Устодони кафедраи таърихи забон ва типологи

ХОҶАЕВ
ДАВЛАТБЕК –
доктори
илмњои
филологї, профессори кафедраи таърихи забон ва
типологияи факултети филологияи Донишгоњи миллии
Тољикистон.
12-уми майи соли 1947 дар шањри Роѓун ба дунё
омада, соли 1966 мактаби миёна, соли 1972 факултети
филологияи УДТ ба номи В.И. Ленин (њозира ДМТ)ро хатм кардааст. Соли 1981 рисолаи номзадиашро дар
мавзўи «Љумлањои мураккаби тобеъ бо пайрави муайянкунанда дар
забони тољикї» ва соли 2004 рисолаи докториашро дар мавзўи «Афкори
забоншиносии тољик дар асрњои Х-ХVI» дифоъ намудааст.
Дар соли 1990 барои хизматњои бисёрсолаи бунуќсон дар соњаи
маориф, сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони
«Аълочии маорифи халќи РСС Тољикистон», соли 1998 бо медали
«Хизмати шоиста», соли 2011 бо медали «20-солагии Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон» сарфароз гардидааст.
Зери роњбарии профессор Д. Хољаев 10 нафар рисолаи номзадии
хешро дифоъ кардаанд. Њоло низ якчанд нафар тањти роњбарии
профессор Д. Хољаев ба навиштани рисолаи илмї машѓуланд.
Муаллифи китобњои «Абдусалом Дењотї ва баъзе масъалањои
забони адабии тољик» (1984), «Тарбияи ватандўстию интернатсионалии
љавонон» (1988), «Маљмўаи машќњо аз синтаксис ва пунктуатсия» (1990),
«Калиди дари ганљ» (1990), «Синтаксис ва пунктуатсия» (1991), «Дарсњои
забони тољикї дар синфњои 9» (1992), «Ташаккул ва тањаввули илми
забоншиносии форсу тољик дар асрњои миёна» (1998), «Хоља Њасани
Нисорї ва афкори забоншиносии ў» (2004), «Забони тољикї. Синфи 9»
(2007; 2013), «Нањв ва аломатгузорї» (њаммуаллиф) (2012),«Гуфтори накў
куњан нагардад» (2011), «Афкори забоншиносии тољик дар асрњои XXVI» (2013), “Донишномаи мухтасари таърихи афкори забоншиносии
тољик” (2017) (ба њаммуаллифї) ва зиёда аз 180 маќолаи илмї ва васоиту
дастурњои таълимї мебошад.
Фаъолияти љамъиятию роњбарї: љонишини декани факултети
филологияи тољики ДМТ оид ба таълим (1986-1987; 1997-2000), мудири
кафедраи забони адабии муосири тољики факултети филологияи ДМТ
(2001-2007), декани факултети филологияи ДМТ (2007-2008), мудири
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ
(2009-2012). Солњои 2005-2010 узви Шўрои олимони ДМТ, солњои 20072011 Шўрои диссертатсионии Институти забону адабиёти АИ ЉТ буда,
аз соли 2008 узви Шўрои диссертатсионии ДМТ мебошад. Ў аз соли 2015
раиси бахши забоншиносї дар назди Шўрои диссертатсионии ДМТ аст.
Аз соли 1995 аъзои Иттињодияи журналистони Тољикистон мебошад.

ГУЛНАЗАРОВА

ЖИЛО

БЎРИЕВНА

–
номзади илмњои филологї, дотсенти кафедраи таърихи
забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон.
19-уми сентябри соли 1972 дар дењаи Боѓи Њабиби
ноњияи Муъминободи вилояти Кўлоб (њоло вилояти
Хатлон) таваллуд шуда, соли 1989 мактаби миёнаро бо
медали нуќра, соли 1994 факултети филологияи тољики
Донишгоњи давлатии Тољикистонро бо дипломи аъло
хатм карда, рисолаи номзадиро дар мавзўи «Таснифоти маъноии феъл
дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї» соли 2009 дифоъ намудааст.
Барои сањмгузор будан дар соњаи маориф ва таълиму тарбияи
насли наврас соли 2010 бо ифтихорномаи Донишгоњи миллии
Тољикистон, соли 2012 бо ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон ва соли 2015 бо нишони «Аълочии маорифи
Тољикистон» сазовор дониста шудааст.
Муаллифи китобу дастурњои «Таснифоти маъноии феъл дар
«Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї» (2011), «Луѓати феълњои
«Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї» (2014), “Забони давлатї”. Китоби
дарсї барои хонандагони синфи 5-уми МТМУ таълимашон ба забони
русї (бо њаммуаллифї, 2018)), “Забони давлатї”. Китоби дарсї барои
хонандагони синфи 5-уми МТМУ таълимашон ба забони ќирѓизї (бо
њаммуаллифї, 2019)), “Забони давлатї”. Китоби дарсї барои
хонандагони синфи 5-уми МТМУ таълимашон ба забони туркманї (бо
њаммуаллифї, 2019)), барномањои таълимї ва зиёда аз 30 маќолаи илмї.
Фаъолияти љамъиятию роњбарї: солњои 2006-2009 котиби илмии
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ;
солњои 2008-2011 раиси Шўрои бонувону духтарони факултети
филологияи ДМТ; солњои 2012-2017 мудири кафедраи таърихи забон ва
типологияи факултети филологияи ДМТ; аз соли 2018 то њол котиби
илмии Шўрои диссертатсионии назди ДМТ; аз 01.10.2019 то њол мудири
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ
мебошад.
МИРБОБОЕВ АЗИЗ – номзади илмњои филологї,
дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети
филологияи Донишгоњи миллии Тољикистон.
22-юми октябри соли 1957 дар ноњияи Ишкошим ба
дунё омада, соли 1975 мактаби миёна, соли 1980 факултети
филологияи УДТ (њозира ДМТ), соли 1987 шуъбаи
аспирантураи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистонро
хатм карда, соли 1991 рисолаи номзадиашро дар мавзўи
«Лексикаи чорводории забони вахонї» дифоъ намудааст.
Дар соли 1997 барои ба нашр омода намудани фарњанги

масодири гўйишњои эронии Тољикистон ва сањми арзанда дар рушди
эроншиносї ба Љоизаи Мавлавии Бунёди байналмилалии забони форсїтољикї сарфароз гардидааст.
Муаллифи китобњои “Фарњанги масодири забонњо ва гўйишњои
эронии Тољикистон” дар ду љилд (бо њаммуаллифї, 1997)); Фарњанги
номњои тољикї (бо њаммуаллифї, 2000)); “Девони Одамушшуаро
Рўдакї” (бо њаммуаллифї, 2002)); “Иранистика” (бо њаммуаллифї, 2012),
“Муќаддимаи филологияи эронї” (2015), барномањои таълимї ва зиёда
аз 200 маќолањои илмї.
Таҳти таҳрири А. Мирбобоев бештар 50 китоб, аз ҷумла «Фарҳанги
англисӣ-тоҷикӣ» (2005), «Фарҳанги тоҷикӣ ба русӣ» (2006), «Фарҳанги
тоҷикӣ-англисӣ» (2008), «Фарҳанги Доро» (2013) ва ғайра нашр
гардидааст.
Фаъолиятњои љамъиятию роњбарї: Солњои 1997-2003 котиби илмии
кафедраи таърихи забони факултети филологияи ДМТ, муовини декани
факултети филологияи Донишгоњи Славянии Россия ва Тољикистон оид
ба илм; солњои 1998-2007 узви Шўрои илмї, узви Шўрои
диссертатсионии Донишгоњи Славянии Россия ва Тољикистон; аз соли
2015 то њол мудири кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ
ба номи Садриддин Айнї ва њамзамон дотсенти кафедраи таърихи забон
ва типологияи факултети филологияи ДМТ.
САЛОМИЁН
МУҲАММАДДОВУД
ҚАЮМ –
доктори илмњои филологї, дотсенти кафедраи таърихи
забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон.
12-уми феврали соли 1967 дар ноњияи Мир Сайид
Алии Њамадонии вилояти Хатлон таваллуд шуда, соли
1984 мактаби миёнаро хатм кардааст. Соли 1992 факултети
филологияи тољик ва соли 1996 шуъбаи аспирантураи
Донишгоњи давлатии Тољикистонро хатм карда, соли 2000
дар мавзўи «Ифодањои маљозї дар ѓазалиёти Њофизи Шерозї» рисолаи
номзадї ва соли 2018 рисолаи доктириашро дар мавзўи “Вижагињои
савтї, маъної ва маљозию фразеологии забони ѓазалиёти шоирони
асрњои XII-XIV” дифоъ кардааст.
Соли 2001 барои дастовардњои илмї бо љоизаи Кумитаи љавонони
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба номи Исмоили Сомонї, соли
2007 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, сањми
арзанда гузоштан дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони
«Аълочии маорифи Тољикистон» ва чандин ифтихорномањои Донишгоњ
сарфароз гардонида шудааст.
Муаллифи китобу дастурњои «Ифодаи маљоз дар ѓазалиёти Њофизи
Шерозї» (2001), «Маљмўаи саволномањои тестї» (бо њаммуаллифї, дар

се нашр), Машқи хатти арабиасоси тоҷикӣ (2012), «Рисолат-ун-нойия»Абдурањмонї Љомї» (2014), “Вижагињои савтї,маъної ва маљозию
фразеологии забони ѓазалиёти шоирони асрњои XII-XIV” (2017),
“Забони давлатї”. Барои хонандагони синфи 5-уми муассисањои
тањсилоти умумии таълимашон ба забони русї (бо њаммуаллифї (2018)),
Забони тољикї (бо њаммуаллифї (2018)), Вижагињои савтї, маъної ва
маљозию фразеологии забони ѓазалиёти шоирони асрњои XII-XIV (2018),
«Забони давлатї». Барои хонандагони синфи 5 тањсилашон бо забони
ќирѓизї (бо њаммуаллифї (2019)), «Забони давлатї». Барои хонандагони
синфи 5 тањсилашон бо забони туркманї (бо њаммуаллифї (2019)),
њамчунин, зиёда аз 100 маќолаи илмию оммавї.
Фаъолиятњои љамъиятию роњбарї: љонишини декани факултети
филологияи ДМТ оид ба тарбия (1998-2000), љонишини декани
факултети филологияи ДМТ оид ба таълим (2000-2004), мудири
кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети филологияи ДМТ
(2004-2008; 2018-2019), декани факултети филологияи ДМТ (2008-2013).
Аз моњи октябри соли 2019 дар вазифаи директори пажўњишгоњи
рушди маориф ба номи Абдуррањмони Љомии Академияи тањсилоти
Тољикистони Вазорати маориф ва илми ЉТ фаъолият дорад.

ҲОМИДОВ ДИЛМУРОД РАҶАБОВИЧ –
доктори илмњои филологї, дотсенти кафедраи таърихи
забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон.
30-юми сентябри соли 1965 дар дењаи Варгонзаи
ноњияи Китоби Љумњурии Ўзбекистон таваллуд шуда,
соли 1982 мактаби миёна, соли 1992 шуъбаи рўзонаи
факултети
филологияи
Донишгоњи
давлатии
Тољикистон, соли 1997 шуъбаи аспирантураро хатм кардааст. Соли 1999
дар мавзўи «Тањќиќи лингвистии топонимњои водии Кешруд» рисолаи
номзадї ва соли 2018 рисолаи докториашро дар мавзўи “Тањќиќи
забоншиносии гидронимњои мавзеъњои тољикнишини Мовароуннањри
тарихї”дифоъ намудааст. Рисолаи докториаш «Тањќиќи забоншиносии
гидронимњои Осиёи Миёна» омодаи дифоъ аст. Дар соли 2016 барои
хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи маориф, сањми арзанда дар
таълиму тарбияи насли наврас бо нишони «Аълочии маорифи
Тољикистон» сазовор дониста шудааст.
Муаллифи китобњои «Топонимияи водии Кешрўд” (2002, 2014),
«Шевашиносии тољик» (2006), «Сарнавишти вожањо» (2006), «Таърихи
забони тољикї» (бо њаммуаллифї (2007)), «Лафзи хуш дар љилва орад
маънии гуфторро» (2010), «Варгонза» (2012), «Фарњанги мухтасари
гидронимњои
эрониасли
Мовароуннањр»
(2013),
«Баррасии

забоншиносии номвожањои љуѓрофии водии Кешрўд» (2014), Фарҳанги
мухтасари гидронимҳои эрониасли Мовароуннаҳр (2018), “Забони
давлатӣ”. Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми МТМУ таълимашон ба
забони русӣ (бо њаммуаллифї (2018)), «Забони давлатї». Барои
хонандагони синфи 8 тањсилашон бо забони туркманї (бо њаммуаллифї
(2019)), «Забони давлатї». Барои хонандагони синфи 8 тањсилашон бо
забони ќирѓизї (бо њаммуаллифї (2019)) ва беш аз 120 маќолаи илмиву
оммавї.
Фаъолияти љамъиятию роњбарї: аз соли 2009 роњбари Маркази омўзиши
забонњои ДМТ буда, њамзамон аз моњи сентябри соли 2015 раиси Шўрои
илмї-методии факултети филологияи ДМТ аст. Узви Иттињодияи
рўзноманигорони Тољикистон мебошад.
ШАРИПОВА ФАРАНГИС ХУДОИЕВНА –
доктори илмњои филологї, профессори кафедраи
таърихи забон ва типологияи факултети филологияи
Донишгоњи миллии Тољикистон.
10-уми октябри соли 1970 дар шањри Душанбе
таваллуд шуда, соли 1987 макаби миёна, соли 1992
факултети филологияи тољики ДМТ ва соли 2000
шуъбаи рўзонаи аспирантураи Донишгоњи давлатии
миллии Тољикистонро хатм кардааст. Рисолаи
номзадиро дар мавзўи
“Хусусиятњои лексикїсемантикии “Кашф-ул-мањљуб”-и Алї Њуљвирии Ѓазнавї ” соли 2002 ва
соли 2013 рисолаи докториро дар мавзўи “Тањаввули љумлаи содаи
забони тољикї” дифоъ намудааст.
Соли 2016 барои хизматњои шоиста дар соњаи маориф ба
нишони “Аълочии маорифи Тољикистон” сазовор дониста шудааст.
Муаллифи китобњои “Хусусиятњои вожагонии “Кашф-ул-мањљуб”-и
Алї Њуљвирии Ѓазнавї” (2012), “Тањаввули љумлаи содаи забони
тољикї” (2013), “Забони пањлавї. Адабиёт ва дастури он” (баргардон аз
хатти форсї, соли 2013), “Забони давлатӣ”. Китоби дарсӣ барои синфи
11-уми МТМУ таълимашон ба забони русӣ (2018), «Забони давлатї».
Барои хонандагони синфи 11 тањсилашон бо забони туркманї (2019),
«Забони давлатї». Барои хонандагони синфи 11 тањсилашон бо забони
ќирѓизї (2019) ва беш аз 50 маќолаи илмиву оммавї.

МУХТОРОВ ЗАЙНИДИН МУХТОРОВИЧ –
доктори илмњои филологї, профессори кафедраи
таърихи забон ва типология.
28-уми октябри соли 1967 дар шањри Панљакент
таваллуд шудаст Соли 1992 факултети филологияи
ДМТ-ро хатм намудааст.
Соли 1999 рисолаи номзадиро дар мавзўи
«Лексикаи ирфонии ѓазалиёти Саної» ва соли 2013
рисолаи докториро дар мавзўи «Сохт ва маънои матн
дар забонњои тољикї ва русї» дифоъ кардааст.
Дар соли 2010 барои хизматњои бисёрсолаи бенуќсон дар соњаи
маориф, сањми арзанда дар таълиму тарбияи насли наврас бо нишони
«Аълочии маорифи Тољикистон» ва соли 2013 барои тарѓибу ташвиќи
сиёсати давлатї дар соњаи фарњангу маориф бо нишони «Аълочии
фарњанги Тољикистон» сазовор дониста шудааст
Муаллифи китобу монографияњои «Лексикаи ирфонии ѓазалиёти Саної»
(2001), «Таърихи забони тољикї» (2003), «Дастур барои тренерони
барномаи «Хониш ва китобат дар рушди тафаккури интиќодї» (2008),
«Структура и семантика текста» (2013), «Култура академического
письма» (2015), «Лингвистический анализ текста» (2015), “Забони
давлатӣ”. Китоби дарсӣ барои синфи 4-уми МТМУ таълимашон ба
забони русӣ (бо њаммуаллифї (2018)), Машқи хатти настаълиқ (2018),
«Забони давлатї». Барои хонандагони синфи 4 тањсилашон бо забони
ќирѓизї (бо њаммуаллифї 2019)), «Забони давлатї». Барои хонандагони
синфи 4 тањсилашон бо забони туркманї (бо њаммуаллифї 2019)) ва
бештар аз 60 маќолаи илмию оммавї аст.
Фаъолияти љамъиятию роњбарї: аз 4-уми январи соли 2009 то 3юми октябри соли 2014 директори Китобхонаи илмии Донишгоњи
миллии Тољикистон; солњои 2008-2015 узви Коллегияи адвокатњои шањри
Душанбе; аз соли 2009 узви «Ассотсиатсияи байналмилалии Хониш»; аз
соли 2014 раиси Кумитаи авроосиёии «Ассотсиатсияи байналмилалии
маърифат» (International Literacy Association); аз январи соли 2016
директори Пажўњишгоњи идоракунии давлатї ва хизмати давлатии
Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти Љумњурии
Тољикистон аст.

ҲАЛИМОВА САФАРГУЛ ШАРИФОВНА – номзади
илмњои филологї, дотсенти кафедраи таърихи забон ва
типологияи факултети филологияи Донишгоњи милли
Тољикистон.
4-уми майи соли 1968 дар ноњияи Вањдат таваллуд
шуда, соли 1985 мактаби миёна, соли 1990 факултети
филологияи ДМТ, соли 1997 аспирантураи Донишгоњи
миллии
Тољикистонро
хатм
кардааст.
Рисолаи
номзадиашро дар мавзўи “Лексикаи касбу њунар дар
осори Сайидои Насафї” соли 2002 дифоъ намудааст.
Муаллифи китобњои “Вожаю истилоњоти пешаварї дар осори
Сайидои Насафї” (2014), “Забони давлатӣ”. Китоби дарсӣ барои синфи
8-уми МТМУ таълимашон ба забони русӣ (бо њаммуаллифї (2018)),
«Забони давлатї». Барои хонандагони синфи 8 тањсилашон бо забони
туркманї (бо њаммуаллифї (2019)), «Забони давлатї». Барои
хонандагони синфи 8 тањсилашон бо забони ќирѓизї (бо њаммуаллифї
(2019)), барномањои таълимї ва беш аз 30 маќолаи илмї.

ИСМАТУЛЛОЗОДА ШИРИН – доктори илмњои
филология, профессор.
14-уми марти соли 1970 дар ноњияи Њисор таваллуд
шуда, соли 1992 шуъбаи рўзонаи факултети филологияи
тољики ДМТ, соли 1997 шуъбаи рўзонаи аспирантураи
Донишгоњи давлатии миллии Тољикистонро хатм карда,
рисолаи номзадиро соли 2007 дар мавзўи «Баъзе
хусусиятњои лексикї-семантикии ѓазалиёти Камол» ва
рисолаи докториро соли 2014 дар мавзўи «Хусусиятњои
забонї ва корбурди истилоњоти соњавї дар асрњои Х1-Х11» дифоъ
намудааст.
Муаллифи китобњои «Дафтари ишќ (Баъзе хусусиятњои лексикїсемантикии ѓазалиёти Камол)», «Баъзе масъалањои назариявии илми
истилоњшиносї», «Истилоњоти тиббии «Захираи Хоразмшоњї»-и
Исмоили Љурљонї», «Луѓати русї ба тољикии истилоњоти геологї»,
тањия ва баргардони «Ѓазалиёти Анварї», “Забони давлатӣ”. Китоби
дарсӣ барои синфи 7-уми МТМУ таълимашон ба забони русӣ (бо
њаммуаллифї (2018)), «Забони давлатї». Барои хонандагони синфи 7
тањсилашон бо забони туркманї (бо њаммуаллифї (2019)), «Забони
давлатї». Барои хонандагони синфи 7 тањсилашон бо забони ќирѓизї (бо
њаммуаллифї (2019)) ва зиёда аз 40 маќолаи илмї.
Фаъолияти љамъиятию роњбарї: солњои 2007-2009 дар вазифаи
муовини декани факултети филологияи ДМТ оид ба тарбия фаъолият
намудааст; солњои 2009-2012 дар вазифаи сардори Раёсати илм ва

навоварии техникии Донишгоњи миллии Тољикистон; аз моњи июли соли
2013 то соли 2014 директори Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон; солњои 2014-2015 дар
вазифаи муовини ректор оид ба таълим ва корњои методии Донишгоњи
давлатии забонњои Тољикистон ба номи С. Улуѓзода; аз соли 2015 то њол
директори Коллељи омўзгории шањри Душанбе мебошад.
Дар айни замон дар кафедраи таърихи забон ва типология ба
сифати њамкор фаъолият дорад.

КАМОЛОВ ХУРШЕД МАҲМАДИСОҚОВИЧ –
номзади илмњои филологї, дотсенти кафедраи
таърихи забон ва типологияи факултети филологияи
Донишгоњи миллии Тољикистон.
13-уми июни соли 1976 дар ноњияи Панљакенти
вилояти Суѓд ба дунё омадааст. Соли 1993 мактаби
миёна, соли 1998 шуъбаи рўзонаи факултети
филология ва соли 2007 шуъбаи рўзонаи аспирантураи
Донишгоњи миллии Тољикистонро хатм намудааст.
Соли 2007 дар мавзўи “Иборањои изофї дар “Таърихи Табарї”-и
Балъамї” рисолаи номзадї дифоъ кардааст.
Барои хизматњои бенуќсон дар соњаи маориф бо “Ифтихорнома”и ДМТ ва “Ифтихорномаи”-и Вазорати маориф ва илми ЉТ ќадрдонї
гардидааст.
Муаллифи китобу дастурњои “Иборањои изофї” (2011), «Маљмўаи
саволномањои тестї барои дохилшавандагони макотиби олї» (бо
њаммуаллифї) (2012), “Омўзиши хат ва имлои форсии классикї” (2015),
Машќи хатти арабиасос (2015), “Муњовараи тољикї-англисї-чехї” (бо
њаммуаллифї (2017), “Забони давлатӣ”. Китоби дарсӣ барои синфи 4уми МТМУ таълимашон ба забони русӣ (бо њаммуаллифї (2018)),
Машқи хатти настаълиқ (2018), «Забони давлатї». Барои хонандагони
синфи 4 тањсилашон бо забони ќирѓизї (бо њаммуаллифї 2019)), «Забони
давлатї». Барои хонандагони синфи 4 тањсилашон бо забони туркманї
(бо њаммуаллифї 2019)), барномањои таълимї ва бештар аз 40 маќолаи
илмї.
Мавсуф њунари хушнависї дорад ва китоби дарсии “Алифбои
арабии тољикї ва имлои он” (муаллиф Ќосимова М. Н., 2002)-ро хаттотї
намудааст.
Фаъолияти љамъиятию роњбарї: танзимгари Маркази
омўзиши забонњои ДМТ (2002-2009), мудири Маркази омўзиши забонњои
ДМТ (2009-2010), муовини декани факултети филологияи ДМТ оид ба
масоили тарбиявї (2010-2015). Аз соли 2014 то имрўз раиси бюрои
иттифоќи касабаи факултети филологияи ДМТ мебошад.

САЪДУЛЛОЗОДА УМЕДҶОН ҚУДРАТУЛЛО –
номзади илмњои филологї дотсенти кафедраи таърихи
забон ва типологияи факултети филологияи Донишгоњи
миллии Тољикистон.
4-уми январи соли 1982 дар дењаи Ромити шањри
Вањдат таваллуд шуда, соли 2000-ум мактаби миёна, соли
2005 факултети филологияи Донишгоњи давлатии
миллии Тољикистонро хатм кардааст.
Рисолаи номзадиро дар мавзўи «Хусусиятњои
луѓавї ва маъноии «Футувватномаи султонї»-и Њусайн Воизи Кошифї»
соли 2010 дифоъ намудааст.
Муаллиф ва мураттиби «Футувватномаи султонї»-и Њусайн
Воизи Кошифї (2010) (тањия ва ба нашр омода намудани матни
мукаммал (бо њаммураттибї); китобњои “Вожањои муарраби тољикї дар
«Ќуръони маљид» (2011); “Муњовараи тољикї-англисї-русї-арабї” (бо
њаммуаллифї, 2012)); “Хусусиятњои луѓавї ва маъноии «Футувватномаи
султонї»-и Њусайн Воизи Кошифї (2013); Муњовараи тољикї-англисїчехї (бо њаммуалифї, 2017)) ва беш аз бист маќолаи илмї.
Фаъолияти љамъиятию роњбарї: Раиси Шўрои олимони љавони
факултети филологияи ДМТ (2008-2010); Раиси Шўрои кураторони
факултети филологияи ДМТ (2010-2015); аз соли 2015 љонишини декани
факултети филологияи ДМТ оид ба таълим мебошад.

ЉОБИРОВ АБДУЌОДИР БИЛОЛОВИЧ –
номзади илмњои филологї, ассистенти кафедраи
таърихи забон ва типологияи факултети филологияи
Донишгоњи миллии Тољикистон.
1-уми феврали соли 1991 дар дењаи Араќчини
љамоати дењоти Чорбоѓи ноњияи Варзоб таваллуд
шудааст. Мактаби миёнаро соли 2009 ва Донишгоњи миллии
Тољикистонро соли 2014 хатм кардааст.
Аз моњи январи соли 2015 то моњи январи соли 2018 аспиранти
шуъбаи рўзонаи аспирантураи ДМТ буд. Аз моњи феврали соли 2018 ба
сифати ассистенти кафедраи таърихи забон ва типологияи факултети
филологияи ДМТ фаъолият дорад.
2-юми майи соли 2019 рисолаи илмии хешро дар мавзӯи “Вижагиҳои
забонии китоби “Бахше аз тафсири куҳан”” барои дарёфти дараҷаи
илмии номзади илмҳои филологӣ ҳимоя намудааст.

Муаллифи маќолањои зерин аст: “Бархе аз вижагиҳои овоии китоби
«Бахше аз тафсири куҳан” (2015); “Номи мафҳумҳои хешовандӣ дар
китоби «Бахше аз тафсири куҳан» (2016); “Шарҳи чанд вожаи китоби
«Бахше аз тафсири куҳан» (2017); “Корбурди пасвандњои љамъбандї дар
китоби «Бахше аз тафсири куњан» (2018); “Вожагузинӣ дар тарҷума ва
тафсирҳои порсии Қуръон (асрҳои X-XI) (2018).

