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Toshkent – 2022 



 

 

Hurmatli __________________________________________! 

 

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va 

adabiyoti universiteti Sizni “Lingvodidaktikaning dolzarb 

masalalari” mavzusidagi xalqaro konferensiyaga taklif etadi.  

  

 

Konferensiya 2022-yil 18-may kuni soat 10:00 da 

boshlanadi.  

 

 

 

Mazkur anjuman onlayn tarzda o‘tkaziladi 

ZOOM  platformasi linki: 

https://us06web.zoom.us/j/7784075038?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU9
1VHdyUT09  

Konferensiya identifikatori: 778 407 5038  

Kirish kodi: 1 

 

 

 

Manzil: Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Yusuf Xos Hojib ko‘chasi, 

103-uy, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti 

universiteti. 

Murojaat uchun telefon: 998354182, 909306151 

 

https://us06web.zoom.us/j/7784075038?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09
https://us06web.zoom.us/j/7784075038?pwd=ak1XbmprdFBUQnRZOWszWU91VHdyUT09


“LINGVODIDAKTIKANING DOLZARB 

MASALALARI”  

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA  

18-may 
 

 

Moderatorlar: Laylo RAUPOVA 

ToshDO‘TAU O‘zbek tili va adabiyotini 

o‘qitish fakulteti dekani, filologiya fanlari 

doktori, professor 

Shohruh ABDURAIMOV  

ToshDO‘TAU Lingvodidaktika kafedrasi 

mudiri, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa 

doktori, dotsent v.b. 

 

RASMIY OCHILISH VA TABRIKLAR 
10:00–10:10 

RASMIY OCHILISH 

 - Shuhrat SIROJIDDINOV  

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va 

adabiyoti universiteti rektori, filologiya fanlari doktori, 

professor 

 10:10–10:15 

TABRIK SO‘ZI 

 - Abduqodir TOSHQULOV  

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim 

vaziri 

 10:15–10:20 

TABRIK SO‘ZI 

 - Akbar YASSA  

Turk-o‘zbek tili va madaniyati jamiyati rahbari 

10:20–10:25 

TABRIK SO‘ZI 

  Ayfer DURDU  

Germaniya Gumboldt universiteti professori  

10:25–10:30 

TABRIK SO‘ZI 

  G‘ofir HAMROYEV  

Vazirlar Mahkamasining Davlat tilini rivojlantirish 

departamenti bosh mutaxassisi 

10:30–11:35 

TABRIK SO‘ZI 

   Odinaxon JAMOLIDDINOVA  

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim 

vaziri maslahatchisi 

10:35–10:40 

TABRIK SO‘ZI 

  Nasiba MAMARAIMOVA  

O‘zbekiston Respublikasi Xalq taʼlimi vaziri 

maslahatchisi 

10:40–10:45 

TABRIK SO‘ZI 

  Shuhrat SATTOROV  

Xalq ta’limi vazirligi huzuridagi Respublika ta’lim 

markazi direktori 

10:45–10:50 

TABRIK SO‘ZI 

 - Abdurahim NOSIROV  

Ta’lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bo‘lim 

boshlig‘i 

9:45 –10:00 KONFERENSIYA QATNASHCHILARINI ZOOM 

PLATFORMASIDA QABUL QILISH 



10:50–10:55 

TABRIK SO‘ZI 

  Zohid SHAKAROV  

Davlat test markazi direktori maslahatchisi 

10:55–11:00 

TABRIK SO‘ZI 

  Nodir JO‘RAQO‘ZIYEV  

ToshDOʻTAU ilmiy ishlari bo‘yicha prorektori v.v.b.  

 

YALPI YIG‘ILISH MA’RUZALARI 

Til tizimida amal qiluvchi 

shakliy-ma’noviy 

nomutanosibliklar haqida 

  Abduvali BERDIALIYEV  

Xo‘jand davlat universiteti professori, 

filologiya fanlari doktori  

Qozoq tili lingvodidaktikasi 

muammolari 

  Құдайберген ЖҰБАНОВ  

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

университеті Лингводидактикалық 

мұрасы, профессори 

Turkiyada o‘zbek tilini o‘qitish 

masalalari 

  Aynur O‘Z OZJAN  

Turkiya Anqara universiteti professori 

O‘zbek tilini ikkinchi til sifatida 

o‘qitish: mavjud muammolar, 

istiqboldagi vazifalar 

  Xadicha MUHIDDINOVA 

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti 

professori, pedagogika fanlari doktori 

 

Fonetika va talaffuz ta’limi 

  Baxtiyor MENGLIYEV  

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti 

universiteti professori, filologiya fanlari 

doktori 

Mezonli baholash – ta’lim 

samaradorligini oshirish kaliti 

 - Shahlo NORALIYEVA 

Janubiy Qozog‘iston davlat pedagogika 

universiteti professori 

Ta’limda nutqiy kompetensiyani 

rivojlantirish omillari 

  Laylo RAUPOVA 

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti 

universiteti professori, filologiya fanlari 

doktori 

O‘zbek tilini o‘qitishni 

raqamlashtirish: onlayn 

konstruktorlar va BYOD 

texnologiyasidan foydalanish 

masalalari 

  Shahlo YULDASHEVA, 

Nukus davlat pedagogika instituti 

professori, pedagogika fanlari nomzodi 

Ona tili ta’limida uzviylik va 

uzluksizlik 

  Shohruh ABDURAIMOV 

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti 

universiteti dotsenti v.b., pedagogika 

fanlari bo‘yicha falsafa doktori 

 

 

 

 



SHO‘BA YIG‘ILISHLARI 

I SHO‘BA. ONA TILI TA’LIMI VA ZAMONAVIY 

LINGVODIDAKTIKA MASALALARI 

Moderatorlar: Tursunoy YUSUPOVA  

ToshDO‘TAU Lingvodidaktika kafedrasi dotsenti, 

pedagogika fanlari nomzodi 

Klara MAVLONOVA 

ToshDO‘TAU Lingvodidaktika kafedrasi dotsenti, 

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori 

Ma’ruzalar: 

12:00 – 16:00   Rahmonqulov Abdunazar, Jabborov Bahromjon (Tojikiston)  

Til o‘qitilishida kommunikativ yondashuv va interfaol 

usullarni qo‘llash 

   Muratbek Bagila (Qozog‘iston) 

Қазіргі түркология ғылымының дамуындағы кейбір 

үрдістер 

   Yusupova Tursunoy (Oʻzbekiston) 

Matn ustida ishlash orqali oʻquvchilarning ijodiy 

tafakkurini oʻstirish 

   Yuldasheva Shahlo (Qoraqalpog‘iston) 

O‘zbek tilini o‘qitishni raqamlashtirish: onlayn 

konstruktorlar va BYOD texnologiyasidan foydalanish 

masalalari 

   Hamroyev Gʻofur (Oʻzbekiston)  

Ona tili taʼlimi mazmunida oʻquv topshiriqlarining oʻrni 

   Mavlonova Klaraxon (Oʻzbekiston)  

Oʻquvchilarga matn tuzilishiga doir qoidalarni oʻrgatish 

xususida 

   Abdiraimov Shohruh (Oʻzbekiston)  

Ona tili taʼlimida oʻqib tushunish koʻnikmasini 

baholashning nazariy va metodik asoslari 

   Saʼdullo Quronov (Oʻzbekiston)  

Zamonaviy shaxs konsepsiyasining ona tili taʼlimi 

mazmunidagi ifodasi 

   Shokir Tursun 

Baholash tizimlaridagi oʻqish savodxonligi 

konstruktlarining qiyosiy tahlili 

   Yuldasheva Shahlo, Jumamuratova Sevara (Oʻzbekiston) 

Innovatsion til taʼlimi sharoitida elektron 

lingvodidaktikaning ahamiyati 



   Гафуров Б.З. (Ўзбекистон) 

Лингводидактические основы сопоставительного 

анализа текстов Рекламы сферы медицины (на 

материале русского и узбекского языков) 

   Hazratqulov Mutallib (Oʻzbekiston)  

Tasviriy insho xususida 

   Qurbonova Xolbibi (Oʻzbekiston) 

Ona tilini oʻqitishda zamonaviylik 

   Toʻrabekova Aziza (Oʻzbekiston)  

Boshlangʻich sinf oʻquvchilarining lingvistik 

kompetensiyalarini shakllantirishda bolalar adabiyotidan 

foydalanish pedagogik muammo sifatida 

   Abdijamilova Mahfuza (Oʻzbekiston)  

Matnnı oʻqish va tushunishning pedagogik-psixologik 

sıfatlari 

   Sharopova Feruza (Oʻzbekiston)  

Metalingvistik omillarning oʻqib tushunishga taʼsiri 

   Turgʻunova Nilufar (Oʻzbekiston) 

Lingvistik bilimni kontekst orqali oʻqitishda xorij 

tajribasi 

   Egamqulova Kimyoxon (Oʻzbekiston) 

Ona tili va oʻqish savodxonligi darslarida oʻquvchilarni 

hayotiy vaziyatlarga tayyorlash  

   Navruzova Xosiyat (Oʻzbekiston)  

 7-sinf oʻquvchilarida qoʻshma gap shakllarining 

oʻzlashtirilishi 

   Xasanova Yulduzxon (Oʻzbekiston)  

 Morfologik bilim berish tamoyillari 

   Avezova Dilnura (Oʻzbekiston)  

Orfoepik mashq – koʻnikma va malaka hosil qilish asosi 

   Arolova N. (Oʻzbekiston)  

Lingvodidaktikada psixologik yondashuv 

   Xayriddinova Mohina (Oʻzbekiston) 

Yozish koʻnikmasini shakllantirishda rivojlantiruvchi 

usullarning ahamiyati  

   Yusupova Aziza (Oʻzbekiston)  

Til taʼlimida integratsiya  

   Mamajonova Navruza (Oʻzbekiston)  

Oʻquvchilarda soʻz oʻzlashtirish masalasining oʻrganilishi 

   Xakimova Nilufar (Oʻzbekiston)  



Ona tili darslarida oʻquvchilarning oʻqib tushunish 

koʻnikmalarini shakllantirishning yondashuv va 

tamoyillari 

   Normuminova Dilobar (Oʻzbekiston)  

Oʻqish savodxonligining rivojlanishiga taʼsir etuvchi 

omillar 

   Baxtiyorova Husnora (Oʻzbekiston)  

6-sinf ona tili darslarida matn tuzulishini oʻrgatishning 

mazmun-mohiyati 

   Davronova Zebiniso (Oʻzbekiston)  

Oʻquvchilarda tasviriy matn yaratish koʻnikmasini 

shakllantirish zarurati 

   Munavvarova Mohira Abduhalil qizi  

Ona tili darslarida yozma savodxonlikni 

rivojlantirishning yangicha usullari 

   Yoʻldosheva Shahnoza (Oʻzbekiston)  

Ravish so‘z turkumining maktab darsliklarida berilishi 

   Abdusattorova Farangiz (Oʻzbekiston)  

1-sinf “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsligida berilgan 

ayrim iboralarning maʼnolari 

   Xomidjonova Yulduzxon (Oʻzbekiston) 

Oʻquvchilarda eshitib tushunish koʻnikmasini 

shakllantirish zarurati 

   Botiraliyeva Mohinur (Oʻzbekiston)  

Tinglab tushunishning oʻquvchilar ogʻzaki nutqini 

shakllantirishdagi oʻrni 

   Lushiyeva Roʻshana (Oʻzbekiston) 

Maʼlumot-axborot hujjatlari bilan ishlash muammolari  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II SHO‘BA. IKKINCHI TIL VA CHET TILLARNI O‘QITISH 

METODIKASI MASALALARI 

Moderatorlar: Mardon RAHMATOV 

ToshDO‘TAU Lingvodidaktika kafedrasi dotsenti, filologiya 

fanlari nomzodi 

Gulruxsor ERGASHOVA 

Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 

doktoranti 

Ma’ruzalar: 

12:00 – 16:00   Koblanova A.Z. (Qozogʻiston) 

Stylistic nature of etiquette stereotypes in the field of 

language communication  

   Song Ho Lim (Janubiy Koreya Respublikasi) 

O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitish muammolari 

   Негматова М. М., Мингбоева О. А. (Тожикистон) 

Дидактическая игра как метод обучения 

   Asilova Gulshan Asadovna (Oʻzbekiston)  

O‘zbek tili ta’limida tinglab tushunish ko‘nikmasini 

rivojlantirish xususiyatlari 

   Жумашева Г.Х., Аллабаева А., Султанова У., Жумабоева 

Р. (Ўзбекистон) 

 Обучение каракалпакскому языку, как основная 

форма коммуникации 

   Губайдуллин А.Ф, Машарипова В.С. (Ўзбекистон) 

Дидактическое использование театральной 

постановки в процессе обучения английскому языку 

   Хамидова Н.Т. (Ўзбекистон)  

Методика РКМЧП в формировании языковой и 

речевой компетенции студентов при изучении 

иностранных языков  

   Nargiza Inogamova, Feruza Topildiyeva (Oʻzbekiston)  

Oʻzbek tilini ikkinchi til sifatida oʻqitishda 

samaradorlikka erishish borasidagi ayrim mulohazalar  

   Ishonxanova Iroda (Oʻzbekiston)  

Oʻzbek tili darslarida Navoiy ijodini oʻrganish 

   Roʻzmetova Nigora (Oʻzbekiston)  

Oʻzbek va rus tillarida oilaga oid atamalarning uslubiy 

xususiyatlari  

   Шодиева Дилором (Ўзбекистон) 

Проектная работа как стимул развития 

профессионально-языковых компетенций студента 



   Doston Israfilov (Oʻzbekiston)  

Oʻzbek tilini xorijiy til sifatida oʻqitishda madaniy 

aspektdan foydalanishning nazariy asoslari 

   Xojiyeva Iroda (Oʻzbekiston)  

Til taʼlimidagi yondashuvlar va tilni ikkinchi til sifatida 

oʻqitishda jahon tajribasidan foydalanish 

   Рустамова М. (Ўзбекистон) 

Методические аспекты изучения особенностей 

построения системы образов в творчестве 

Владимира Набокова  

   Холметова У. (Ўзбекистон) 

Методика работы над орфоэпическими ошибками в 

средствах массовой информации и их типология  

   Abduakimova Sabina (Oʻzbekiston)  

Chet tillarini oʻqitishda innovatsion yondashuv  

   Mamadiyev Azimjon (Oʻzbekiston)  

Yapon tili va oʻzbek tilida majhul nisbat tushunchasi  

   Akramova Marjona (Oʻzbekiston)  

Rus sinflarda oʻzbek tilida oʻqib tushunish malakasini 

rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari 

   Toʻxtayeva Dilnoza (Oʻzbekiston)  

Chet tilini oʻqitishda lugʻat boyligini shaklantirish va 

soʻz tanlash tamoyillari 

   Zuxra Isroilova (Oʻzbekiston)  

Audiovizual materiallarning til oʻqitishdagi ahamiyati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III SHO‘BA. TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI 
Moderatorlar: Mo‘minjon TURDIBEKOV  

ToshDO‘TAU Lingvodidaktika kafedrasi dotsenti, filologiya 

fanlari nomzodi 

Rafiqjon ZARIPOV 

ToshDO‘TAU Lingvodidaktika kafedrasi dotsenti v.b., 

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori  

Ma’ruzalar: 

12:00 – 16:00   Б.Қ.Мұратбек, А.М.Мирасова, М.Ә.Әлмұқан. 

(Qozog‘iston) 

Қазақ-қырғыз-түрік тілдеріндегі бірдей 

қолданыстағы фразеологизмдер 

   Raupova Laylo, Safarova Guzal (Oʻzbekiston)  

Monologik va diologik nutqda evfemizmlarning 

ifodalanishi 

   Muhаyyo Hakimova, Nigora Qodirova (Oʻzbekiston) 

Oʻzbek tilida “ota” komponentli maqollarning milliy-

madaniy xususiyatlari 

   Abduraxmonova Nilufar, Boysariyeva Saodat, Topildiyeva 

Feruza (Oʻzbekiston) 

Leksikografik tadqiqotlarda mobil lugʻatlar 

   Gulyamova Shaxnoza (Oʻzbekiston)  

Oʻzbek tili semаntik аnаlizаtori uchun turli turkum 

doirаsidаgi omonimlаr qurshovini lingvistik 

modellаshtirish 

   Turdibekov Moʻmin (Oʻzbekiston)  

Qadimgi turkiy til leksikasida yuzaga kelgan 

oʻzgarishlarni “Devoni lugʻotit turk”, “Qutadgʻu bilig”, 

“Hibatul haqoyiq” asarlari misolida solishtirib oʻrganish  

   Marhabo Umurzoqova (Oʻzbekiston) 

Badiiy matnda lisoniy shaxsni belgilashning gender omili 

   Abdullayev Sarvar Sabitovich, Saydaliyev Muhammad Hoji 

Mirzo Moʻminjon oʻgʻli (Oʻzbekiston)  

 Qurʼon – tarjima – qurʼon ilmlari  

   Asadov Toʻlqin, Azimova Aziza (Oʻzbekiston)  

Toshpoʻlat Ahmad sheʼriyati fonostilistikasi xususida 

   Nilufar Muxitdinovna 

Til oʻrganish maqsadi va taʼlim faoliyati sifatida 

“vazifa”ning taʼriflari 

   Zaripov Rafiqjon (Oʻzbekiston)  

Etnosotsiopragmatika maqsadi, vazifalari va tadqiq 

birliklari  



   Suvonov Zavqiddin (Oʻzbekiston)  

Badiiy matnning lingvistik ekspertizasi oʻrganilishiga 

doir 

   Rozmetova Zamira, Mukhtarova Nozima (Oʻzbekiston)  

Lexicography and terminography as the applied 

branches of lexicology 

   Nodira Abdullayeva (Oʻzbekiston) 

Contemporary research in functional linguistics 

   Safarova Guzal (Oʻzbekiston)  

Ijtimoiy hayotda tabu hamda evfemizmlarning oʻrni va 

bu masalalarga oid qarashlar 

   Mukhamedova Lola (Oʻzbekiston)  

French military terms in english language and itʼs 

translation into uzbek 

   Turayeva Umida (Oʻzbekiston) 

Linguistic peculiarities and problems of legal translation. 

   Сотимова Гулру (Ўзбекистон) 

Особенности неологизмов в общественно-

политической лексике 

   Zaripov Rafiqjon (Oʻzbekiston)  

Etnosotsiopragmatikada amaliy mashgʻulotlarni 

tashkillashtirish, topshiriqlar va ular bilan ishlash  

   Mardonova Sarvinoz (Oʻzbekiston)  

Kompozitsiya usulida yuzaga kelgan muallif nutqi 

neologizmlari xususida 

   Bayjigitov Omonulla  

Turkiy tillar frazeologiyasini tadqiq etish masalalari  

   Alimbekova Vazira (Oʻzbekiston)  

Dardoq qishlogʻida ishlatiladigan uy-roʻzgʻor buyumlari 

   Nizomiddinova Dildora (Oʻzbekiston)  

Fargʻona viloyatidagi Bostonbuva ziyoratgohi – 

antroponekronimi xususida  

   Saidova Farida (Oʻzbekiston)  

Hozirgi oʻzbek lugʻatchilik amaliyotida leksik 

sinonimlarga darajaviy yondashuv 

   Ortiqova Hamida (Oʻzbekiston)  

Assotsiativ maydon va uning xususiyatlari 

   Nurmanov Furqat (Oʻzbekiston)  

Badiiy asar tilining fonopoetik xususiyatlari 

   Jumanazar Oʻrozov (Oʻzbekiston) 



Giyohvandlar nutqining lingvokriminalistik tadqiqi 

   Eshboyev Qahramon (Oʻzbekiston)  

Soʻzlararo darajalanish oʻquv lugʻati va illustrativ 

misollar  

   Saʼdullayeva Madina (Oʻzbekiston) 

Paremalarda muhabbat konsepti 

   Oromova Munisa (Oʻzbekiston) 

Oʻzbek xalq maqollarida bedana ornitonimining ijobiy 

va salbiy semalari 

   Мотлобова Д. (Ўзбекистон)  

Семиотический характер зрительного образа в 

сборнике Дины Рубиной «Холодная весна в 

Провансе» 

   Karimjonova Mumtozbegim (Oʻzbekiston) 

Pragmalingvistika sohasining asosiy masalalari 

   Qoʻchqаrоvа Mаhliyo (Oʻzbekiston)  

Аyrim mаrоsimlаr bilаn bоgʻliq etnоgrаfizmlаrning 

аtаlish mоtivlаri  

   Alijonova Gulxayo (Oʻzbekiston)  

 Oʻzbek geografik terminlarida polisemiya va 

omonimiya hodisalari 

   Xislat Isamutdinov (Oʻzbekiston)  

Tarjima sanʼati va uning usullari 

   Yunusova Gulasal (Oʻzbekiston)  

Mustaqil va yordamchi soʻzlar orasidagi oraliq hodisalar 

   Eshonxoʻjayeva Mahbuba (Oʻzbekiston)  

 Isʼhoqxon Ibrat tarixiy asarlarining leksik xususiyatlari  

   Mehmonova Sarvinoz (Oʻzbekiston)  

Muhammad Yusuf sheʼriyatida suv nomlarining oʻziga 

xos leksik-semantik xususiyatlari 

   Subxonova Sanobar (Oʻzbekiston)  

Boshlangʻich sinflarda fanlarni integrallash orqali 

oʻquvchilar dunyoqarashi va nutqiy kompetensiyalarini 

rivojlantirish  

   To‘raxojayeva Аdibaxon, Аbdusattorova (Oʻzbekiston) 

Ijtimoiy-siyosiy leksemalarni mazmuniy maydon asosida 

oʻrganish 

   Asatullayeva Dilnavoz (Oʻzbekiston)  

Dialektologiyada morfonologik hodisalar talqini 

   Ravshanova Nozima (Oʻzbekiston) 



Hozirgi oʻzbek tili neologizmlarining semantik doirasi 

   Soxibova Nozima (Oʻzbekiston) 

Sharq mutafakkirlari asarlarida nutq odobi, muloqot 

etikasi va estetikasi 

   Сурмилова Елена (Ўзбекистон) 

“Женский” язык: история исследования гендерных 

стереотипов в речи 

   Tursunova Dilnoza (Oʻzbekiston) 

Jamiyatda mavjud kishilar nutqida sotsiolektlarning 

voqelanishi 

   Muhammadaliyeva Muxlisaxon (Oʻzbekiston) 

Psixologik frazemalarning lingvistik tahlili 

   Xabibullayeva Umida (Oʻzbekiston) 

Behbudiy publitsistikasidagi uslubiy vositalar 

   Axmatova Nigora (Oʻzbekiston) 

Oʻtkir Hoshimov asarlarining sotsiolingvistik tahlili 

   Bozorova Muattar (Oʻzbekiston) 

Oʻzbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini 

boyitish 

   Pokiza Nurmamatova (Oʻzbekiston) 

Oʻzbek tilida haqorat maʼnosidagi leksemalar va 

ularning lingvistik xususiyatlari 

   Oʻgʻiloy Ikromova (Oʻzbekiston) 

Samarqand viloyati Paxtachi tumani dialektida 

uchraydigan fonetik oʻzgarishlar 

   Esonturdiyeva Dilnoza (Oʻzbekiston) 

Tilning ijtimoiy hayotdagi oʻrni 

 

KONFERENSIYANING YOPILISHI 

 
16:00 – 16:30    Yakuniy yalpi majlis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 


