə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə RMI-nun  doktoranturasında 

təhsil alan 11əyani doktorant attestasiyadan keçiblər.  Onlardan üç nəfər Quliyev 

Atabəy Məzahir oğlu,  Qəhrəmanli Bənövşə Tamis qizi və Allahverdi-zadə Fatimə-

xanim İlyas qizi  doktoranturanı bitiriblər. 

 Hesabat dövründə RMI-nun fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə əyani  

doktoranturasına 4 nəfər qəbul olunmuşdur. 

1) Əliyeva  Dünya  Rəsul qızı  

1.1202.01 - Analiz  və funksional  analiz  ixtisası  üzrə 

 Elmi rəhbər: r.e.d. Rövşən Bəndəliyev 

2) Haqverdi Tural Xasay oğlu  

1202.01- Аnaliz və funksional analiz ixtisası üzrə 

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov  

3) Abdullayeva Aydan Cəfər qızı  

1212.01-  Riyazi fizika tənlikləri ixtisası  üzrə  

Elmi rəhbər: f-r.e.n. Əbdürrəhim Quliyev 

4) Qədirova  Xəyalə Məmmədağa  qızı  

3324.01-Məsafədən aerokosmik tədqiqatlar ixtisası üzrə 

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov 

 

DİSSERTANTURA  

          Hesabat dövründə fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə RMI-nun  dissertanturasında 

21 nəfər,  elmlər doktoru üzrə 11 nəfər dissertantlar attestasiyadan keçiblər. 

          Hesabat dövründə RMİ-nun fəlsəfə doktoru hazırlığı üzrə dissertanturasına 3 

nəfər qəbul olunmuşdur. 

1)Əlizadə Fidan Asif qızı  

1202.01- Аnaliz və funksional analiz ixtisası üzrə 

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov  

2)Əlili Vəfa Qacay qızı - 

1202.01- Аnaliz və funksional analiz ixtisası üzrə 

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov 

3)  Süleymanova Könül Qurbanəli qızı 

1212.01 - Riyazi fizika tənlikləri ixtisası üzrə 

Elmi rəhbər: f-r.e.d., prof. Tahir Haciyev 

 



MAGİSTRATURA 

Hesabat dövründə 3 nəfər  magistraturada təhsilini başa çatdırmış və 9 nəfər 

təhsillərinə davam etdirmişdir. 

  01.01.20 - 02.02.20  tarixlərində semestr imtahanları keçirilmiş və magistrantlar 

aşağıdakı imtahan nəticələrinə  nail olmuşlar .  

1.Əliyeva  Xalidə  Sahil qızı- 92 bal 

2. Əsədzadə  Cavad  Ədail oğlu- 92 bal 

3. Dadaşova  Nigar  Yaqub qızı- 80 bal 

4. Əliyev  Azər  Əliheydər oğlu – 87 bal 

5. Əsədli  Afaq Ədalət qızı- 89 bal  

6. Qasımov  Cəsarət  Cövdət- 92 bal 

7. Rüstəmova Nigar İman qızı- 91 bal 

8. Nağıyeva  Dünya  Firdovsi  qızı- 87 bal 

9. Şəfizadə  Dürrə  Mətləb qızı- 84 bal 

Magistrantlar, 

1. Məmmədova Aygül Namiq qızı -100 bal. 

2.  Şəfiyeva  Aynur  Fədai qızı 100 bal,  

3.  Məmmədov İbrahim  Camal oğlu -100 bal  almaqla elmi tədqiqat və elmi 

pedaqoji təcrübə yüklərini vermişdir.  

       COVİD-19 pandemiyası ilə əlaqədar şöbə, hesabat dövründə tədrisin 

davamlılığının təmin edilməsi ilə əlaqədar maqistrantlar  üçün distant təhsili təşkil 

etmiş və bütün nəzərdə tutulan fənlər üzrə onlayn rejimidə dərslər keçirmişdir. 

 Mart ayının 29-dan başlanan onlayn dərsləri “Riyazi analiz”, “Riyazi 

fizika”, “Optimallaşdırma və optimal idarəetmə”, “Mürəkkəb sistəmlərin ehtimal 

və statistik metodlarla təhlili”, “Hesablama diaqnostikası” ixtisaslaşmaları üzrə  I 

kurs (II semestr) magistrlərə keçirilmişdir. 

Tədris fənlərindən olan, -“Diferensial tənliklərin keyfiyyət nəzəriyyəsi”,  “İnteqral 

tənliklərin təqribi həll üsulları” –r.e.d.prof.Ədalət Axundov,  -“Harmonik analizin 

inteqral operatorlarının struktur xassələri”, “ Stoxastik riyaziyyatının əsasları - 

AMEA müxbir üzvü, prof. Bilal Bilalov,    -Xüsusi törəməli tənliklərlə təsvir 

olunan proseslərdə optimal idarəetmə məsələsi- f-r.e.d. prof. Telman Məlikov, -

Hamar çoxobrazlılar nəzəriyyəsi- f-r.e.d.,prof. Məmməd Bayramoğlu, -Variasiya 

usullari ve tətbiqləri- f-r.e.d.,prof. Hamlet Quliyev,  -Stoxastik analiz -f-r.e.d.,prof. 

Soltan Əliyev və -Kompyuter statistikası -f-r.e.n.,dos. Mirvari Ağayeva dərslərini 

WhatsApp ilə,  

  -Diferensial tənliklərin əlavə fəsilləri- f-r.e.d.,prof.  Əkbər  Əliyev , 

  -Cəbrin ədədi usullari -f-r.e.n.,dos. Aydin Əliyev,    -Bioinformatika- f-r.e.n.,dos. 

Həsən Nagiyev,  -Təsadüfi kəmiyyətlərin cəmi üçün limit teoremləri- f-r.e.n., dos. 

Iradə Ibadova Zoom ilə və - Yüksək tərtibli xətti diferensial tənliklər üçün sərhəd 

məsələlər dərsini isə f-r.e.n. Əbdürrəhim Quliyev dərslərini Skype ilə keçirmişdir.; 

    Həmçinin bütün bu istiqamətlər üzrə Onlayn formada imtahanlar keçirilmişdir 



    23 iyun  2020-ci il saat 11:00-da II kurs magistrantların “Riyazi analiz“, “Riyazi 

fizika” və  “Maye, qaz və plazma mexanikası” ixtisaslarından 3 magistrlik 

dissertasiyalarının müdafiəsi üzrə İxtisaslaşdırılmış Şuranın Zoom programı ilə 

onlayn rejimdə iclası keçirilmiş,Dissetasiya işləri  Şuranın uzvləri tərəfindən uygün 

olaraq : 

İbrahim Məmmədov-100- A, Aynur Cəbrayılova- 92- A, və Aygül Rzayeva- 92 -A 

balla qiymətləndirilmişdir. 

 

Təhsil şöbəsinin müdiri     professor Ədalət Axundov 

 

 

 


