
МАЪЛУМОТ 
дар бораи муассисаи пешбар

ба диссертатсияи Абдуалимзода Исмоил Иброҳим дар мавзуи 
«Ташаккул ва рушди қонунгузории молиявии Тоҷикистон: таҳқиқоти 
таърихӣ-ҳукуқи», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6П.КОА-018-И назди 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи

ҳуқуқ ва давлат; таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат
Номи пурраи муассисаи пешбар 

(дар асоси ойиннома)
Муассисаи давлатии таҳсилоти 

олии касбии «Донишгоҳи 
давлатии тиҷорати Тоҷикистон»

Номи мухтасари муассисаи 
пешбар (дар асоси ойиннома) ДДТТ

Роҳбари муассиса: насаб,ном, 
номи падар, вазифа, дараҷаи 

илмӣ, унвони илмӣ

Назарзода Хайрулло Холназар 
доктори илмҳои техникй, ректори 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати 
Тоҷикистон

Маҳалли ҷойгиршавии муассиса, ш. Душанбе, кӯч. Деҳоти 1/2
Индекси почта, нишонии муассиса 734061, Ҷумҳурии Тоҷикистон

Телефон Телефон: +992(37) 234-83-46 
+992(37) 234-85-46

Почтаи электронӣ ЕшаП: таП@(1(1И.Ҷ': 1§ик@тай.ги
Нишонии сомона дар шабакаи 

интернет \у\у\у: м\¥\¥Л§ик.Ҷ

Маълумот дар бораи 
тартибдиҳандаи тақриз аз 

муассисаи пешбар: насаб, ном, 
номи падар, вазифа, дараҷаи 

илмӣ, унвони илмӣ, рамзи ихтисос

Алиев Ф. Мудири кафедраи ҳуқуқи 
тиҷоратӣ ва зиддикоррупсионии 
факултети менеҷмент ва ҳуқуқи 
тиҷоратии Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон, номзади 
илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи 
ихтисоси 12.00.01 - Назария ва 
таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи 
таълимот дар бораи ҳуқуқ ва 
давлат

1. Алиев, Ф.Ш. Дурнамои рушди фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи 
давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2021. № 1. - С. 265-271. 18814: 2308- 
054Х
2. Алиев, Ф.Ш. Фарҳанги ҳуқуқии ҷавонон ва масъалаи ташкили 
давлати ҳуқуқбунёд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // 
Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - 2020. - № 2 (31). -С. 
225-230.188Х: 2308-054Х
3. Алиев, Ф.Ш. Нигилизми ҳуқуқӣ ҳамчун омили зидди фарҳанги 
ҳуқуқии ҷавонон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи давлатии 
тиҷорати Тоҷикистон. - 2020. - № 4 (33). - С. 228-233.18818Г: 2308-054Х



4. Алиев, Ф.Ш. Нақши қонунгузори дар ташаккули фарҳанги ҳуқуқии 
ҷавонон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. 
- 2021. - №1. - С. 265-271.188№ 2413-5151.
5. Алиев, Ф.Ш. Нақши тарбияи ҳуқуқӣ дар болобурди фарҳанги 
ҳуқуқии ҷавонон [Матн] / Ф.Ш. Алиев // Давлатшиносӣ ва ҳуқуқи инсон. 
-2О21.-№1 (21).-С. 14-20.188№2414 9217
6. Меликов, У.А. Консепсияи рушди қонунгузории иттилоотӣ [Матн] / 
У.А. Меликов // Маҷаллаи академии ҳуқуқ. - 2020. - № 2. - С. 19-26. 
188К2305-0535
7. Меликов У.А. Применение нетрадиционных способов защиты при 
нарушении прав посредством интернета в Таджикистане [Текст] / У.А. 
Меликов // Известия Института философии, политологии и права имени 
А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан. - 2018. - 
№2. -С. 153-158.188К0235-005Х
8. Кудратов, Н.А. Уголовно-правовая характеристика категории 
«государственные преступления» во время государственности таджиков 
при Исламе [Текст] / Н.А. Кудратов // Вестник Таджикского 
национального университета.
Серия социально-экономических и общественных наук. - 2018. - №10. - 
С. 177-183.188№ 2413-5151.
9. Кудратов, Н.А. Незаконная миграция как угроза национальной 
безопасности Республики Таджикистан [Текст] / Н.А. Кудратов // 
Вестник Таджикского государственного университета коммерции. -
2019. - №3 (28). - С. 248-251. 188Х: 2413-5151.
10. Қудратов, Н.А. Такмилёбии муқовимат бо экстремимзм - ҳамчун 
кафили сулҳу субот ва пойдории давлатдорӣ [Матн] / Н.А. Қудратов, 
З.М. Сафарова // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. -
2020. - №1 (30). - С. 252-258. 188Ы: 2413-5151.
11. Кудратов, Н.А. Теоретические основы уголовно-правовой охраны
основ конституционного строя и безопасности государства 
(государственные престуш ]шя / Н.А. Кудратов.

Душанбе: Бахманруд, 20

Раиси Шурои диссертатсио

Котиби Шурои диссертатсг

Азиззода У.А.

Назаров А Қ.


