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РӮЗНОМАИ МАҶЛИС:
1. Баррасии диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи 

“Вижагиҳои луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва 
муносибати он ба гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” барои дарёфти 
дараҷаи илмии доктори фалсафа (Р1тО) - доктор аз рӯйи ихтисоси 
60021003 - Забонҳои мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико 
ва Австралия (забони дарӣ).

ШУНИДА ШУД:
Ахбори мудири кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети 

филология, номзади илмҳои филологӣ, дотсент Камолзода X. дар бораи 
баррасии диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи “Вижагиҳои 
луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба 
гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” барои дарёфти дараҷаи илмии 
доктори фалсафа (РйП) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60021003- Забонҳои 
мамолики Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони 
дарӣ).

Довталаби дараҷаи илмӣ дар бораи мазмуну мундариҷаи асосии 
диссертатсия ва натиҷаҳои илмии таҳқиқ маъруза намуд. Баъд аз 
баромади унвонҷӯ суолу ҷавоб сурат гирифт.

МУҲОКИМА:
Сипас дар бораи кори диссертатсионӣ докторони илмҳои филологӣ 

Хоҷаев Д., Сафаров У., Саломиён М., Ҳомидов Д. ва дотсентон Шодиев 
Р., Дӯстзода Ҳ., Каримов Н. изҳори ақида карданд. Аз тарафи 
муқарризон барои боз ҳам беҳтар шудани сифати кори илмӣ баъзе эроду



'I

арзёбӣ гардида, довталаб сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа 
(РЫЭ) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60021003 - Забонҳои мамолики Аврупо, 
Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) ва диссертатсияи 
ӯ ба муҳокимаи Шурои олимони факултети филология пешниҳод карда 
шуд.

ҚАРОР КАРДА ШУД:
1. Диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар дар мавзуи “Вижагиҳои 

луғавию маъноии гӯйиши Фархори Афғонистон ва муносибати он ба 
гӯйишҳои ҷанубию шимолии Кӯлоб” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 
фалсафа (РИО) - доктор аз рӯйи ихтисоси 60021003 - Забонҳои мамолики 
Аврупо, Осиё, Африқо, бумиёни Амрико ва Австралия (забони дарӣ) 
пешниҳод гардидааст, таҳқиқи мукаммал ва баанҷомрасидаи илмӣ ба 
ҳиёоб рафта, ба талаботи корҳои диссертатсионии аз тарафи Комиссияи 
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муқарраргардида ҷавобгӯ мебошад.

2. Автореферати диссертатсия мазмуну мундариҷаи мухтасари кори 
илмиро инъикос намуда, варианти русии он бо варианти тоҷикиаш пурра 
мувофиқат мекунад.

3. Мақолаҳои чопнамудаи муаллиф ба мазмуну мундариҷаи 
таҳқиқоти диссертатсионӣ мувофиқ мебошанд.

4. Баъди ислоҳи эроду пешниҳодҳои баёнгардида кори илмӣ барои 
муҳокима бо иштироки муқарризони холис дар Шурои олимони 
факултети филология пешниҳод карда шавад.

5. Оид ба мубарамии мавзуъ, навгонии илмӣ, арзиши назарию амалии 
диссертатсияи Носирӣ Биби Нилуфар ва натиҷагирию дастовардҳои ӯ 
хулосаи маҷлиси васеи кафедраҳои таърихи забон ва типология ва 
филологияи Эрон дар муҳлати муайян пешниҳод карда шавад.

Мудири кафедраи таърихи 
забон ва типология, номза 
илмҳои филология, дот

Котиби илми, номзади! 
илмҳои филология, асс

Камолзода X.

Ҷобиров А.


