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Сатторова Замира Абдуҷабборовна 
кафедраи журналистика ва назарияи тарҷумаи 
Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Гафуров», номзади илми филология аз рӯйи 
ихтисоси 10.01.10- Рӯзноманигорӣ

дотсенти

Интишороти асосии кормандони муассисаи пешбар аз рӯйи мавзуи диссертатсия 
дар нашрияҳои тақризшаванда, дар 5 соли охир (на кам аз 10 мақола)

Комилов К.И.
филология, дотсент, мудири ка- 
федраи журналистика ва назарияи 
тарҷума

номзади илми 1. Комилов, К.И. Баъзе мулоҳизаҳои оид ба 
ҶОЙГОҲИ матбуоти маҳаллй дар шабакаҳои 
ИҶТИМОЙ ! К.И. Комилов // Ахбори ДДҲБСТ - 
Хуҷанд, 2021. - №4 (89). - С. 64-69.

2. Комилов К.И. Махсусиятҳои интерактивии 
«Расонаҳои нав» / К.И. Комилов // Номаи 
Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарй ва 
ҷомеашиносӣ. - Хуҷанд, 2019. - №3 (60). - С. 
125-128.

3. Комилов К.И. Шабакаҳои иҷтимоӣ дар фазой 
иттилоотй: махсусияти раванди афзоиши сафи
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№3 (64). - С.

Бобоҷонова М.С. - номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи 
журналистика ва назарияи 
тарҷума

ва

Қосимова И.Т. - номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи 
журналистика ва назарияи 
тарҷума

ва

корбарони ОНҲО / К.И. Комилов И Номаи 
Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарй ва 
ҷомеашиносй. - Хуҷанд, 2020.
125-128._____________________

4. Бобоҷонова, М.С. Истифодаи технологияҳои
мултимедиявй дар таълими фанҳои журналистй 
/ М.С. Бобоҷонова И Номаи Донишгоҳи 
давлатии Кӯлоб ба номи А. Рӯдакй (Маҷаллаи 
илмй). Бахши ИЛМҲОИ филологй. - Кӯлоб, 2022. 
-№2.-С. 100-102.___________________________

5. Косимова, И.Т. Роль интеллектуального 
потенциала журналиста на характер 
воздействия его материала / И.Т. Косимова // 
Учёные записки. Серия гуманитарно
общественных наук.
(51).-С. 149-154.

6. Қосимова, И.Т. Махсусияти тасвири воқеият 
тариқи иттилоънигошт дар сомонаҳои ВАО-и 
маҳаллй ! И.Т. Қосимова И Номаи Донишгоҳ. 
Силсилаи ИЛМҲОИ гуманитарй ва ҷомеашиносй. 
- Хуҷанд, 2021. - №4 (69). - С. 104-107.

7. Қосимова, И.Т. Нақши муаллиф дар шеваи 
пешниҳоди барномаи телевизионй / И.Т. 
Қосимова И Номаи Донишгоҳ. Силсилаи 
илмхои гуманитарй ва ҷомеашиносй. - Хуҷанд, 
2022.-№2(71).-С. 109-113.

И.Т. Роль 
журналиста

Серия
Худжанд, 2017. - №2

Самадова Д.Ҳ. - номзади илми 
филология, дотсенти кафедраи 
журналистика ва назарияи 
тарҷума

ва

№2 (51). - С.

8. Самадова, Д.Ҳ. Таҳаввулоти журналистикаи 
сиёсй ва баъзе масъалаҳои ВАО дар замени 
Истиқлолияти МИЛЛӢ / Д.Ҳ. Самадова Н Номаи 
Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарй ва 
ҷомеашиносй. - Хуҷанд, 2017. 
144-149.

9. Самадова, Д.Ҳ. Тавсифи умумии воситаҳои 
ахбори оммаи замени шуравй дар Осиёи 
Марказй / Д.Ҳ. Самадова II Номаи Донишгоҳ. 
Силсилаи ИЛМҲОИ гуманитарй ва ҷомеашиносй. 
- Хуҷанд, 2018. - №2 (55). - С. 127-130.

10. Самадова, Д.Ҳ. Вежагиҳои композитсионии 
мақолаи публитсистй (дар мисоли таҷрибаи 
ЭҶОДИИ Ҳилолиён Аскар) / Д.Ҳ. Самадова // 
Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои 
гуманитарй ва ҷомеашиносй. - Хуҷанд, 2019.- 
№2 (59).-С. 124-129.

И. Самадова, Д.Ҳ., Мавлянова, М.З. Вокеият ва 
тахайюл дар ҳаҷви публитсистй ! Д.Ҳ. Самадова 
// Номаи Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои 
гуманитарй ва ҷомеашиносй. - Хуҷанд, 2021. - 
№4 (69).-С. 117-121.

Донишгоҳ.

Силсилаи
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Саидхоҷаева М.А. 
илми филология, 
кафедраи 
назарияи тарҷума

- номзади 
саромӯзгори 

журналистика ва

номзади илмиШехов А.А.
филология, дотсенти кафедраи 
журналистика ва назарияи 
тарҷума

ва

12. Саидхоҷаева, М.А. Омӯзгор ҳамчун меҳвари 
асосӣ дар раванди таълими фанни технологияи 
иттилоотй дар ҳосил намудани маҳорату малака 
дар хонандагон / М.А. Саидхоҷаева И Номаи 
Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарй ва 
ҷомеашиносӣ. - Хуҷанд, 2019. 
С.129-135.

13. Саидходжаева, М.А. Потенсиали фанни
«Таърихи журналистикаи хориҷа» дар таълими 
донишҷӯ - журналистони касбй / М.А. 
Саидходжаева // Учёные записки. Серия 
гуманитарно-общественных наук. - Худжанд, 
2022.-№2 (71).-С. 207-211.__________________

14. Шехов, А.А. Бозтоби вокеияти зиндагй дар 
маҷаллаи «Ал-Ислоҳ» / А.А. Шехов // Номаи 
Донишгоҳ. Силсилаи илмҳои гуманитарй ва 
ҷомеашиносй. - Хуҷанд, 2018. 
С.89-91.

№4 (61).

М.А.

журналистони

№1 (54).

Раиси шурои диссертатсиони, 
доктори илми филология, профессор

Котиби илмии шурои ДИСб^ 
доктори илми филологи;^^^^' 

« декабри соли 2022;
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Максудов Бадриддин

Сироҷиддини Эмомали
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