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РИЗОИЯТ

Ман, Акмалова Мунира Абдунабиевна, доктори илмҳой сиёсӣ, декани 
факултети сиёсатшиносй ва муносибатҳои байналхалқии Донишгоҳи давлатии 
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 67 ва 69 «Тартиби 
додани дарЬҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
«30» июни соли 2021, №267 тасдиқ карда шудааст, барои баромад намудан ба 
ҳайси муқарризи расмӣ аз рӯйи диссертагсияи Муродова Нигина 
Сулаймоновна дар мавзӯи «Масъалаҳои модернизатсияи сиёсӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон: хусусиятҳои асосӣ, шаклҳои амалишавӣ ва натиҷаҳои он» барои 
дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои сиёсӣ аз рӯйи ихтисоси 23.00.02 - 
Ниҳодҳо, равандҳо ва технологияҳои сиёсӣ розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи бандҳои 69-73, 74-77, 79 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо 
қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «30» июни соли 2021, №267 тасдиқ 
карда шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи 
иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «ИНТЕРНЕТ», ки барои таъмин намудани 
тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам 
маълумот пешниҳод менамоям:
1 Насаб, ном, номи падар Акмалова Мунира Абдунабиевна
2 Дараҷаи илмӣ ва номгӯи 

соҳаи илм, ихтисоси 
илмӣ, ки аз рӯйи онҳо 
диссертатсия ҳимоя
шудааст

Доктори илмҳои сиёсй (23.00.02 - Ниҳодҳо, 
равандҳо ва технологияҳои сиёсй)

3 Номи пурраи муассисае, 
ки ҷойи кори асосӣ ба 
ҳисоб меравад, вазифаи 
ишғолнамуда

Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 
Тоҷикистон, декани факултети сиёсатшиносй ва 
муносибатҳои байналхалқй. ш. Хуҷанд

4 Рақами телефонӣ тамос, 
почтаи элекронй, сомо- 
наи расмй дар шабакаи 
«ИНТЕРНЕТ»

Т£л: +992927779990
Е-таП: акта1оуат@тай.ги

5 Номгӯи интишороти асо- 
сии муқарризи расмӣ аз 
рӯйи мавзӯи диссертат- 
сия дар маҷаллаҳои 
илмии тақризшаванда
дар 5 соли охир (на зиёда 
аз 15 интишорот)

1. Политические проблемы и специфические
особенности государственного суверенитета 
Республики Таджикистан (монография).
Худжанд, 2020.-232с. 18ВЫ 978-99975-65-44-7
2. Воситаҳои таъмини амнияти миллии 
кишварҳои Осиёи Марказй дар шароити нави 
геосиёсӣ II Осиёи Марказӣ ва Кавказ. - 2018. -
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Ҷ.21. - №4. -С.7-16. 188К 14037068 (ҳаммуалиф 
бо Рязанцев С.В.) "
3. Мулоҳизаҳо роҷеъ ба ҳувияти миллии 
тоҷикон // Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. - 2019. -№1. - 
С.156-164.188Ы 2411-1945.
4. Ҳамкории ниҳодҳои давлатӣ ва ғайридавлатӣ 
дар таҳкими истиқлоияти Ҷумҳурии Тоҷи- 
кистон // Ахбори Институти фалсафа,. сиё- 
сатшиносй ва ҳуқуқ ба номи А. Баҳоваддинови 
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. - 
2019. - №2. - С.92-100.188^ 0235-005Х.
5. Рушти истиқлолияти миллӣ Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити соҳибистиқлолӣ // 
Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. - 2019. 
-№4. - С.275-282.188М 2074-1847
6. Ҳамкории ниҳоди давлатӣ ва ғайридавлатӣ 
дар мустаҳкамнамоии истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон. //Ахбори Институти 
фалсафа, сиёсатшиносӣ ва хуқуқи ба номи А. 
Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. № 2, 2019.
7. Дипломатияи об ва нақши он дар сиёсати 
ҷаҳонӣ. //Конф. илмӣ-наз. ҷумҳ. бахшида ба 
Даҳсолаи байналмилалии амал «Об барои 
рушди устувор, 2018-2028, 5-6 апрели 2018. 
Хуҷанд, 2018.
8. Таҳқиқ ва омӯзиши манбаъҳои сиёсӣ ва ғоявӣ 
- назариявии консепсияи истиқлолияти дав- 
латӣ. // Мав. конф. ҷумҳ. илмӣ - амалии “Масъ- 
алаҳо ва роҳу воситаҳои таҳким ва такмили 
истиқлолияти Тоҷикистон”. // 12-уми майи соли 
2021. -Душанбе. С.22-34. 128-135. 18ВМ 978- 
99985-58-75-5

Муқарризи расмӣ: -
доктори илмҳои сиёсй, дотсент * 
декани факултети сиёсатшиносй ва 
муносибатҳои байналхалқии
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Имзои М.А. Акмаловаро тасдиқ менамоям. 
Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои махсуси ДДҲБСТ
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