
МАЪЛУМОТНОМА ДАР БОРАИ РОҲБАРИ ИЛМИ

Ба диссертатсияи Муминзода Орифҷони Сафо дар мавзуи 
«Проблемаҳои танзими суғуртаи ҳатмии ҷавобгарии ҳуқуқи граждании 
соҳибони воситаи нақлиёти автомобилӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон» аз рӯйи ихтисоси 12.00.03. - Ҳуқуқи гражданӣ; ҳуқуқи 
соҳибкорӣ; ҳуқуқи оилавӣ; ҳуқуқи байналмилалии хусусӣ (илмҳои 
ҳуқуқшиносӣ).

1. Насаб, ном ва номи 
падар

Қурбонов Қурбон Бобоевич
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ишғолгардида
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электронӣ
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