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Аты-жөні
Жолдасбеков Мырзатай

Ғылыми дәрежесі
Диссертациялық кеңес төрағасы
филология ғылымдарының
докторы
6D021200-Түркітану
10.01.02 – «Қазақ әдебиеті»

Қызметі

Қазақстан Республикасының
Төтенше және Өкілетті елшісі,
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті түркітану
кафедрасының меңгерушісі,
профессор
Диссертациялық кеңес төрағасының орынбасары
Шаймердинова Нұрила
филология ғылымдарының
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
Ғаббасқызы
докторы,
ұлттық университеті түркітану
6D021200-Түркітану
кафедрасының профессоры
10.02.19 – «Тіл теориясы»
Ғалым хатшы
Турханова Айгерим
саяси ғылымдар кандидаты
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
Жолтаевна
23.00.02 –
ұлттық университеті халықаралық
Саяси институттар,
қатынастар кафедрасының доценті
этносаяси конфликтология,
ұлттық және саяси процестер
мен технологиялар
Мамандық бойынша диссертациялық кеңес мүшелері
6D021200-Түркітану
Ерден Задаұлы Қажыбек
филология ғылымдарының
ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы
докторы
атындағы Тіл білімі институты
10.02.06 – «Түркі тілдері»
қазақ тілінің тарихы және түркітану
бөлімінің меңгерушісі Алматы
Манкеева Жамал
филология ғылымдарының
ҚР БҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы
Айтқалиқызы
докторы
атындағы Тіл білімі институты
10.02.06 – «Түркі тілдері»
лексикология бөлімінің меңгерушісі,
профессор Алматы
Ыбраев Шәкірмашрип
филология ғылымдарының
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
докторы
ұлттық университеті түркітану
6D021200-Түркітану
кафедрасының профессоры
10.01.02 – «Қазақ әдебиеті»
6D050500-Аймақтану
Кушкумбаев
Санат Саяси ғылымдар докторы
Қазақстан Республикасы Президенті
Қайырслямұлы
23.00.02 – Саяси институттар,
жанындағы Қазақстанның
этносаяси конфликтология,
стратегиялық зерттеулер институты
ұлттық және саяси процестер
директорының орынбасары
мен технологиялар
Кожирова
Светлана саяси ғылымдар докторы
Қазақстан Республикасының
Басейовна
23.00.02 – Саяси институттар,
Президенті жанындағы мемлекеттік
этносаяси конфликтология,
басқару Академиясының
ұлттық және саяси процестер
Дипломатия Институтының
мен технологиялар
профессоры
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Баубек Жұмашұлы
Сомжүрек

10

Смағұлова
Мұратбекқызы

11

Стамбулов
Бердібайұлы

Гүлнар

Серік

тарих ғылымдарының кандидаты
07.00.15 – «Халықаралық
қатынастар тарихы және сыртқы
саясат»
тарих ғылымдарының кандидаты
07.00.15 –«Халықаралық
қатынастар тарихы және сыртқы
саясат»
6D 020200 –Халықаралық
қатынастар мамандығы бойынша
философия
докторы (PhD)

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
ұлттық университеті халықаралық
байланыстар және инновация
мәселелері жөніндегі проректоры
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ
тарих факультетінің деканы
Караганда
Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ әлем
тарихы және халықаралық
қатынастар кафедрасының доценті
Караганда
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6D020200-Халықаралық қатынастар
23.00.02 – «Саяси институттар,
ҚР Төтенше және Өкілетті Елшісі,
этносаяси конфликтология,
Қазақстан Республикасы
ұлттық және саяси процестер
Парламетінің Мәжіліс депутаты,
мен технологиялар»
профессор
Есдәулетова
Ардақ саяси ғылымдар докторы
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия
Мэлсқызы
07.00.15 –«Халықаралық
ұлттық университеті халықаралық
қатынастар тарихы және сыртқы
қатынастар кафедрасының
саясат»
профессоры
Жабина Жансая Рифильевна Саяси ғылымдар докторы
Қазақстан Республикасы Тұңғыш
23.00.02 – Саяси институттар,
Президенті – Елбасының
этносаяси конфликтология,
кітапханасы» бас қызметкері
ұлттық және саяси процестер
мен технологиялар
Шаймергенов
Тимур саяси ғылымдар кандидаты
Қазақстан Республикасы Тұңғыш
Төлегенұлы
23.00.02 –
Президенті – Елбасының
Саяси институттар,
кітапханасы» ММ директорының
этносаяси конфликтология,
орынбасары
ұлттық және саяси процестер
мен технологиялар
Сұлтанов
Сұлтанұлы

Қуаныш

