Ба Шӯрои диссертатсионии 6Э.КОА-018-И
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РИЗОИЯТ
Ман, Маликова Азиза Хорисовна - доктори илмҳои ҳуқуқшиносй,

профессори кафедраи назарияи ҳуқуқ ва фалсафаи Донишгоҳи давлатии
иқтисодии Самара (Федератсияи Россия), мувофиқи банди 62 “Низомномаи

Шӯрои диссертатсионӣ” ва бандҳои 71 ва 72-и “Тартиби додаии дараҷаҳои

илмӣ”, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли

2021

таҳти № 267 тасдиқ гардидааст барои баромад намудан ҳамчун

муқарризи расмии диссертатсияи Давлатов Маъруфҷон Нарзиалиевич дар
мавзӯи «Ақидаҳои сиёсӣ-ҳуқуқии ҳусайн воизи Кошифӣ ва аҳамияти он дар замони
муосир», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6В.КОА-018-И назди Донишгоҳи

миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи номзади илмои ҳуқуқшиносй аз
рӯии ихтисоси 12.00.01 - Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат; таърихи

таълимоти

ҳуқуқй

ва

сиёсӣ

пешниҳод

шудааст,

розигиямро

тасдиқ

менамоям.

Банди 62 “Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионй” ва
бандҳои 71

ва 72 “Тартиби додани дараҷаҳои

илмй”, ки бо Қарори

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021 тасдиқ шудааст, бо мақсади
ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотй-телекоммуникатсионии

«Интернет», ки барои таъмин намудани

тартиби додани дараҷаҳои илмй

зарур аст, дар бораи худам ва интишоротам маълумот пешниҳод мснамоям:
1. Насаб, ном, номи падар
2. Дараҷаҳои илмй ва
номгӯи соҳаи илм,
ихтисоси илмй, ки аз
рӯйи онҳо диссертатсия
ҳимоя шудааст
3. Номи пурраи муассисае,
ки ҷойи кори асосӣ ба
ҳисоб меравад, вазифаи
ишғолнамуда
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4. Рақами телефони тамос,
почтаи электронй,
сомонаи расмй дар
шабакаи «Интернет»

443090, ФР, ш. Самара, к. Советская Армия,
141, ауд. 207д.
Рақами телефони тамос: (846) 933 87 78;
е-таИ: есип@88еп.ги
Ьпр: //\у\ум/.8.8еи.ги/

5. Номгӯи интишороти
асосии муқарризи расмӣ
аз рӯйи мавзӯи
диссертатсия дар 5 соли
охир (на зиёда аз 15
интишорот)
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