СУРАТМАЧЛИСИ № 69
чаласаи шурои диссертатсионии 6Б.КОА-002
28-уми сентябри соли 2021

ш. Душанбе

Иштирок доштанд: аз 16 нафар аъзои шурои диссертатсионии бо
фармоиши КОА назди Президента Чумхурии Точикистон аз 10 июни соли
2019, №133 тасдикгардида, 14 нафар иштирок доранд, ки аз онхо 6 нафарашон
доктори илм аз руи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда ба хисоб
мераванд. Пешниход шуд, ки чаласа кушода эълон карда шавад, пешниходи
дигар нест? Нест. Якдилона кабул карда шуд.
РУЗНОМАИ ЧДЛАСА:
Ба химоя ичозат додани диссертатсияи аспиранти шуъбаи гоибонаи
кафедраи назария ва таърихи давлат ва хукуки факултети хукукшиносии ДМТ
Азимова Зебочон Муродалиевна дар мавзуи «Санад^ои корпоратизм дар
механизми танзими хукукй дар Чумхурии Точикистон: таадики ^укукии
умуминазариявй»

барои

дарёфти

дарачаи

илмии

номзади

илмхои

хукукшиносй аз руи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи хукук ва давлат;
таърихи таълимоти хукукй ва сиёсй (илмхои хукукшиносй).
Аз

руи

масъалаи

мазкур

раиси

комиссияи

ташхиси

Шурои

диссертатсионй Холикзода А.Г., аъзои комиссияи ташхис Азиззода У.А. ва
Шарипов Т.Ш. баромад намуданд (хулосаи комиссияи ташхис замима
мегардад).
КАРОР КАРДА ШУД:
1.

Диссертатсияи

Азимова

Зебочон

Муродалиевна

дар

мавзуи

«Санад^ои корпоративй дар механизми танзими хукукй дар Чумхурии
Точикистон: та^кики ^укукии умуминазариявй» аз руи ихтисоси 12.00.01
- Назария ва таърихи хукук ва давлат; таърихи таълимоти хукукй ва сиёсй
(илмхои хукукшиносй) ба химоя кабул карда шавад.
2. Ба хайси мукарризони расмй таъин карда шаванд:

- Эльназаров Давлат Ходжаевич - доктори илмхои хукукшиносй,
дотсент,

мудири кафедраи фанхои

илмхои давлатй-хукукии

Донишгохи славянин Русия ва Точикистон
- Х,аитов Саидалй Поргиевич - номзади илмхои хукукдшносй,
дотсенти кафедраи хукукй иктисоди, молияви ва зидцикорупсионии
Донишгохи давлатии молия ва иктисоди Точикистон.
3. Барои чойгир намудани эълон оид ба химояи минбаъда дар
сомонаи

КО А

назди

Президенти

Чумхурии

Точикистон

ва чопи

автореферат ичозат дода шавад.
4. Санаи химоя 04-уми январи соли 2022 таъин карда шавад.
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