
Ба шурои диссертатсионии 60. КОА-021 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

(ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим 
Улуғзода дар шахси ректори Донишкада, доктори илми филология, 
профессор Гулназарзода Жило Бурӣ мувофиқи бандҳои 61, 62-и 
Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва бандҳои 74, 75-и Тартиби додани 
дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 
июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси 
муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Алсенан 
Абдулҳаким Фаҳад дар мавзуи «Мутаммими ҷумлаи форсӣ ва мушкилоти 
тарҷумаи он ба забони арабӣ (бар асоси романи Бузурги Алавӣ 
«Чашмҳояш»)», ки

доктор аз рӯйи ихтисоси 6В020900 - 
Забони форсӣ) пешниҳод шудааст, баён менамояд.

Дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва 
бандҳои 74, 75-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ бо мақсади дар 
шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии “Интернет” ҷойгир 
намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ 
ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи муассиса 
пешниҳод месозем:

барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа 
Шарвалиносӣ (60020901-(РНО)

иттилооти-телекоммуникатсионии

Маълумот оид ба муассисаи пешбар

Номи пурраи муассиса 
(бидуни ихтисор)
Номи муассиса бо ихтисора 
(мувофиқи оиннома) 
Индекс, суроға

давлатииДонишкадаи давлатии забонҳои
Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 
ДДЗТ ба номи С. Улугзода

Рақами телефони тамос, 
суроғаи электронӣ (почтаи 
электронӣ), суроғаи сомонаи 
расмӣ дар шабакаи 
“Интернет”___________________
Маълумот дар бораи роҳбари 
муассиса 
Насаб

734190, ш. Душанбе, хиёбони
Муҳаммадиев 17/6
Тел: +992(37) 232-50-00;
(3(121®(3(121.11; па1т1(3(11п83®Ыс.ги;
\у\УАУ.(1(121.1); гек1ога1®Дд21.1)

номи, ном, номи падар, 
дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, 

. вазифа

Гулназарзода Ж.Б., 
филология, 
Донишкадаи

доктори илми 
профессор, 
давлатии

ректори 
забонҳои

Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода
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Маълумот дар бораи корманди 
зерсохтори муассиса: 
Насаб, ном, номи 
дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, 
вазифа

ном, падар,

Солиҳов Наҷмиддин Ҳамдамович, 
номзади илми филология, дотсент, 
мудири кафедраи филологияи Шарқи 
Наздик

Номгӯи интишороти асосии кормандони муассиса (устодони кафедра) 
аз рӯйи мавзуи диссертатсия дар маҷаллаҳои илмии тақризшаванда дар 
панҷ соли охир 
кҲайбулоев Ш. Топоформанти “аЬад дар «Муъҷам-ул-булдон»-и 
Ёқут ал-Ҳамавӣ / Ш. Ҳайбулоев Н Паёми Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (Маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. -Душанбе: 
Сино, 2018. -№3. -С. 1М9.

Ҳайбулоев Ш. Чеҳраҳои мондагори илми ҷуғрофияи арабизабон дар 
асрҳои миёна / Ш. Ҳайбулоев Н Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(Маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. -Душанбе: Сино, 2018. - 
№4. -С. 255-259.
3. Солиҳов Н.Ҳ. "Китоб-ул-айн" нахустин фарҳангномаи мукаммал дар 
таърихи забоншиносии араб ! Н.Ҳ.Солиҳов Н Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон(Маҷаллаиилмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - 
Душанбе: Сино, 2О19.-№7. - С. 61-13.
4. Тураев А. Наввожа
ҷомеъи корбурди фарзон"-и Парвизи Атобакӣ ! А.. Тураев Н Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои 
филологӣ. -Душанбе; Сино, 2019. -№1. -С. 115-118.
5. Тураев А. Муарработи хориҷӣ (англисӣ) дар забони арабии муосир ! 
А. Тураев Н Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Маҷаллаи илмӣ). 
Бахши илмҳои филологӣ. -Душанбе: Сино, 2019. -№3. -С. 155-159.
6. Солиҳов Н.Ҳ. Аҳамият ва зарурати фарҳангнигорӣ
забоншиносии араб ва форсу тоҷик/ Н.Ҳ. Солиҳов Н Паёми Донишгоҳи 
миллии Тоҷикистон (Маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. - 
Душанбе: Сино, 2020.-№7. - С. 121-128.
1. Ҳайбулоев Ш. Истилоҳи «кура» дар низоми тақсимоти ҷуғрофӣ- 
маъмурии. кишварҳо то асри ■ XIV дар сарчашмаҳои ҷуғрофии 
арабизабон ! Ш. Ҳайбулоев Н Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
(Маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои филологӣ. -Душанбе: Сино, 2020. - 
№8. -С. 255-259.
8. Солиҳов Н.Ҳ. Маънои луғавӣ ва истилоҳии вожаҳои "муъҷам"
"қомус" дар илми фарҳангнигорӣ/ Н.Ҳ. Солиҳов// Конференсияи 
ҷумҳуриявии илмию назариявӣ дар мавзуи «Заминаҳои ривоҷу 
ташаккули филологияи араб дар ҷаҳони муосир». -Душанбе, 2021.
9. Ҳайбулоев Ш. Тақсимоти маъмурии кишварҳо дар сарчашмаҳои 
ҷуғрофии арабизабони асрҳои 1Х-ХШ ! Ш. Ҳайбулоев Н Паёми 
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (Маҷаллаи илмӣ). Бахши илмҳои 
филологӣ. -Душанбе: Сино, 2021. -1Уо1. -С. 155-159.
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10. Солиҳов Н.Ҳ. Сайре дар фарҳангнигории Н.Ҳ. Солиҳов 
//Конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар мавзуи 
«Филологияи араб ва замони муосир».- Душанбе, 2022.
П.Ҳайбулоев Ш.А. Нигоҳе ба «Сафарнома»-и Ибни Ҳавқал / Ш.А. 
Ҳайбулоев Н Конференсияи байналмилалии илмию назариявӣ дар 
мавзуи «Филологияи араб ва замони муосир». - Душанбе, 2022.

Доктори илми филология, 
профессор, ректори Донишкадаи 
давлатии забонҳои Тоҷикистон 
ба номи Сотим Улугзода

Имзои Ж. Гулназарзодаро 
тасдиқ мекунам: 
мудири шуъбаи кадрҳои 
ДДЗТ ба номи С. Улугзода

Гулназарзода Ж. Б.

Юсупова Б.
Ь С; , С 
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