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Доктор
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Диссертация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6D020300 – Тарих, 6D020800 – Археология және этнология, 6D021200 – Түркітану (тарих ғылымдары) мамандықтар бойынша диссертациялық 

кеңес 

1 Акынова Айгерим 

Пернебековна 

23.0

9.19

86 

2015-

2018 

жж. 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

«Халықтардың 

Ұлы қоныс 

аудару 

кезеңіндегі 

Византия 

империясының 

ішкі және 

сыртқы саясаты 

(IV-VII ғғ.)» 

Жұмағұлов 

Қалқаман 

Тұрсынұлы – 

тарих 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, 

 

әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ, Алматы 

қ., Қазақстан;   

 

Фабио Грасси – 

профессор Ла 

Сапиенза 

университеті, 

Рим қ., Италия. 

Айдос Тоқтағұл 

Мыңжанұлы – 

тарих 

ғылымдарының 

кандидаты, 

Құрманғазы 

атындағы Қазақ 

Ұлттық 

Консерваториясы

ның әлеуметтік-

гуманитарлық 

пәндер 

кафедрасының 

доценті, Алматы 

қ., Қазақстан, 

мамандығы 

07.00.03, 

диссертацияның 

25.10.

2019 

ж. 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000041 



зерттеу саласы 

бойынша ғылыми 

мақалалары бар; 

 

Нурмухамбетов 

Ардақ 

Амангельдыевич 

– PhD., Т.Қ. 

Жүргенов 

атындағы Қазақ 

Ұлттық Өнер 

Академиясының 

аға оқытушысы., 

Алматы қ., 

Қазақстан, 

мамандығы 

6D020300; 

диссертацияның 

зерттеу саласы 

бойынша ғылыми 

мақалалары бар. 

2 Тулешова Улжан 

Жангелдыновна 

05.0

5.19

91 

2016-

2019 

жж. 

әл-

Фараби 

атында

ғы 

ҚазҰУ 

«The Kazakh 

nobility on 

service of the 

Russian Empire 

in the 19th 

century: 

formation and 

activity» (ХІХ 

ғасырдағы 

Ресей 

империясының 

қызметіндегі 

Султангалиева 

Гульмира 

Салимжановна – 

тарих 

ғылымдарының 

докторы, әл-

Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

профессоры, 

Алматы қ., 

Қазақстан; 

Абусеитова 

Меруерт 

Хуатовна – тарих 

ғылымдарының 

докторы, 

профессор, Р.Б. 

Сүлейменов 

атындағы 

Шығыстану 

институтының 

шығыстық 

деректану, 

13.12.

2019 

ж. 

Философия 

докторы 

(PhD) 

дәрежесі 

берілсін 

AFU 

№0000052 

 



қазақ 

дворяндығы: 

қалыптасуы 

мен қызметі) 

 

Пол Верт – PhD, 

Невада 

университетінің 

профессоры, Лас 

Вегас қ., АҚШ. 

Шығыс 

халықтарының 

тарихы мен 

мәдениеті 

бөлімінің 

меңгерушісі, 

Алматы қ., 

Қазақстан, 

мамандығы 

07.00.02. 

 

Ковальская 

Светлана 

Ивановна - тарих 

ғылымдарының 

докторы, Л.Н. 

Гумилев 

атындағы ЕҰУ, 

Қазақстан тарихы 

кафедрасының 

профессоры, Нұр-

Сұлтан қ., 

Қазақстан, 

мамандығы 

07.00.09. 

 

 


