«8D111 - Қызмет көрсету саласы» кадрларды даярлау бағытындағы «6D090200 - Туризм», «8D11105 - Туризм»
мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінің 2021 жылдың IV тоқсандық есебі
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«8D111 - Қызмет көрсету саласы» кадрларды даярлау бағытындағы
«6D090200 - Туризм», «8D11105 - Туризм» мамандығы бойынша диссертациялық кеңес
1968 2018-2021 Л.Н.
«Improving the Отандық
ғылыми Бірінші ресми рецензент: 10.12.2021
Гумиле efficiency of кеңесші:
Ешенкулова Мурзамадиева Майнюра
в
the
hotel Гаухар
Ильясовна, Саветовна,
экономика
атында business: waste экономика
ғылымдарының
ғы
management
ғылымдарының
кандидаты,
профессор,
Еурази and
its кандидаты, Л.Н. Гумилев Халықаралық туризм және
я
improvement» атындағы ЕҰУ «Туризм» меймандостық
ұлттық («Қонақ
үй кафедрасының профессор университетінің ректоры
универ бизнесіндегі
м.а.
(Нұр-Сұлтан
қ., (Түркістан қ., Қазақстан
ситеті тиімділікті
Қазақстан
Республикасы);
арттыру:
Республикасы);
Екінші ресми рецензент:
қалдықтарды Шетелдік
ғылыми Абдикаримова
Мадина
басқару және кеңесші:
Мустафа Нурбулатовна, философия
оны
Гулмез,
философия докторы
(PhD),
жетілдіру»)
докторы (PhD), Акдениз Халықаралық
бизнес
университеті қолданбалы университеті (UIB) туризм
ғылымдар факультетінің және
қонақжайлылық
кафедрасының доцент м.а.
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рық)
№

профессоры (Анталия қ., (Алматы қ., Қазақстан
Түркия Республикасы).
Республикасы).
2 Акимов
Жаксылык
Макмутович

1986 2017-2020 Л.Н.
Гумиле
в
атында
ғы
Еурази
я
ұлттық
универ
ситеті

«Ақмола
облысында
этникалық
туризмнің
дамуы»

Отандық
ғылыми Бірінші ресми рецензент: 22.12.2021
кеңесші: Сыздыкбаева Нургалиева
Алмагуль
Бакыт
Узакбаевна, Шаймуратовна, экономика
экономика
ғылымдарының кандидаты,
ғылымдарының докторы, қауымдастырылған
Л.Н. Гумилев атындағы профессор,
Қазақ
Еуразия
ұлттық технология және бизнес
университеті «Туризм» университеті
«Экономика
кафедрасының
және сервис» факультетінің
профессоры (Нұр-Сұлтан деканы (Нұр-Сұлтан қ.,
қ.,
Қазақстан Қазақстан Республикасы);
Республикасы);
Екінші ресми рецензент:
Шетелдік
ғылыми Садыков
Жасулан
кеңесші:
Недим Амангельдыевич,
Юзбашыоглу, философия философия докторы (PhD),
докторы (PhD), Акдениз Қазақ экономика, қаржы
университеті
туризм және халықаралық сауда
факультетінің
университеті «Әлеуметтік
профессоры (Анталия қ., жұмыс
және
туризм»
Түркия Республикасы). кафедрасының доценті (НұрСұлтан
қ.,
Қазақстан
Республикасы).

22.12.20
21 ж.
№8
Хаттама

3 Касымова
Айгерим
Маликовна

1990 2014-2017 Л.Н.
Гумиле
в
атында
ғы
Еурази
я
ұлттық
универ
ситеті

«Қазақстандағ
ы
туризм
саласын
дамытуға
көлік
инфрақұрылы
мының әсері»

Диссертациялық кеңес төрайымы
Диссертациялық кеңес ғалым хатшысы

Отандық
ғылыми Бірінші ресми рецензент: 22.12.2021
кеңесші: Сыздыкбаева Садуов Аскар Жумагулович,
Бакыт
Узакбаевна, экономика ғылымдарының
экономика
докторы, Академик Е.А.
ғылымдарының докторы, Бөкетов
атындағы
Л.Н. Гумилев атындағы Қарағанды
университеті
Еуразия
ұлттық «Маркетинг» кафедрасының
университеті «Туризм» профессоры (Қарағанды қ.,
кафедрасының
Қазақстан Республикасы);
профессоры (Нұр-Сұлтан Екінші ресми рецензент:
қ.,
Қазақстан Абишов
Нуржан
Республикасы);
Уринбасарович, философия
Шетелдік
ғылыми докторы
(PhD),
кеңесші:
Недим Халықаралық туризм және
Юзбашыоглу, философия меймандостық университеті
докторы (PhD), Акдениз «Туризм
және
университеті
туризм қонақжайлық»
факультетінің
кафедрасының меңгерушісі
профессоры (Анталия қ., (Түркістан қ., Қазақстан
Түркия Республикасы). Республикасы).
Л.М. Муталиева
А.Т. Тлеубаева

22.12.20
21 ж.
№9
Хаттама

