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СУРЛТЧIЛЧЛИСИ NЬ9

аз мачлиси Шурои олимони факултети забони англисии.Щонишкадаи

давлатии забонr(ои Точикистон ба номи Сотим Улугзода

2З апрелисоли 2022 ттт. Душанбе

Аъзои Шурои олимони факултети
заб они англ исии Донишк адаи
давл атии забонхои Точикистон ба
номи Сотим Улугзода.20 нафар
Иштирок намуданд: 19 нафар

Р!зномаи мачлис:
1. Барра сии диссерататсияи {амроев Озодбахт ДбдусалимоRич дар

мавзуи кУсулцои калимасозии сарфию наr(вй дар забонцои точикй ва

англисй (бар мабнои осори бадей)>

Аз р!йи масъалаи мазкур Мусоямов Зубайдулло Муминшоевич _

раиси Шурои олимони факултети забони англисии ,Щонишкадаи давлатии
забонцои Точикистон ба номи Сотим Улryгзода баромад ном}д: цайд к&рд,

ки тибки тартиби мукарраргардида ба баррасии чаласа диссертатсияИ

{,амроев Озодбахт Абдусалимович дар мавзуи <<Усулхои калимасоЗии
сарфию нахвй дар забонцои точикй ва англисй (бар мабнои осори бадей)>

пешницод мегардад.
Эксперт изаи давраи аввали диссертатсия дар кафераи забоншиносии

муцоисавй ва назарияи тарчумаи ,Щонишкадаи давлатии забонцои

Тоцикистон ба номи С. Улугзода баргузор гардида; нусхаи протокол ва

хулосаи мусбии кафедраи мазкур доир ба пешницоди он ба экспертизаи

давраи дуюм пешницод шудааст.

.Щар асоси аризаи довталаб оид ба баррасии диссертатсия дар Шурои
олимони факултети забони англисй 2нафар мукарризони холис - доктори
илмхои филологй, профессори кафедраи умумидонишгоц4Iи забони

англисии ,Щонишгоца миллии То.lикистон Саидзода Халим Азиз ва

номзади илмхои филологй, дотсенти кафедраи филологияи англиСи

Щонишкадаи давлатии забонцои Тоцикистон ба номи С. Улугзода
Шарифова Адолатхон Шарифовна таъйин шудаанд, ки дар чаласаи имР!За

цузур доранд. {амчунин, дар чыIаса роцбари илмии довтаJIаб доктори
илмцои филологй, профессор \аматов Самиддин СалоNиддинович цузур

доранд.



Барои шиносой бо муцтавои тацкикоти диссератсионй сухан ба

довталаби дарачаи илмй {,амроев О.А. дода мешавад.

Пас аз анчоми маъруза аз чониби аъзои Шуро ба довталаб СавОЛЦО

манзур карда шуданд. Аз qумла, номзади илмцои филологй, дотсенти
кафедраи филологияи англис Иматшоева М. ва номзади илмцои филологй,
дотсенти кафедраи филологияианглис Кесамирова С. дар атрофи маърузаи

довталаб саволцо пешницод намуданд ва маърузакунада ба саволцо

чавобцои конеъкунанда дод.
Сипас, тибшд тартиб мукарризи холис _ доктори илмцои филологй,

профессори кафелраи умумидониrттгоц4и забони анtлисии,,ЩонишгОЦИ

миллии Тоцикистон Саидзода Х.А. баромад намуда, чанбацои муСбии

тахкикоти диссератсиониро зикр намуда, аз дастовардцо Ва Сахми

назарраси довталаби илмй дар тацризашон ёдовар шуд. {амчунин, барои

бецбудии кор тавсияцо низ манзур намуданд. .Щар охири суханрониашон

диссератсияро кори комилан баанчомрасида номида, барои экспеРтиЗаИ

нав б атй б а Шур о и диссертатсио ни и наз ди.Щ онишк адаи давлатии за б о нцО И

То.lикистон ба номи Сотим Улугзода пешницод намудан тавсия ДОДаНД.

Баъдан мукарризи холис _ номзади илмцои филологй, дотсенти
кафедраи филологияи англиси ,Щонишкадаи давлатии забонцои
Точикистон ба номи Сотим Улугзода Шарифова А.Ш. суханронй намуд&,

цамчунин аз кори хуб тация шудани диссGратсия ёдовар шуданд. Барои
бецбудии кор эродцои худро манзур намуда, дар мачмуъ кори

диссератсиониро баанчомрасида цисоб намуДа, барои ба экспертизаи
навбатй ба Шурои диссертатсионии назди rЩонишк адаидавлатии забонцои
Тоцикистон ба номи Сотим Улугзодатавсия намуданд.

Ба эродцои мукарризони холис довталаб {,амроев О.Д. чавоби

цаноатбахш дод.
Пас аз кироати такризцо аъзои Шуро ба муцокимаи натичацои

диссератсия пардохтанд.

Дар муцокима аъзои Шуро - номзадони илм Социбназарова {,
Иматшоева М., Кесамирова С., Гадоев К., Аш!рова Т. иштирок намуда,
пешницоди мукарризони холисро qонибдорй намуда, каЙд карданД, КИ

таццици муцоисавии хусусиятцои усулхои калимасозии сарфию нацвЙ даР
забоншиносии точик харчанд аз чониби муцакц{кон ба роц монда шудааСт,

аммо дар муцоиса бо забони англисй ин кори аввалин мебошаД. ДаР
тацкицоти диссератсиони вокеан пацJIуцои гуногуни усуш(ои калимаСОЗИИ

сарфию нацвй мавриди тацц{ки цамачониба карор гирифтаааст.
Таъкид гардид, ки ихтисос ва номи мавзуи диссератСиЯ ба

шиносномаи ихтисос ва мухтавои диссератсия пурра мувофицат МеКУНаД.

Дар охири суханрониашон цамаи музокиракунандагон пешнш(оди
2



мукарризони холисро дар хусуси ба экспертизаи навбатй ба Шурои

диссертатсионии назди'щонишкадаи давлатии забон>(ои Точикистон ба

номи Сотим Улугзода тавсия додани тацкикоти диссератсионй ДаСтГИРй

намуданд.
Баъд аз муцокима такJIифи муцарризони холис ва аъзои Шуро дар

мавриди ба экспертизаи навбатй ба Шурои диссертатсионии назди

.Щонишкадаи давлатии забонцои Точикистон ба номи Сотим Улугзода
пешницод намудани диссератсияи {,амроев О.А. ба овоз монда шуд.

Натичаи овоздихй:
- тарафдор - 19 нафар;
- мукобил - нест;
- бетараф - нест.

Царор карда шуд:

.Щиссератсияи {,амроев Озодбахт Абдусалимович дар мавзуи
кУсулцои калимасозии сарфию нацвй дар забонхои точикй ва англисй (бар

мабнои осори бадей)> барои экспертизаи навбатй ба Шурои
диссертатсионии бD.КОА-036-и назди,Щонишкадаи давлатии забонцои
Тоцикистон ба номи Сотим Улугзода чицати дарёфти дарачаи илмии
доктори фалсафа (PhD)- доктор аз р!йи ихтисоси бD021300 - Забоншиносй
(6D021302 Забоншиносии муцоисавй-таърихй, киёсй ва мукоисавй)

пешницод кардашавад.

Раиси Шурои олимони

факултети забони англисии

Донишк адаи забонцои Точикистон ri
ба номи Сотим Улугзода: Мусоямов

Зуб айдулл о Муминшо евич

лтонзода IVIичгонаКотиби Шурои олимони фа*ултет:
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