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TƏHSİL, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLAR 

 
1994- cü ildə ADAU -nun Baytarlıq təbabəti fakültəsini bitirib. 

2012-ci ildə ADAU-nun “ Epizootologiya,mikrobiologiya,parazitologiya “ kafedrasının 
doktorantı olub, 2016-cı ildə bitirib. 

 
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ 
 
2002-ci ildə ADAU-nın Baytarlıq təbabəti fakültəsinin  " Epizootologiya ,mikrobiologiya, 
parazitologiya " kafedrasında baş laborant vəzifəsində işləyib. 
2013-cü ildə ADAU-nun baytarlıq klinikasında baytar həkim işləyib. 
2017-ci ildə ADAU-nun Baytarlıq təbabəti və Zoomühəndislik fakültəsinin “ Heyvandarlıq 
və balıq məhsulları istehsalının texnologiyası “ kafedrasında assisent vəzifəsində  
işləyib. 
2020-ci ildən Heyvandarlıq məhsulları istehsalının texnologiyası kafedrasının assistenti 
Bakalavr pilləsində “ Quşçuluq”,” Xüsusi heyvandarlıq “,” Qoyunçulugun əsasları və 
yunçuluq “ fənnindən mühazirə və laboratoriya dərslərini aparır. 
10-a yaxın məqalənin müəllifidir.     
 

TƏDQİQAT SAHƏSİ 
 
Quşçuluq sahəsi 
 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA 

İŞTİRAKI 

 
1." Arıçılığın inkişafına dair Azərbaycan-Türkiyə Elmi-tədqiqat əməkdaşlığı ". Beynəlxalq 
konfrans.Gəncə , 2015 



2." Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri " . Beynəlxalq elmi 
konfrans.Gəncə , 2018 
3. " Azərbaycanda aqrar sığortanın tətbiqi : problemlər və imkanlar ".Respublika elmi - 
praktik konfrans.Gəncə , 2019 
 
 

ELMİ ƏSƏRLƏR 

 
1. Изучение действия некоторых препаратов возбудителей Европейского 
Гнилица.Международной научно-практической конференции, " Проблемы и 
перспективы научно-инновационного обеспечения агропромышленного комплекса 
регионов", Курск – 2019, Мустафаева Р.Б.  
 
2.  Лечение и профилактика нозематоз пчёл и Гяндже-Газахский зоне. ADAU-nun 
elmi əsərləri, Gəncə- 2020. Р.Б.Мустафаева, Г.А.Вердиева, 
Р.З.Гусейнова,Р.Т.Фарманлы 
 
3.  Arıçılığın inkişaf perspektivləri .Arıçılığın inkişafına dair Azərbaycan-Türkiyə Elmi-
tədqiqat əməkdaşlığı toplusu-ll .Beynəlxalq konfransın materialları.Gəncə,2015, s.29-30 
R.B.Mustafayeva 
 
4.  Arılarda amerika və avropa çürüməsinin kombinəli müalicə üsulu .ADAU-nun elmi 
əsərləri N 3, Gəncə-2017, s. 99-101,R.B.Mustafayeva, R.T.Məmmədov 
 
5.  Arılarda avropa çürümə xəstəliyinin baş verməsinə şərait yaradan amillər. 
GDU,Beynəlxalq elmi konfrans , Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. III 
hissə, Gəncə-20118,  s. 143-145. R.B.Mustafayeva, R.T.Məmmədov 
 
6.  Arıların amerika və avropa çürümə xəstəliklərinə qarşı dezinfeksiya tədbirlərin 
aparılması. ADAU, Azərbaycanda aqrar sığortanın tətbiqi: problemlər və imkanlar, 
respublika elmi-praktik konfransının materialları. Gəncə-2019, s. 240-243. 
R.B.Mustafayeva , R.T.Məmmədov 
 
7.  Arıların viruslu iflic xəstəliyinin profilaktikasında sanitar-gigiyenik tədbirlərin rolu.NDU 
, Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri respublika elmi-praktik konfransının materialları, 
Naxçıvan-2019. R.B.Mustafayeva, R.T.Məmmədov 
 
8.  Gəncə-Qazax zonasında isti yay günlərində arıların xəstəliyi .ADAU-nun Elmi 
əsərləri,Gəncə-2021 N1 R.B.Mustafayeva, A.E.Rüstəmova, M.Ə.Qulubəyova 
 
9.  Gəncə-Qazax zonasında yetişdirilən qaba yunlu qoyunların yununun sənaye 
sortunun öyrənilməsi HETİ-nin Elmi əsərləri ,2021 N1 R.B.Mustafayeva , 
A.E.Rüstəmova, R.Z.Hüseynova  
  
 
 
 
 
 
 
 



DİL BİLİKLƏRİ  

İngilis   

Rus     

Digər  dillər 

 


