
Маълумотнома дар бораи муқарризи расмии
кори диссертатсионии Нурматова Мақсуда Рӯзибоевна дар мавзӯи 
“Вазифаҳои наҳвӣ ва баъзе вижагиҳои воҳидҳои фразеологии феълӣ дар 
забони муосири тоҷикӣ”, ки ба Шурои диссертатсионии 6В.КОА-021 
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 - Забони тоҷикӣ 
пешниҳод шудааст.

№ 
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Ному насаб, 
унвони илмӣ

Дараҷаи илмӣ ва 
номгӯйи соҳаи 
илм, ихтисоси 

илмӣ, ки аз рӯйи 
он диссертатсия 
ҳимоя шудааст

Номи муассиса, нишона, 
нишонаи электронӣ, 

телефон, сомонаи расмӣ

1 2 3 4
1 Г адоев Нурхон, 

доктори илмҳои 
филология

Доктори илмҳои 
филологӣ, дар 
мавзуи 
“Хусусиятҳои 
луғавию семантикӣ 
ва сохтории 
воҳидҳои 
фразеологӣ дар 
лаҳҷаҳои ҷанубии 
забони тоҷикӣ 
(минтақаи Кӯлоб). 
Барои дарёфти 
дараҷаи илмии 
доктори илмҳои 
филологӣ аз рӯйи 
ихтисоси 10.02.01- 
Забони тоҷикӣ.

Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба 
номи Садриддин Айнӣ 
734003, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, шаҳри
Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 
121

Тел: +992 (37) 224-13-83; 
сомонаи расмӣ: аухуау. 
1§риД; Е-шай: 
ип£о@1ери.11
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