
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 Мекебаев 
Нурбапа 
Отанович  

1980 2017-2020 әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Сөйлеулерді тану 
есептерінде 
машиналық 
оқытуды 
қолданып 
белгілерді анықтау 
және өңдеу 
алгоритмдерін 
зерттеу және 
құру»,  6D060200 - 
Информатика  
мамандығы  

Калимолдаев 
Максат 
Нурадилович – ҚР 
ҰҒА академигі, 
физика-математика 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 
ҚР БҒМ ҒК 
Ақпараттық және 
есептеуіш 
технологиялар 
институтының бас 
директоры, Алматы 
қ., Қазақстан. 
 
 
Andrzej Smolarz  – 
техника 
ғылымдарының 
докторы, профессор, 

Мансурова Мадина 
Есимхановна – физика-
математика 
ғылымдарының 
кандидаты, «Жасанды 
интеллект және   Big 
Data» кафедрасының 
меңгерушісі, Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ, 
Алматы қ., Қазақстан.  
 
Есенбаев Жандос 
Аманбаевич – PhD, 
«National Laboratory 
Astana» жеке мекемесінің 
аға ғылыми қызметкері, 
Назарбаев Университет, 
Нұр-Сұлтан қ., 
Қазақстан.  
 

30.06.2020 РhD 
дәрежесі 
берілсін 
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Люблин 
политехникалық 
университеті, Люблин 
қ., Польша. 
 

2 Черикбаева 
Ляйля 
Шариповна  

1983 2016-2019 әл-Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Топтық 
шешімдердің 
тиімді 
алгоритмдерін 
тану есептерінде  
зерттеу және 
өңдеу»,  6D070300 
– Ақпараттық 
жүйелер 
мамандығы  

Амиргалиев Е.Н. – 
техникалық 
ғылымдар докторы, 
профессор, 
Ақпараттық және 
есептеуіш 
технологиялар 
институты 
Бериков В.Б. -  
техникалық 
ғылымдар докторы, 
профессор, 
С.Л.Соболев 
атындағы математика 
институты РҒА СБ 

Дюсембаев Ануар 
Ермуканович – д.т.н., 
профессор, Әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ, 
Алматы, Казахстан; 
Бекмухамедов Бауржан 
Эркинович – т.ғ.к., 
доцент, ҒТТИ ЕЖШС, 
Алматы қ., Казахстан. 
 

30.06.2020 РhD 
дәрежесі 
берілсін 
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