ПРОТОКОЛИ №1
Маҷлиси шӯрои диссертатсионии 6D.KOA-035 дар назди
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав
аз «24» апрели соли 2021

ш. Бохтар

Шунида ва муҳокима намунани кори диссертатсионии Моҳираи Раҳмон ба
ҳимоя дар мавзӯи «Асосҳои методии таълими элементҳои комбинаторика дар
муассисаҳои таҳсилоти миѐнаи умумӣ» барои дарѐфти дараҷаи илмии номзади
илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.02 – Назария ва методикаи омӯзишу
парвариш (математика, таҳсилоти миѐнаи умумӣ).
Роҳбари илмӣ:
Нугмонов Мансур, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, профессори кафедраи
методикаи таълими математикаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба
номи Садриддин Айнӣ.
Тақризи ташкилоти тақриздиҳанда Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба
диссертатсияи Моҳираи Раҳмон бо имзои раиси семинар, доктори илмҳои техникӣ,
профессори кафедраи математикаи ҳисоббарор ва механика Шерматов Н. ва мудири
кафедраи методикаи таълими математика ва геометрия номзади илмҳои физикаю
математика, дотсент Исматов С. дар семинари васеъи кафедра аз 31-уми марти соли
2021 протоколи №9 ва бо имзои ректори донишгоҳ доктори илмҳои иқтисодӣ,
профессор, Хушвахзода Қ.Х. аз таърихи 3-юми апрели соли 2021, тасдиқ шудааст.
Мазмуни тақриз мусбат мебошад, дар он мубрамияти мавзӯъ, моҳияти илмӣназариявӣ ва амалии он ва инчунин саҳми худи муаллиф зикр гардидааст.
Баромад ва тақризи муққаризони расмӣ:
1.

2.

Сатторов Абдурасул Эшбекович, доктори илмҳои педагогӣ, профессор,
профессори кафедраи алгебра ва геометрияи Донишгоҳи давлатии Бохтар ба
номи Носири Хусрав.
Акбарова Маҳрамбӣ Нусратуллоевна, номзади илмҳои педагогӣ, и.в. дотсенти
кафедраи таҳсилоти ибтидоии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи
Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ.
Илова бар ин, муққаризони ғайри расмӣ:

1.

2.

3.
4.

Раҷабов Т.Б. – доктори илмҳои педагогӣ, и.в. профессори кафедраи методикаи
таълими синфҳои ибтидоии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба
номи Садриддин Айнӣ;
Байзоев С. – доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи
фанҳои риѐзӣ-табиатшиносии муосири Донишгоҳи давлатии Ҳуқуқ бизнес ва
сиѐсати Тоҷикистон;
Туев Ш.Ш. – номзади илмҳои педагогӣ, и.в. дотсент мудири кафедраи
математикаи олӣ ва информатикаи Донишкадаи кӯҳию металургии Тоҷикистон;
Абдуллоев Ғ. – номзади илмҳои педагогӣ, дотсенти кафедраи математикаи олӣ
ва технологияи информатсионии Донишкадаи иқтисод ва савдои донишгоҳи
давлатии тиҷорати Тоҷикистон;
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