
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 

Доктора

нтурада 

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 

Диссертациялы

қ кеңес және 

апелляциялық 

комиссия 

(болған 

жағдайда) 

қабылдаған 

шешім 

Диплом 

№ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мамандық (кадрларды даярлау бағыты) бойынша диссертациялық кеңес 

1. 
Хасанов Манас 

Кабылтайевич 
1989 2015-2018 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

«Гамма 

сәулелердің 

нейтронды 

жұлдыздар 

магнитосферасын

дағы 

генерациясы 

және таралуы» 

1.Абишев Медеу 

Ержанович – ф.-м.ғ.д., 

қауымдастырылған 

профессор, Әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 

(Алматы қ., Қазақстан); 

2.Клаудио Спиталери 

(Claudio Spitaleri) – 

ғылым докторы, 

профессор, Катания 

университетінің 

профессоры, (Катания 

қ., Италия). 

1.Сахиев Саябек 

Куанышбекович – ф.-

м.ғ.д.,профессор, ғылым 

департаментінің 

меңгерушісі, Абай атындағы 

КазҰПУ., Алматы қ., 

Қазақстан, мамандығы 

01.04.02; 

2.Ержанов Кобланды 

Канаевич – ф.-м.ғ.к., 

қауымдастырылған 

профессор, Л.Н. Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық 

университеті, Нұр-Сұлтан қ., 

Қазақстан, мамандығы 

01.04.02; 

14.02.2020 
Оң шешім 

қабылданды 
AFU № 

0000081 

2. 

Қырықбаева 

Әсем 

Ақылшақызы 

1979 2016-2019 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

«Полимерлік 

композит 

материалдардың 

оптико-

механикалық 

қасиеттеріне 

ықпалдандыруш

1.Мурадов Абыл 

Дарханович – ф-м.ғ.к, 

профессор м.а., әл-

Фараби атындағы 

ҚазҰУ (Алматы қ., 

Қазақстан);  

1.Умаров Фарид Фахриевич 

– ф-м.ғ.д, Қазақ-Британ 

техникалық университетінің 

профессоры (Алматы қ., 

Қазақстан), мамандығы 

01.04.07;  

21.02.2020 
Оң шешім 

қабылданды 
AFU № 

0000088 



ы 

модификаторлар

дың әсері» 

2.Andrzej Młyniec – 

PhD, Станислав 

Стащиса атындағы тау 

ісі және металургия 

академиясы (Краков қ., 

Польша). 

2.Мамаева Аксауле 

Алиповна – т.ғ.к,  Қ. И. 

Сәтбаев атындағы Қазақ 

ұлттық техникалық зерттеу 

университетіне  қарасты 

Металлургия және кен 

байыту институтының  

материалтану 

зертханасының меңгерушісі. 

(Алматы қ., Қазақстан), 

мамандығы 01.04.07. 

3. 

Агишев  

Алдияр 

Талгатович 

1992 2015-2018 

Әл-Фараби 

атындағы 

ҚазҰУ 

«Шаң-тозаңды 

жұлдыздар мен 

галактикалар 

жиындарының 

сипаттамаларын

ың хаостық 

заңдылықтары» 

1.Жанабаев Зейнулла 

Жанабаевич – физика-

математика 

ғылымдарының 

докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы 

КазҰУ, қатты дене 

физикасы және 

бейсызық физика 

кафедрасы, Алматы қ., 

Қазақстан; 

2.Эрнандо Кеведо – 

физика-математика 

ғылымдарының 

докторы, профессор, 

Мексика ұлттық 

автономды 

университеті, Мехико 

қ., Мексика. 

1.Минглибаев Мухтар 

Джумабекович – физика-

математика ғылымдарының 

докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы КазҰУ, 

механика кафедрасы, 

мамандығы 01.03.01; 

2.Сомсиков Вячеслав 

Михайлович – физика-

математика ғылымдарының 

докторы, профессор, 

«ҰҒЗТО» АҚ Ионосфера 

Институты ЕЖШС, 

мамандығы 01.04.03; 

01.04.12. 
 

21.02.2020 
Оң шешім 

қабылданды 
AFU № 

0000087 

 


