
Ба Шӯрои диссертатсионии 60 
КОА-027-и назди МДТ “Донишгоҳи 
давлатии Хуҷанд ба номи академик 
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ш.Хуҷанд, г.Мавлонбеков 1

РИЗОИЯТ
Ман, Мақсудов Зафар Очилдиевич номзади илмҳои педагогй, декани 

факултети филологияи Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар 
ш.Панҷакент, ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмии 
диссертатсияи Турсуматова Раъно Аҳмадҷоновна дар мавзӯи «Имконоти 
педагогии ташкили таълими ба амалия тамоюлдоштаи хонандагони 
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ (дар асоси маводҳои забони 
хориҷӣ)», ки ба Шӯрои диссертатсионии 6Б КОА-027-и назди Муассисаи 
давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон 
Ғафуров” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои педагогй аз рӯи 
ихтисоси 13.00.01 педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот 
(илмҳои педагогй) пешниҳод шудааст, ризоияти худро медиҳам.

Насаб, ном, номи падар Мақсудов Зафар Очилдиевич
Дараҷаи илмӣ, ихтисоси 
илмй, ки аз рӯи онҳо 
диссертатсия ҳимоя 
шудааст.

Ғ1омзади илмҳои педагогӣ аз рӯи ихтисоси 
13.00.01 педагогикаи умумӣ, таърихи 
педагогшса ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ)

Номгӯи интишороти 
асосии муқарризи расмй 
аз рӯи мавзӯи 
диссертатсия дар 
маҷаллаҳои илмии 
тақризшаванда дар 5 
соли охир
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