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

№ Докторанттың 
(Т.А.Ә. (ол 
болған 
жағдайда)) 

Туған 
жылы 

Докторант
урада 
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 

Диссерт
ациялық 
кеңес 
және 
апелляц
иялық 
комисси
я (болған 
жағдайд
а) 
қабылда
ған 
шешім 

Диплом №  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Мамандық (кадрларды даярлау бағыты) бойынша диссертациялық кеңес «6D060200 – Информатика», «6D070300 – Ақпараттық жүйелер (салалар бойынша)», 

«6D070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету», «6D075100 – Информатика, есептеу техникасы және басқару», «6D100200 – Ақпараттық 
қауіпсіздік жүйелері», «6D070200 – Автоматтандыру және басқару» мамандықтар тобы бойынша 

1 Зиятбекова 
Гулзат 
Зиятбеккызын 

1974 2017-2020 әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Бөгеттердің 
бұзылуын алдын 
алу және болжау 
үшін 
автоматтандырылғ
ан жүйені 
әзірлеу» ,  
«6D075100 – 
Информатика, 
есептеу техникасы 
және басқару» 
мамандығы  

Мазаков Талгат 
Жакупович, 
ҚР БҒМ ҒК 
«Ақпараттық және 
есептеуіш 
технологиялар» 
институтының  
бас ғылыми 
қызметкері 
ф.-м.ғ.д, профессор  
(Қазақстан, Алматы 
қ.) 
Пётр Артур Кисала, 
Люблин техникалық 
университетінің PhD, 
қауымдастырылған 
профессоры  
(Польша, Люблин қ.)  

Балакаева Гульнар 
Тултаевна – физика-
математика 
ғылымдарының докторы, 
профессор, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, Алматы қ., 
Қазақстан. 
Алибиева Жибек 
Мейрамбековна – PhD 
докторы, «Кибернетика 
және ақпараттық 
технологиялар» 
институты 
директорының 
орынбасары, Қ.И. 
Сәтбаев атындағы Қазақ 
Ұлттық Техникалық 
Зерттеу Университеті, 

21.01.2021 РhD 
дәрежесі 
берілсін 
 

AFU№ 
0000177 



Алматы қ., Қазақстан. 
2 Мухсина 

Куралай 
Женисбековна 

1983 2016-2019 әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Машиналық 
оқыту негізінде 
көп тілді 
мәтіндік 
ақпаратты талдау 
жүйесін құру», 
6D070400 – 
Есептеу 
техникасы және 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету 

Мамырбаев Оркен 
Жумажанович - ҚР 
БҒМ ҒК Ақпараттық 
және есептеуіш 
технологиялар 
институтының 
директорының 
орынбасары, PhD, 
Алматы қ., Қазақстан; 
 
Хайрова Нина 
Феликсовна – 
техника 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 
Харьков техникалық 
университет, Харьков, 
Украина. 

Ахмед-Заки Дархан 
Жумаканович - 
техника ғылымдарының 
докторы, доцент, ректор 
Astana IT University 
ректоры, Нур-Султан қ., 
Казахстан 
 
Омаров Батырхан 
Султанович - PhD, 
«Ақпараттық жүйелер» 
кафедрасының аға 
оқытушысы, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ, 
Алматы қ., Казахстан. 

22/01/2021 РhD 
дәрежесі 
берілсін 
 

AFU№ 
0000178 

3 Хомпыш 
Ардабек 

1984 2016-2019 әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Позициялық емес 
санау жүйесін 
қолдану арқылы 
ақпаратты қорғау 
алгоритмін құру 
және зерттеу»,  
«6D100200 – 
Ақпараттық 
қауіпсіздік 
жүйелері» 
мамандығы  

Капалова Нурсулу 
Алдажаровна – т.ғ.к., 
ҚР БҒМ ҒК 
Ақпараттық және 
есептеуіш 
технологиялар 
институтының 
жетекші ғылыми 
қызметкері, Алматы 
қ., Қазақстан. 
 
Ариши Муслум – 
PhD, 
қауымдастырылған 
профессор, Коджаели 
университеті, Измит 
қ.,Түркия.  

Мазаков Талгат 
Жакупович – ф-м.ғ.д., 
профессор, ҚР БҒМ ҒК 
Ақпараттық және 
есептеуіш технологиялар 
институтының бас 
ғылыми 
қызметкері, Алматы қ., 
Қазақстан  
 
Аманжолова Сауле 
Токсановна – 
т.ғ.к.,  қауымдастырылға
н 
профессор, Халықаралық 
ақпараттық 
технологиялар 
университеті, Алматы қ., 
Қазақстан.  

11.02.2021 РhD 
дәрежесі 
берілсін 
 

AFU№ 
0000184 



4 Сатымбеков 
Максатбек 
Нургалиулы 

1991 2015-2018 әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Кластер 
тораптарының 
жүктемелерін 
динамикалық 
теңгеретін Agent-
GRID көпагентті 
грид жүйесін 
дамыту», 
«6D060200 oн – 
Информатикаoн ИнфИн» 
мамандығы 

Пак Иван 
Тимофеевич – 
техника 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 
Ақпараттық және 
есептеуіш 
технологиялар 
институтының бас 
ғылыми қызметкері 
Vladimir Siladi – 
PhD, 
қауымдастырылған 
профессор, Матей-
Бель университеті, 
Банска-Бистрица қ., 
Словакия. 

Ускенбаева Райса 
Кабиевна –т.ғ.д., 
профессор, Халықаралық 
ақпараттық 
технологиялар 
университетінің ректоры, 
Алматы, Казахстан. 
Акжалова Асель 
Жолдасовна, PhD, 
профессор 
Қазақ-Британ 
техникалық 
университеті, 
Халықаралық 
ынтымақтастық 
департаментінің 
директоры, Алматы, 
Казахстан 
 

13.02.2021 РhD 
дәрежесі 
берілсін 
 

AFU№ 
0000188 

 


