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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR

1998-ci ildə Baytarlıq təbabəti fakültəsinin bakalavr ali pilləsini fərqlənmə diplomu ile
bitirmişdir.Həmin magistraturaya qəbul olmuş ve 2000-ci ildə magistr ali pilləsini
fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2001-ci ildə Epizootologiya, mikrobiologiya və
parazitologiya kafedrasına dissertant təhkim olunmuşdur.Eyni zamanda kafedrada stajçı
müəllim vəzifəsində işləmişdir.2002-ci ildə kafedranın assistenti vəzifesində
işləmişdir.2020-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2001-ci ildən Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasında dissertant
təhkim olunmuşdur; 2020-ci ildən baş müəllim vəzifəsində işləyir.Bakalavr
pilləsində"Baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası və immunologiyası","Qoyunların
infeksion xəstəlikləri",fənnlərindən mühazirə və laboratoriya dərslərini aparır. Magistr
pilləsində "Kənd təsərrüfatı heyvanlarının infeksion xəstəliklərinin diferensial
diaqnostikası" fənnindən mühazirə dərslərini aparır.55-yaxın məqalənin ve 5 proqramın
müəllifi və hemmüəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ
"Quzularda anaerob dizenteriyanın törədicisinin bioloji xüsusiyyətləri ve ona qarşı
immunoprofilaktikanın təkmilləşdirilməsi"

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA
İŞTİRAKI

1.Проблеми зооинженерии вет.мед.Зборник веет.науки вирусе 7/31 Украинки
2001.5 съезд паразитоноценологов.
2.Материалы 1 Республиканской Научной Конференции магистров Сумгаит,2001.
3.Материалы международной конференции посвящ.100-летию со дня организации
АзНИВИ.Баку,2003.
4.П международ.конференц.по научно-прикладным проб.Украини 2003. г.Луганск
5.Aspirantların ve genc tedqiqatçıların IX Respublika elmi konfransının materialları
I.Bakı,2003
6.Материалы междунар.Конфер. посвящ.75-летию со дня организации
АзСХА.Гянджа,2004
7.ADAU-nun 80-illik yubileyine hesr edilmiş elmi praktiki konfrans.Gence,2009.
8.Beynelxalq elmi-praktik konfransın tezisleri.ADAU.Gence,2011
9.ADAU.Ümummilli lider Heyder Eliyevin 90 illik yubileyine hesr olunmuş
ümumrespublika elmi-praktik konfrasın materialları (25-26 aprel 2013)
10.Azerbaycan Beynelxalq konfrans 2014.
11.Azerbaycanda Ekoloji Temiz Kend Teserrüfatının inkişafı.Elmi-Praktiki
Konfrans.Gence,29 oktyabr 2019.
12.Azerbaycanda Aqrar Sığortanın tetbiqi:Problemler ve Imkanlar.Elmi-Praktiki
konfrans.Gence,15 mart2019.
13.Baytarlıq Elminin Inkişaf Istiqametinde Innovasiyaların Tetbiqi.Beynelxalq ElmiPraktik konfrans materialları.Baytarlıq Elmi-Tedqiqat institutu.2019

ELMİ ƏSƏRLƏR
1.Гусейнова С.Г. Проблема стимулирования иммунитета.Beynelxalq elmi-Praktik
konfransın tezisleri.Gence,2011
2.Алескеров З.А.,Гусейнова С.Г.Применение нуклеината натрия для
стимулирования овец и ягнят при ассоциированных заболеваниях.Ümummilli lider
Heyder Eliyevin 90 illik yubileyine hesr olunmuş ũmumrespublika elmi-praktik konfransın
materialları (25-26 aprel 2013-cü il).
3.Dunyamaliyev Q., Veliyev Ş.,Hüseynova S.,Novrozova S. Quşların qripi.//Baytarlıq
tebabeti ve erzaq tehlükesizliyi:Problemler ve Perspektivler Beynelxalq Konfrans
materialları.(23-24 may 2014).Naxçıvan-2014.
4.Алескеров З.А.,Гусейнова С.Г.Применение биостимуляторов при
ассоциированных инфекциях.Azerbaycanda Aqrar sığortanın tetbiqi:Problemler ve
imkanlar.Elmi-Praktik konfrans Gence,15 mart 2019.
5.Велиев Ш.,Гусейнова С. Изучение некоторых свойств в организме больных и
павших ягнят при анаэробной дизентерии.Материалы международной научнопрактической конференции.2019.
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