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РИЗОИЯТ 

Ман, Қурбонова Робия Туйчиевна – номзади илмҳои педагогӣ, и.в. дотсенти 

кафедраи фанҳои ҷамъиятшиносӣ ва гуманитарӣ, сардори бахши тарбияи 

Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри 

Душанбе ҷиҳати баромад намудан ҳамчун муқарризи расмии диссертатсияи 

Назарзода Рустам Саидмурод дар мавзӯи «Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

ҳамчун воситаи арзёбии сифати таҳсилот (дар мисоли низоми таҳсилоти миёнаи 

умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон)», ки ба шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-027 

назди муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи 

академик Бобоҷон Ғафуров» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва 

таҳсилот (илмҳои педагогӣ) пешниҳод шудааст, ризоият медиҳам. 

Насаб, ном, номи падар Қурбонова Робия Туйчиевна 

Дараҷаи илм, ихтисоси илмӣ, 

ки аз рӯйи онҳо диссертатсия 

ҳимоя шудааст 

номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 

13.00.01 – педагогикаи умумӣ, таърихи 

педагогика ва таҳсилот 

Номи пурраи муассисае, ки 

ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб 

меравад, вазифаи ишғолнамуда 

и.в. дотсенти кафедраи фанҳои 

ҷамъиятшиносӣ ва гуманитарӣ, сардори 

бахши тарбияи Филиали Донишгоҳи 

давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов 

дар шаҳри Душанбе 

 



Номгӯйи интишороти асосии 

муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзӯи 

диссертатсия дар маҷаллаҳои 

илмии тақризшаванда дар 5 

соли охир 
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