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Диплом № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
«6D020300», «8D02206 –Тарих», «6D020800», «8D02205 - Археология  және этнология» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес 

1 Тоқсанбаев 
Алмас 
Коргаджанович 

1986 2017-
2020 

ҚазҰУ «Орталық Азия 
көшпелілерінің 
ортағасырлардағы билік 
жүйесі: тарихнама 
мәселелері» 

1.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-

09.02.2022 PhD 
дәрежесі 
тағайындал
сын  

Бұйрық 



экономика факультеті 
Тарих және құқық 
кафедрасының 
профессоры (Семей 
қ., Қазақстан).  

 

2 Бейсегулова 
Айнура 
Кыдыргалиевн
а 

1975 2017-
2020 

ҚазҰУ «Қазақ диаспорасының 
этникалық бірегейлігі: 
Түркия және Өзбекстан 
қазақтарын салыстырмалы 
талдау» 

1.Қалшабаева Бибизия 
Кенжебековна- әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ, Тарих 
факультетінің 
қауымдастырылған 
профессорының м.а. т.ғ.д. 
2.Александр С. Динер – 
Канзас университетінің 
қауымдастырылған 
профессоры, PhD (АҚШ). 
 

1 Тоқтабай Ахмет 
Уалханович – тарих 
ғылымдарының 
докторы, профессор,  
Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және 
этнология 
институтының 
жетекші ғылыми 
қызметкері  

2. Шаханова Нуриля 
Жақсыбековна – 
т.ғ.к., филос.ғ.д., 
профессор Нархоз 
университетінің 
аккредитация 
және сапамен 
қамтамасыз 
етубөлімінің 
бастығы  

 

10.03.2022 PhD 
дәрежесі 
тағайындал
сын  

Бұйрық 

3 Сабырғалиева 
Назгүл 
Бақтығалиқызы 

1985 2017-
2020 

ҚазҰУ «Қазақстанның батыс 
өңірлеріндегі дәстүрлі 
ислам өкілдерінің рухани 
ағартушылық қызметі 
(XIX ғ. екінші жартысы-
XX ғ. басы» 

1.Нуртазина Назира 
Дауытбековна – тарих 
ғылымдарының докторы, 
профессор, әл-Фараби 
атындағы Қазақ Ұлттық 
Университеті,  

1.Кушенова 
Ганижамал 
Иманкызы – тарих 
ғылымдарының 
кандидаты, 

10.03.2022 PhD 
дәрежесі 
тағайындал
сын  

Бұйрық 



2. Сейфы Иылдырым 
тарих ғылымдарының 
докторы, Хажеттепе 
университетінің 
профессоры (Анкара қ., 
Түркия) 
 

қауымдастырылған 
профессор, Л.Н. 
Гумилев атындағы 
Еуразия Ұлттық 
Университеті 
Қазақстан тарихы 
кафедрасының 
меңгерушісі.  (Нұр-
Сұлтан қ., Қазақстан). 

2. Шотбакова, Ляззат 
Касымовна – Букетов  
атындағы Қарағанды 
мемлекеттік 
университеті, 
археология, 
этнология және Отан 
тарихы 
кафедрасының 
доценті. (Қарағанды 
қ. Қазақстан) 

 

 

Ғалым хатшы                                                                               Искакова Ғ.З. 
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