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№ 

Докторанттың 
(Т.А.Ə. (ол 

болған 
жағдайда)) 

Туған 
жылы 

Докторантурада 
оқыған мерзімі 

Докторант 
оқыған 
ЖОО 

Диссертация 
тақырыбы 

Ғылыми 
кеңесшілері 

(Т.А.Ə. (ол болған 
жағдайда), 

дəрежесі, жұмыс 
орны) 

Ресми рецензенттер 
(Т.А.Ə. (ол болған 
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комиссия (болған 

жағдайда) 
қабылдаған шешім 

Диплом № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6D021300 – лингвистика, 6D020900 – шығыстану, 6D021200 – түркітану, 6D020700 – аударма ісі мамандықтары бойынша философия докторы (PhD) бейінінен доктор 

дəрежесін алу үшін докторлық диссертацияларды қорғау жөніндегі диссертациялық кеңе 

1  Маралбек 
Ермұхамет 1988 2015-2018 

А. Байтұрсы
нұлы ат. Тіл 

білімі 
институты 

Мөлшер 
категориясының 

тарихи парадигмасы 
(лингвистикалық 

аспектіде) 

Ахметжанова 
Зəуреш 

Қанашқызы, 
филология 

ғылымдарының 
докторы, 

профессор; 
Кожак Мухаммед, 
PhD, профессор, 

Гази университеті 
шет тілде білім 
беру факультеті 

неміс тілі 
кафедрасының 

меңгерушісі 
(Анкара қ., 

Түркия) 

Саурықов Ерболат 
Байұзақұлы, филология 

ғылымдарының 
докторы, Тараз 
инновациялық-
гуманитарлық 

университетінің 
ректоры (Тараз  қ., ҚР).  

Базылхан Напил, 
филология 

ғылымдарының 
кандидаты, 

Халықаралық түркі 
академиясы ғылым 

бөлімінің аға 
сарапшысы (Нұр-

Сұлтан қ., ҚР) 

18.11.2020 
Философия докторы 

(PhD) дəрежесі 
берілсін  

AFU 
№0000142 

2  

Əлиакбарова 
Айгерім 
Тілесбекқыз
ы 

1987 2016-2019 Əл-Фараби 
ат. ҚазҰУ 

Жаңа əлеуметтік-
мəдени жағдайдағы 

заманауи қазақ 
антропонимиясы: 

трансмиссия, 
трансформация 

Мадиева Гульмира 
Баянжановна, 

10.02.19, 
филология 

ғылымдарының 
докторы, 

профессор, əл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ жалпы тіл 

білімі жəне еуропа 
тілдері 

кафедрасының 
меңгерушісі; 

Эдгар Хоффманн, 
PhD докторы, Вена 

Манкеева Жамал 
Айтқаликызы, 10.02.02 

– филология 
ғылымдарының 

докторы, профессор, 
А. Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі 
институты лексикология 

бөлімінің бас ғылыми 
қызметкері, Алматы 
қаласы, Қазақстан.  
Мусабекова Улжан 
Есеновна, 10.02.19, 

филология 
ғылымдарының 

18.11.2020 
Философия докторы 

(PhD) дəрежесі 
берілсін  

AFU 
№0000143 



экономика жəне 
бизнес 

университеті шет 
тілдеріндегі бизнес 

коммуникация 
кафедрасының 

профессоры, Вена, 
Австрия 

докторы, əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ 

шетелдіктердің тілдік 
жəне жалпы білім беру 

дайындығы 
кафедрасының доцент 
м.а., Алматы қаласы, 

Қазақстан 

3  

Жусупова 
Акбота 
Утепбергено
вна 

1980 2015-2018 Əл-Фараби 
ат. ҚазҰУ 

Ə. Нұрпейісовтің 
«Қан мен тер» 

трилогиясындағы 
этномəдени 
сəйкестіктің 

аударылу мəселесі 

Əшімханова 
Светлана 

Əшімханқызы 
– филология 

ғылымдарының 
докторы,              əл
-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық 
университетінің 

шетел 
филологиясы жəне 

аударма ісі 
кафедрасының 
профессоры, 
Алматы қ., 
Қазақстан; 

Донна Тусинг 
Орвин – PhD 

доктор, Торонто 
университетінің 

профессоры, 
Торонто қ., Канада 

Жақсылықов Аслан 
Жəмілұлы – филология 

ғылымдарының 
докторы, əл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің орыс 

филологиясы жəне əлем 
əдебиеті кафедрасының 
профессоры, Алматы қ., 
Қазақстан, мамандығы 

10.01.08; 
Исмағулова Айнагүл 

Ерболатқызы – 
филология 

ғылымдарының 
кандидаты, 

Ш. Уəлиханов атындағы 
Көкшетау мемлекеттік 

университетінің 
ағылшын тілі жəне 
оқыту əдістемесі 

кафедрасының доценті, 
Көкшетау қ., Казақстан 

24.12.2020 
Философия докторы 

(PhD) дəрежесі 
берілсін  

AFU 
№0000168 

4  

Құрманаева 
Ақмарал 
Жұмаділлақ
ызы 

1989 2016-2019 Əл-Фараби 
ат. ҚазҰУ 

Сұлулық 
индустриясы 

терминжүйесінің 
қалыптасуы 

Мамбетова 
Мəншүк 

Құдайбергенқызы, 
филология 

ғылымдарының 
кандидаты, Əл-

Фараби ат. ҚазҰУ 
жалпы тіл білімі 

жəне еуропа 
тілдері 

кафедрасының 
доценті; 

Айдарбек Қарлығаш 
Жамалбекқызы, 

филология 
ғылымдарының 

докторы, доцент, Қазақ 
улттық аграрлық 

зерттеу университеті 
қазақ жəне орыс тілдері 

кафедрасының 
профессоры; 

Жонкешов Бауыржан 
Сейсенбекович, 

29.12.2020 
Философия докторы 

(PhD) дəрежесі 
берілсін  

AFU 
№0000172 



Сема Аслан 
Демир, PhD, 
Хаджеттепе 

университетінің 
профессоры, 

Анкара, Түркия 

фиол.ғ.к., 
А. Байтұрсынұлы ат. Тіл 

білімі институтының 
терминология бөлімінің 

жетекші ғылыми 
қызметкері 

5  
Шормакова 
Арайлым 
Ботановн 

1986 2016-2019 

А. Байтұрс
ынұлы ат. 
Тіл білімі 
институты 

Қазақ тіліндегі 
өсімдік əлемінің 

лингвомəдени 
бейнесі 

Манкеева Жамал 
Айтқалиқызы – 

филология 
ғылымдарының 

докторы, 
профессор, 

А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл 

білімі 
институтының бас 

ғылыми 
қызметкері, 
Алматы қ., 
Қазақстан; 

Ченгел Хулия 
Касапоглы – PhD, 

Хажы Байрам Вели 
университетінің 

профессоры, 
Анкара қ., Түркия 

Қиынова Жанар 
Кабдыляшымқызы – 

филология 
ғылымдарының 

докторы, ҚазҰҚПУ 
орыс тілі мен əдебиеті 

кафедрасының 
профессоры, Алматы қ., 
Қазақстан, мамандығы; 

Күркебаев Кенжетай 
Құрманбайұлы – 

филология 
ғылымдарының 

кандидаты, əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ қазақ 

тіл білімі 
кафедрасының аға 

оқытушысы 

29.12.2020 
Философия докторы 

(PhD) дəрежесі 
берілсін  

AFU 
№0000173 

 
 


