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«8D041– Бизнес және басқару» кадрларды даярлау бағыты және 6D050600, 8D04102 – Экономика, 6D051000, 8D04103 – Мемлекеттік және жергілікті 

басқару, 6D051700, 8D04105 – Инновациялық менеджмент, 6D051800, 8D04107 – Жобаларды басқару, 6D050800, 8D04108 – Есеп және аудит, 6D050900, 

8D04110 – Қаржы, 6D051100, 8D04111 – Маркетинг мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңес 

1. Сапаралиев 

Даулет 

Токтасынович 

 

1978 2017-

2020 

Нархоз 

университ

еті 

«Медициналық 

орталықтардың 

экономикалық 

тиімділігіне 

инновациялард

ың әсері 

(мысалы, 

«Кардиохирург

ия және 

трансплантолог

ия ғылыми-

клиникалық 

орталығы» 

ЖШС) 

1. Спанкулова 

Лаззат Сейтказиевна 

– экономика 

ғылымдарының 

докторы, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 

«Рекреациялық 

география және 

туризм» 

кафедрасының 

доценті (Алматы қ, 

Қазақстан); 

2. Каратаев 

Марат – PhD 

докторы, 

қауымдастырылған 

профессор, 

Ноттингем 

университеті 

(Ноттингем, 

Ұлыбритания). 

 

Сәтпаева Зайра 

Төлегеновна – PhD, 

Қазақстан 

Республикасы Білім 

және ғылым 

министрлігі Ғылым 

комитеті Экономика 

институтының 

аймақтық экономика 

және инновациялық 

даму бөлімінің 

бастығы, Алматы қ.  

 2. Айтбембетова 

Аида Бегалиевна – 

экономика 

ғылымдарының 

докторы, әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 

Экономика және бизнес 

жоғары мектебі, 

«Экономика» 

кафедрасының 

профессор м.а. 

3.12.2021 6D050600 – 

Экономика» 

мамандығы бойынша 

философия докторы 

(PhD) ғылыми 

дәрежесін беру 

- 

2 Мухаметжанов

а Жадыра 

1976 2016-

2020 

Нархоз 

университ

«Кәсіпорынның 

инновациялық 

1. Дауренбекова 

Асима Нарбековна – 

Сапарбаев 

Әбдіжапар 

23.12.2021 

 

6D050600 – 

Экономика» 

- 



Сайлаубековна 

 

 еті дамуының 

басым 

бағыттары» 

(Алматы 

облысының 

тамақ 

өнеркәсібі 

саласындағы 

кәсіпорындар 

мысалында)   

экономика 

ғылымдарының 

докторы, Тұран 

университетінің 

«Менеджмент» 

кафедрасының 

профессоры 

(Алматы қ, 

Қазақстан); 

2. Žaneta 

Simanavičienė  – 

Mykolas Romeris 

университетінің 

Ph.D докторы  

(Литва, Вильнюс қ.).     

 

Жұманұлы  – 

экономика 

ғылымдарының 

докторы, профессор, 

Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, 

ҚР Ұлттық Ғылым 

академиясының 

құрметті академигі, 

ғылыми жұмыс 

жөніндегі проректор, 

Академия Қайнар, 

Алматы қ.  

2. Қайырбаева 

Айнұр Елтайқызы – 

экономика 

ғылымдарының 

кандидаты. Абылай 

хан атындағы Қазақ 

халықаралық 

қатынастар және 

әлем тілдері 

университетінің, 

«Халықаралық 

туризм менеджменті» 

кафедрасының 

профессоры, Алматы 

қ.  

мамандығы бойынша 

философия докторы 

(PhD) ғылыми 

дәрежесін беру 

 


