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1 
 

Карибаев 
Максат 
Серикович 

1987 2017-2020 C.А. 
Аманжолов 
Шығыс 
Қазақстан  
Университ
еті 

«Шығыс 
Қазақстандағы 
этникалық 
репатрианттар: 
күнделікті 
тарихы» 

Жанбосинова Альбина 
Советовна – тарих 
ғылымдарының докторы, 
профессор, Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық 
университеті (Нұр-Сұлтан қ., 
Қазақстан). 
 
 
 Аблажей Наталья Николаевна – 
тарих ғылымдарының докторы, 
Новосібір мемлекеттік 
университеті, (Новосібір қ., 
Ресей Федерациясы). 
 

Мендикулова Гульнара 
Малбагаровна – тарих 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 
Сәтбаев атындағы Қазақ 
ұлттық техникалық 
зерттеу университеті, 
қоғамдық пәндер 
кафедрасының 
профессоры. (Алматы 
қ., Қазақстан) 

Қалыш Аманжол 
Боранбайұлы– тарих 
ғылымдарының 
докторы, Әл- фараби 
ат.КазҰУ археология, 
этнология және 

30.12. 
2021 

PhD 
дәрежесі 
тағайындал
сын  

Бұйрық 



мұражайтану 
кафедрасының доценты. 
Алматы қ. (Алматы қ., 
Қазақстан) 

 
2 Тоқсанбаев 

Алмас 
Коргаджан
ович 

1986 2017-2020 ҚазҰУ «Орталық Азия 
көшпелілерінің 
ортағасырлардағы 
билік жүйесі: 
тарихнама 
мәселелері» 

Ноғайбаева М.С. т.ғ.к., доцент, 
қауымдастырылған  профессор 
әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті Тарих 
факультетінің деканы. (Алматы 
қ., Қазақстан) 
2. Оджал Мехмет Огуз - тарих 
ғылымдарының докторы, Хаджи 
Байрам Велли университетінің 
профессоры (Анкара қ., Түркия). 
 

Оразбаева Алтай 
Иранбекқызы – тарих 
ғылымдарының докторы, 
М. В. Ломоносов 
атындағы ММУ 
Қазақстан филиалының 
әлеуметтік-
гуманитарлық пәндер 
кафедрасының 
профессоры (Нұр-
Сұлтан қ., Қазақстан). 

Амантай Исин – тарих 
ғылымдарының докторы, 
Шәкәрім атындағы 
Семей мемлекеттік  
университеті 
Гуманитарлық-
экономика факультеті 
Тарих және құқық 
кафедрасының 
профессоры (Семей қ., 
Қазақстан).  
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