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1 Асқарова 

Асел 
1991 2016-

2019 
әл-Фараби ат. 
ҚазҰУ және 

Ғылым Ордасы 
(Ақпараттық 

және есептеуіш 
технологиялар 

институты) 

Ыстыққа төзімді 
қорытпалардан 

жасалған 
стержендегі 
бейсызықты 

термомеханикал
ық процесстерді 

компьютерлі-
математикалық 

модельдеу 

Кудайкулов 
Анарбай 

Кудайкулович 
ф.-м.ғ.д., АЕТИ, 
Hamdani Saidi,  
PhD, Малайзия 
технологиялық 
университетінің 

профессоры, 
Куала-Лумпур 
қ., Малайзия 

Шакенов Канат 
Кожахметович, 

ф.-м.ғ.д.,  
әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ,  
Алимжанов 

Айвар 
Муратбекович,  

ф.-м.ғ.д.,  
әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ 

19.02.2021 «6D070500 – 
Математикалық 

және 
компьютерлік 

модельдеу» 
мамандығы 

бойынша (PhD) 
философия 

докторы атағын 
тағайындамау 

 

2 Бөріханов 
Мейірхан 
Батырханұлы 

1994 2017-
2020 

әл-Фараби ат. 
ҚазҰУ 

Бөлшек ретті 
дифференциалд
ық теңдеулердің 

регуляр және 
сингуляр 

шешімдерін 
зерттеу 

Торебек 
Берикбол 

Тиллабайулы, 
PhD, әл-Фараби 

ат. ҚазҰУ, 
Мохтар Киране,  

PhD,  
Ла-Рошель 

университетінің 
профессоры, 

Дженалиев 
Мувашархан 
Танабайұлы, 

ф.-м.ғ.д.,  
Математика және 
математикалық 

модельдеу 
институты 

Сұраған 
Дурвудхан 

26.02.2021  «6D060100 – 
Математика» 
мамандығы 

бойынша (PhD) 
философия 

докторы атағын 
тағайындау 

Приказ №4-
959 от 

12.03.2021 
«О 

присуждении 
степени 
доктора 

философии 
(PhD)» 



Франция PhD,  
Назарбаев 

университеті 
 Хабидолда 

Омирхан 
1982 2016-

2019 
әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ 
Исследование 
напряженно-

деформированно
го состояния и 

оценка 
прочности 
элементов 

строительных 
конструкций с 

учетом 
трещиноподобн

ых дефектов 
(Жарықшаққа 

ұқсас ақаулары 
бар құрылыс 

конструкциялар
ы элементтерінің 

кернеулі-
деформациялық 

күйін және 
беріктігін 
бағалауды 
зерттеу) 

Нугужинов 
Жмагул 

Смагулович, 
т.ғ.д.,  

Қазақстан көп 
бейінді қайта 

құру және 
дамыту 

институты, 
Ватин Николай 

Иванович, 
т.ғ.д.,  

Санкт-
Петербург 

политехникалық 
университетінің 

профессоры, 
Ресей 

Искакбаев Алибай 
Искакбаевич, д 

ф.-м.ғ.д.,  
әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ,  
Нургужин Марат 

Рахмалиевич, 
т.ғ.д.,  

Ұлттық ғарыштық 
зерттеулер мен 
технологиялар 

орталығы 

12.03.2021 «6D060300 – 
Механика» 
мамандығы 

бойынша (PhD) 
философия 

докторы атағын 
тағайындау 

Приказ №4-
1094 от 

30.03.2021 
«О 

присуждении 
степени 
доктора 

философии 
(PhD)» 

 
 


