
 
Camalov Cəsarət Ələddin oğlu 26 yanvar 1978-ci ildə Kəlbəcər rayonunun 

Milli kəndində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Kəlbəcər 
rayonunun Milli kəndində orta məktəbə getmişdir. 2 aprel 1993-cü ildə Kəlbəcər 
rayonu erməni ordusu tərəfindən işğal olunduqdan sonra ailəsi ilə birlikdə məcburi 
köçkün kimi Bərdə rayonunun Kələntərli kəndində Ambulatoriyada yaşayıb. 10 iyun 
1993-cü ildə Bərdə rayonunun Kələntərli kəndində 9-cu sinfi “əla” qiymətlərlə 
bitirmişdir. 
 C.Ə.Camalov valideyni ilə birlikdə 1993-cü ildə Oğuz rayonunun Mollalı 
kəndinə köçmüş. 1993-cü ildə Oğuz rayonunun Mollalı kəndində orta məktəbin 10-
cu sinfinə getmiş və 1995-ci ildə orta məktəbi “əla” qiymətlərlə bitirmişdir.   
 1995-ci ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti (Azərbaycan İnşaat 
Mühəndisləri Universitetinin) “İnşaat texnologiyası” fakültəsininin “İnşaat 
yapışdırıcıları və keramikanın kimyəvi texnologiyası” ixtisasına daxil olmuş, 1999-
cu ildə həmin ixtisası bitirmiş  və mühəndis texnoloq ixtisasına yiyələnmişdir. 

O, 1999-cu ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, “İnşaat-
texnologiya” fakültəsinin “Çətin əriyən qeyri-metal və silikat materiallarının 
texnologiyası” ixtisası üzrə magistraturaya daxil olmuş və 2001-ci ildə fərqlənmə 
diplomu ilə bitirib  magistr elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.  

2001-ci ildə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti İnşaat texnologiyası 
fakültəsinin “İnşaat materialları və məmulatları” ixtisası üzrə aspiranturaya daxil 
olmuş və 2006-cı ildə texnika elmlər namizədi (texniki elmləri üzrə fəlsəfə doktoru) 
alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.  

C.Ə.Camalov 1999-2001-ci illərdə S.Ə.Dadaşov adına Elmi-tədqiqat və 
Layihə-konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu, “Beton və monolit beton” 
laboratoriyasında  baş  laborant,  2001 – 2004 - cü  illərdə  aparıcı  mühəndis,  2004-
2006-cı illərdə baş elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 
 2009-cu ildən Azərbaycan  İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun 
“İnşaat konstruksiyaları” laboratoriyasında doktoranturaya daxil olub və hazırda 
“Binaların karkas elementlərinin etibarlılığının və uzun ömürlülüyünün tədqiq 
edilməsi” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində işləyir. 2012-ci ildə dosent 
elmi adına layiq görülmüşdür.   

Təhsil fəaliyyəti dövründə respublikada və xaricdə keçirilən bir çox 
simpozium, seminar və konfranslarda iştirak etmiş, müxtəlif dərəcəli diplom və 
mükafatlara layiq görülmüş, 32 elmi məqalə, 1 ixtira müəllifidir.  

2006-2007-ci illərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Tikintidə Təhlükəsizliyə 
Nəzarət Dövlət Agentliyi, S.Ə.Dadaşov adına Elmi-tədqiqat və Layihə-konstruktor 
İnşaat Materialları İnstitutu, “İnşaat keramikası” laboratoriyasının müdiri, 2007-
2011-ci illərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Fövqəladə halların xəbərdar edilməsi Baş 



İdarəsi, Sənayedə, tikinti və dağ-mədən işlərində təhlükəsizliyin təşkili sektorunda 
baş məsləhətçi vəzifələrində çalışmışdır.  

2011-ci ildən Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Fövqəladə halların xəbərdar 
edilməsi Baş İdarəsi, Sənayedə, tikinti və dağ-mədən işlərində təhlükəsizliyin təşkili 
sektorunun müdiri vəzifəsində çalışır.  

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinin dövlət 
qulluğunda fərqləndiyi və əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Fəxri Fərmanla təltif 
olunmuşdur.  

2009-cu ildə Azərbaycan Respublikasının fövqəladə hallar nazirinin 2-ci 
dərəcəli dövlət qulluqçusu, 2012-ci ildə 1-ci dərəcəli dövlət qulluqçusu və  2015-ci 
ildə  dövlət qulluqçusunun kiçik müşaviri ixtisas dərəcəsi verilmişdir. 
 
 
 
 
 
 


