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

шешімдері туралы тоқсандық есебі 

 

№ 

Рет 

№ 

Докторанттың 

(Т.А.Ә. (ол 

болған 

жағдайда)) 

Туған 

жылы 

Докторантурад

а оқыған 

мерзімі 

Докторант 

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) 

Қорғау 

күні 

Диссертациялық 

кеңес және 

апелляциялық 

комиссия 

(болған 

жағдайда) 

қабылдаған 

шешім 

Дипло

м № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6D060200 – Информатика, 6D070300 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша), 6D070400 – Есептік техникасы жіне бағдарламалық қамтамасыз ету, 6D075100 - 

Информатика, есептегіш техника және басқару, 6D100200 – Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері, 6D070200 - Автоматтандыру және басқару мамандықтар бойынша 

диссертациялық кеңес 

1 Тұрдалыұлы 

Мұса 

16.10.

1990 

2015-2018 әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

«Терең 

рекуррентті 

нейрожелілік 

модельдерді 

қолдану 

арқылы 

кірікен 

сөйлеуді 

толассыз 

тану» 

Мамырбаев 

Оркен 

Жумажанович – 

PhD, 

қауымдастырылғ

ан профессор 

(доцент), ҚР 

БҒМ ҒК АжЕТИ 

Бас 

директорының 

орынбасары, 

Алматы қ., 

Қазақстан. 

 

BabaAli Bagher – 

PhD, Тегеран 

университетінің 

қауымдастырылғ

ан профессоры, 

Тегеран қ., Иран. 

Мансурова 

Мадина 

Есимхановна – ф.-

м.ғ.к., әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ, 

Жасанды 

Интеллект және 

Big Data 

кафедрасының 

меңгерушісі, 

Алматы қ., 

Қазақстан. 

 

Омаров Батырхан 

Султанович – 

PhD, 

«Халықаралық 

ақпараттық 

технологиялар 

университеті» АҚ, 

8.11.2019 Философия 

докторы (PhD) 

дәрежесі берілсін 

AFU 

№00000

44 



Алматы қ., 

Қазақстан. 

2 Тусупова 

Камшат 

Бакытжановна 

07.07.

1985 

2012-2019 әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

«Кластерлі 

экономикал

ық 

жүйелерді 

басқару 

әдістерін 

өңдеу» 

Мурзабеков 

Зайнелхриет 

Нугманович – 

техника 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, әл-

Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ, Алматы 

қ., Қазақстан; 

 

Марек Милош – 

PhD (eng), 

Люблин 

техникалық 

университетінің 

профессоры, 

Люблин қ, 

Польша. 

Мазаков Талгат 

Жакупович – 

физика-

математика 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, ҚР 

БҒМ ҒК 

Ақпараттық және 

есептеуіш 

технологиялар 

институтының бас 

ғылыми 

қызметкері, 

Алматы қ., 

Қазақстан, 

мамандығы: 

05.13.18; 

 

Бектемысова 

Гульнара 

Умиткуловна – 

техника 

ғылымдарының 

кандидаты, 

доцент, 

Халықаралық 

ақпараттық 

технологиялар 

университетінің 

«Компьютерлік 

инженерия және 

телекоммуникаци

я» кафедрасының 

8.11.2019 Философия 

докторы (PhD) 

дәрежесі берілсін 

AFU 

№00000

43 



қауымдастырылға

н профессоры, 

Алматы қ., 

Қазақстан, 

мамандығы: 

05.13.01. 

 

 


