
Диссертациялық кеңестердің философия докторы (PhD), бейіні бойынша доктор дәрежелерін беру (бас тарту) жөніндегі шешімдері 

туралы тоқсандық есебі 

 

№ 

Р

ет 

№ 

Докторанттың 

(Т.А.Ә. (ол болған 

жағдайда)) 

Туға

н 

жыл

ы 

Доктор

антура

да 

оқыған 

мерзімі 

Доктор
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оқыған 

ЖОО 

Диссертация 

тақырыбы 

Ғылыми 

кеңесшілері 

(Т.А.Ә. (ол 

болған 

жағдайда), 

дәрежесі, жұмыс 

орны) 

Ресми 

рецензенттер 

(Т.А.Ә. (ол болған 

жағдайда), 

дәрежесі, жұмыс 

орны) 

Қорға

у күні 

Диссертациял
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және 
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қ комиссия 

(болған 

жағдайда) 

қабылдаған 

шешім 

Диплом № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6D060700 – Биология, 6D070100 – Биотехнология, 6D061300 – Геоботаника мамандықтар бойынша диссертациялық кеңес 

1 Гриценко Диляра 

Александровна 

30.0

9.19

88 

ж. 

2013-

2018 

жж. 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

«Өсiмдiктерде 

рекомбинанты 

белок алу үшiн, 

вирустық 

векторын жасау 

және олардың 

экспрессиясын

ың тиiмдiлiгiн 

зерттеу» 

Галиакпаров 

Нұрбол 

Нұрпатович – 

Ph.D, өсімдіктер 

биологиясы 

және 

биотехнологияс

ы ғылыми-

зерттеу 

институтының 

молекулалық 

биология 

зертханасының 

меңгерушісі, 

Алматы қ., 

Қазақстан; 

Маваси Мунир – 

Ph.D, 

вирусология 

Омаров Рустем 

Тукенович – 

биология 

ғылымдарының 

кандидаты, 

биотехнология 

және 

микробиология 

кафедрасының 

меңгерушісі, Л.Н. 

Гумилева 

атындағы 

еуразиялық 

ұлттық 

университеті, 

Нұр-Сұлтан қ., 

Казақстан, 

ғылыми 

02.07.

2019 

ж. 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000024 



департаментінің 

директоры, 

өсімдіктерді 

қорғау 

институты, Бейт 

Даган қ., 

Израиль. 

мамандығының 

шифры - 03.00.04; 

Долгих Светлана 

Георгиевна – 

биология 

ғылымдарының 

кандидаты, 

өсімдіктер 

биологиясы және 

биотехнологиясы 

бөлімінің 

меңгерушісі, 

ҚазҒЗИ жеміс-

көкөніс 

шаруашылығы, 

Алматы қ., 

Казақстан, 

ғылыми 

мамандығының 

шифры 03.00.12. 

2 Бауенова Меруерт 

Өмірбайқызы 

02.0

3.19

92 

2015-

2018 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

«Микробалдыр 

және су 

өсімдіктерінің 

ассоциациясы 

негізінде 

ластанған су 

экожүйелерін 

биоремедиация

лау» 

Заядан Болатхан 

Казыханұлы – 

биология 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, ҚР 

ҰҒА 

корреспондент 

мүшесі, әл-

Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ, Алматы 

қ., Қазақстан; 

Нурашов Сатбай 

Бакытбаевич - 

биология 

ғылымдарының 

кандидаты, ШЖҚ 

РМК «Ботаника 

және 

фитожерсіндіру 

институты» ҚР 

БҒМ, микология 

және альгология 

зертханасының 

меңгерушісі, 

02.07.

2019 

ж. 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000033 



 

Миколай 

Кокосинский – 

Dr hab., Адам 

Мицкеевич 

Университетінің 

профессоры, 

Познань қ., 

Польша. 

Алматы қ., 

Қазақстан, 

мамандығы 

03.00.05. – 

Ботаника. 

Кіршібаев Ерлан 

Ахметқалиұлы - 

биология 

ғылымдарының 

кандидаты, Қазақ 

ұлттық қыздар 

педагогикалық 

университеті, 

жаратылыстану 

факультеті, 

биология 

кафедрасының 

қауымдастырылға

н профессоры 

міндетін 

атқарушы, 

Алматы қ., 

Қазақстан, 

мамандығы 

03.00.12 – 

Өсімдіктер 

физиологиясы 

және биохимиясы. 

3 Жунусова Айгуль 

Сагиндыковна 

02.1

2.19

87 

2012-

2015 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

«Қуық асты без 

ісік 

клеткаларының 

төмен 

температуралы

Төлеуханов 

Сұлтан 

Төлеуханұлы, 

биология 

ғылымдарының 

Сейдахметова 

Зауре Жунусовна 

– биология 

ғылымдарының 

докторы, Алматы 

02.07.

2019 

ж. 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000026 



қ плазма 

әсерінен 

энергетикалық 

метаболизмінің 

өзгеру 

механизмдері» 

докторы, 

профессор, әл-

Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

биофизика және 

биомедицина 

кафедрасының 

меңгерушісі, 

Алматы қ., 

Қазақстан; 

Орынбаева 

Зульфия 

Сейфуллаевна, 

PhD, Дрексель 

университетінің 

профессоры, 

Филадельфия қ., 

АҚШ. 

технологиялық 

университетінің 

тағамдық 

биотехнология 

кафедрасының 

профессоры, 

Алматы қ., 

Қазақстан, 

мамандығы 

03.00.13 – 

физиология. 

Нургалиев 

Нуржан 

Серикович – 

медицина 

ғылымдарының 

докторы, ТОО 

«Burc Medical» 

(Almaty SEMA 

Hospital) 

онкоурологы, 

Алматы қ., 

Қазақстан, 

мамандығы 

14.00.14 – 

онкология. 

 

 


