
Ба шурои диссертатсионии 6В. КОА - 
021-и назди Донишгоҳи миллии 
Тоҷикистон (734025, ш. Душанбе, 
хиёбони Рӯдакӣ, 17)

РИЗОИЯТ
Ман, Саъдиева Гулистон Фатоевна - номзади илми филология, 

дотсенти кафедраи филологияи англисии Донишгоҳи славянии Руссия ва 
Тоҷикистон мувофиқи бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои
диссертатсионӣ ва бандҳои 67, 69-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 расмӣ ва 
пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Саидова Нилуфар Абдулмаҷидовна 
дар мавзуи «Таҳлили луғавй-грамматикии зарф дар забонҳои тоҷикӣ ва 
англисӣ (дар асоси маводи “Ёддоштҳо”-и Садриддин Айнӣ)» барои 
дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология аз рӯйи ихтисоси 
10.02.20 - Забоншиносии муқоисавӣ-таърихӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ 
пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Дар асоси бандҳои 61, 62-и Низомномаи шурои диссертатсионӣ ва 
бандҳои 67, 69-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 худ ва 
интишоротам пешниҳод менамоям:

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУҚАРРИЗИ РАСМИ
Насаб, ном, номи падар Саъдиева Гулистон Фатоевна

Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи 
соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки 
аз рӯйи он диссертатсия ҳимоя 
шудааст.

Номзади илми филология, дотсент аз 
рӯйи ихтисоси 10.02.20 
Забоншиносии муқоисавӣ- таърихӣ, 
қиёсӣ ва муқоисавӣ

Номи пурраи муассисае, ки 
ҷойи кори асосӣ ба шумор 
меравад.

Донишгоҳи славянии Русия ва
Тоҷикистон

Номгӯйи интишороти асосии 
муқарризи расмӣ аз рӯйи 
мавзуи диссертатсия дар 
маҷаллаҳои тақризшаванда 
дар панҷ соли охир (аз 15 
мақола зиёд пешниҳод

1. Саъдиева Г.Ф. “Семантический 
анализ терминов сельского хозяйства в 
японском языке’7/ Вестник
Таджикского национального
университета. Серия “Филологических

1



нашавад) наук”. - Душанбе: Сино, 2019. №6 
с. 145-148.
2. Саъдиева Г.Ф. “Внутриотраслевия 
синонимия сельскохозяйственных в 
таджикском, английком и японском 
языках’7/ Известия академии наук 
Республики Таджикистан. 2019. № 4 
(257) 2019 стр.266-269.
3. Саъдиева Г.Ф. “Сопоставительный 
анализ паремии растениеводство в 
таджикском и русском языках’7/ 
Известия академии наук Республики 
Таджикистан. № 1 (257) 2020 стр.211- 
215.
4. Саъдиева Г.Ф. “Источники
формирования таджикской
сельскохозяйственных терминологии” 
// Известия академии наук Республики 
Таджикистан. № 2 (259) 2020 стр.159- 
163.
5. Саъдиева Г.Ф. “Полисемия
сельскохозяйственных терминов
японском английском языках” // 
Известия академии наук Республики 
Таджикистан. № 2 (260) 2020 стр.201- 
205.
6. Саъдиева Г.Ф. “Использование
японских фразеологизмов со
цветочной тематикой” // Известия 
академии наук Республики
Таджикистан. № 4 (261) 2020 стр.225- 
228.
7. Саъдиева Г.Ф. “Структурно- 
семантический анализ терминов 
существительных - наименований 
сельскохозяйственной техники в 
таджикском, английком и японском 
языках”// Вестник педагогического 
университета. № 5 (88), 2020 стр. 11-16.
8. Саъдиева Г.Ф. “Основные способы

2



образования сельскохозяйственных 
терминов в английском языке’7/ 
Вестник педагогического
университета. № 5 (94), 2021 стр.127- 
131.
9. Саъдиева Г.Ф. “Лексико-
семантическая группа (ЛСГ)
садоводческой лексики в
разносистемных языках (на материале 
английского, японского и таджикского 
языков)” // Известия академии наук 
Республики Таджикистан. №1 (262) 
2021 стр.239-243.
10. Саъдиева Г.Ф. “Этимология 
слова рис в японском языке’7/ 
Известия академии наук Республики 
Таджикистан. № 2 (263) 2021 стр.255- 
257.
11. Саъдиева Г.Ф. Монография
“Лексико-грамматический анализ
сельскохозяйственных терминов в 
таджикском, английском и японском 
языках)” - Душанбе: РТСУ, 2020.-11 Ос.

Номзади илми филология,
дотсенти кафедраи филологияи англисии
Донишгоҳи славянии Руссия ва Тоҷикистон: Саъдиева Г.Ф.

Имзои Саъдиева Гулистон
Фатоевнаро тасдиқ менамоям:
Сардори шуъбаи кадрҳои Донишго^^К^^^^ 
славянии Руссия ва Тоҷикистон
н.и.т., дотсент Раҳимов А.А.

«» соли 2022

з


