
Ба шурои диссертатсионии бО.КОА-021 

назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудаки, 17)

РИЗОИЯТ

Ман Қосимов Олимҷон Ҳабибович, доктори илми филология, 
профессори кафедраи забони тоҷикии МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, мувофиқи бандҳои 61, б2-и 
Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 61, б9-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни 
соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи 
расмӣва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Алҷуанӣ Султон Абдукарим дар 
мавзуи «Вижагиҳои забонии матнҳои сиёсии тарҷумашуда аз забони форсӣ 
ба забони арабӣ (бар асоси расонаҳои \¥\у\у.1гпа.1г ('^д^'), хуу^м^.ВВС Рег§1ап ( 
<.5^ сг?)», ки ба шурои диссертатсионии бВ.КОА-021-и назди Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илми доктори фалсафа (РН.О) - 
доктор аз рӯйи ихтисоси 6В020900 - 
пешниҳод гардидааст, баён менамоям.

Бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 61, б9-и 
Тартиби додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади дар 
шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани 
иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ заруранд, 
чунин маълумотро дар бораи худ ва интишоротам пешниҳод месозам: 

Шарқшиноси (60020901-Забони форси)

Насаб, ном, номи падар

Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи 
соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки 
аз рӯйи он диссертатсия ҳимоя 
шудааст.
Номи пурраи муассисае, ки 
ҷойи корӣ асосӣ ба шумор 
меравад.

Қосимов Олимҷон Ҳабибович
Доктори илми филология.илми филология, 10.02.22. 
Забонҳои мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, 
бумиёни Амрико ва Австралия (забони 
тоҷикӣ)

Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба 
номи Абӯалӣ ибни Сино
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Номгуйи интишороти асосии 
муқарризи расмӣ аз рӯйи 
мавзуи диссертатсия дар 
маҷаллаҳои 
дар панҷ соли охир (аз 15 
мақола зиёд пешниҳод 
нашавад).

диссертатсия
тақризшаванда

зиёд

Мақолаҳои илми:

Академияи
1. Исмҳои фоил дар шеъри Сайидои 

Насафӣ//“Ахбори Академияи илмҳои 
Ҷумхурии Тоҷикистон. Шуъбаи фанҳои 
ҷамъиятй”. Душанбе, “Дониш”, №3/1, 2018. 
-С. 149-153. 188^ 2076-2569.

ва
Абулқосим

дар
6 6

и в
Абулкасима9?

Душанбе,

Т. Вожашиноси ва вожасози
Шоҳнома”-и Абулқосим Фирдавсӣ 

(“Лексика и словообразование 
“Шахнаме” Абулкасима Фирдавси”. 
Душанбе: “Дониш”. 2017. -346с. - 18В^ 978- 
99975-44-91-9.

3. “Лексические единицы запба! и коГиг в
таджикском “Ахбори Академияи
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои 
ҷамъиятӣ”. -Душанбе, “Дониш”, №3, 2019. -С. 
85-91. 188^ 2076-2569

4. Нақши академик Осимӣ дар рушди 
фарҳангнигорӣ ва вожашиносии забони 
тоҷикӣ//“Ахбори Академияи илмҳои ҶТ. 
Шуъбаи илмҳои ҷамъиятӣ”.
Дониш”.- №1/1, 2020. -С. 118-127. 188^ 2076- 

2569
5. Назми иҷтимоии Устод Турсунзода ва 

робитаҳои адабӣ//“Ахбори Академияи 
илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои 
ҷамъиятӣ”. -Душанбе, “Дониш”, № 3, 2021. -С. 
82-88. 188^ 2076-2569.

6. “Шоҳнома” 
таркиби луғавии забони тоҷикӣ 
Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятӣ”. - 
Душанбе, “Дониш”, 
188^ 2791-2639.

1. Ка81тоу О.Н. Та)1к 1ап§иа§е апб Й8

66

адаби//“Ахбори

чун сарчашмаи асосии

№ 1, 2022. -С. 157-164.
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1пПиепсе оп \¥е81егп Еигореап 1ап§иа§е8 
(1б1от а Та^Чко у 8и 1пПиепс1а еп 1а8 1еа§ие8 
Еигореап8 осс1беп1а18)// ЕЙор^а у Ргах18 
ЕаПп-Атепсап. -2020. -Уо1.25, 18. Ех(га 7. - 
Р.390-395 (ҳаммуаллиф)

8. Меап8 оГ ехрге881п§ 1тПа1 гетагк8 оГ 
(118а§геетеп1 1п 1Не ВпП^Н сиНиге (Ьа8ед оп 
1Не поуе! “Е1П1е \^отеп” Ьу Е.М. А1соП)// 
Тигк18Н ОпНпе Зоигпа! оГ Ое81§п апП 
Соттип1саПоп.
>Нпр://\у\уу/.1о1с1ас.огҷ/1о1(1ас/УОШМЕ7- 
АРКЕ8РСЕ П1е8/1о1аас у070А§Е227.рс1Г.- 
Р. 1062-1066 (ҳаммуаллиф).

9. «Зангбор/Занзибар
лексикографических 
лингвокультурологический
анализ»//Материалы Международного 
научного форума «РОССИЯ - АсТРИКА: 
политика, экономика, история и культура»/ 
«Африканистика: культура, языки,
история». Казанский (Приволжский) 
федеральный университет. Институт 
международных отношений, Казань, РсТ, 11 
ноября 2020г.-Казань, 2020г. -152с. 
152.

в
источниках;

культура, 
Казанский

университет.

€.143-

Доктори илми филология, 
профессори кафед^
тоҷикии МДТ/Ж^^Ж30!!1!КЗ^авлатии
тибби Тоҷик#Жр6^|^Ж^

/5|/Абуали ибнв^^нр;

а44..3<^ОНИ

)РАВЛЕНИЕ
'азвития 
КАДРОВ

Қосимов Олимҷон Ҳабибович

ноябри соли 2022.
8 имзои/подпись р ^'/л

/ТАСДИ.Ҷ МЕНАМОЯМ/ЗАВЕ,
'САРДОРИ БАХШИ 
НАЧАЛЬНИК

^АДРП
^'ЯЮ

»УРК

-20, с/г п
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