
ЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН НАЦИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ
^^РЕЗИДЕНТНЫЕ КАРАШТУУ УЛУТТУК КОМИССИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ

АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

£ $  Бишкек ш.
с/ /

Илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденууге 
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кенешти; диссертацияларды 
коргоого уруксат берилуучу адистиктердин тизмесин; диссертациялык кецештин 
курамын жана анын мучелорунун диссертацияларды кароо учун укуктуулугун, 

ошондой эле кецештин иштое меенетун бекитуу женундо

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 2-сентябрында Кыргыз 
Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия женунде ПЖ 
№377 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу 
Улуттук аттестациялык комиссия женунде жобону, Кыргыз Республикасынын 
Президентинин 2022-жылдын 18-январында Кыргыз Республикасынын Президентине 
караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын масел ел ери женунде ПЖ №12 Жарлыгы 
менен бекитилген Диссертациялык кецеш женунде жобону жетекчиликке алып, Кыргыз 
Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын 
президиумунун 2022-жылдын 1-декабрындагы № 547 токтомунун (№9д/к-4/5 протоколу) 
негизинде буйрук кылам:

1. Теменку адистиктер боюнча диссертациялардын коргоосун еткерууге укуктуу 
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигине караштуу К. Дикамбаев атындагы 
Дипломатиялык академиясы жана Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия Славян 
университетине караштуу тарых жана саясий илимдер боюнча ^ 9  
диссертациялык кецеш бекитилсин:

1) тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу
учун:

№ Адистиктин шифры Адистиктин аталышы

1 07.00.15 -  эл аралык мамилелердин жана тышкы саясаттын 
тарыхы

2) саясий илимдердин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу
учун:

№ Адистиктин шифры Адистиктин аталышы

1 23.00.02 -  саясий институттар, процесстер жана технологиялар
2 23.00.04 -  эл аралык мамилелердин, глобалдык жана регионалдык 

енугуунун саясий кейгейлеру



2. Диссертациялык кецештин теменку курамы бекитилсин:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук
даражасы,

окумуштуулук
наамы

Иштеген жери жана кызматы; 
илимий жана педагогикалык 

ишмердик орду

1 Курманов Зайнидин
Карпекозич
(терага)

Т.И .Д .,

проф.
Кыргыз Республикасынын Тышкы 
иштер министрлигине караштуу К. 
Дикамбаев атындагы 
Дипломатиялык академиясы, 
илим боюнча проректор

2 Кангельдиев Азамат 
Нурказыевич 
(тераганын орун басары)

с.и.д. Б. Ельцин атындагы Кыргыз-Россия 
Славян университета, 
реклама жана коомчулук менен 
байланыш кафедрасынын 
профессорунун м.а.

3 Джоробекова Айнур 
Эшимбековна 
(окумуштуу катчы)

Т.И .К .,

проф.
Кыргыз Республикасынын Тышкы 
иштер министрлигине караштуу К. 
Дикамбаев атындагы 
Дипломатиялык академиясы, 
эл аралык мамилелер жана укук 
кафедрасынын башчысы

4 Губайдулина Мара 
Шаукатовна

Т.И .Д .,

проф.
аль-Фараби атындагы Казак улуттук 
университета, Германия изилдеелер 
борборунун директору

5 Джекшенкулов Аликбек 
Джекшенкулович

с.и.д. Б. Ельцин атындагы 
Кыргыз-Россия Славян 
университети, эл аралык мамилелер 
кафедрасынын профессорунун м.а.

6 Джунусов Адиль 
Мавленович

С.И.Д.,

проф.
Казакстан Республикасынын Илим 
жана жогорку билим беруу 
министрлиги, Философия, саясат 
жана дин таануу институтунун 
башкы илимий кызматкери

7 Дононбаев Алим 
Дононбаевич

С.И.Д.,

проф.
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз 
улуттук университети, эл аралык 
байланыштар факультетинин 
профессору

8 Жильцов Сергей 
Сергеевич

С.И.Д.,

проф.
Россия Федерациясынын Тышкы 
иштер министрлигине караштуу 
Дипломатиялык академиясы, саясат 
таануу жана саясий философия 
кафедрасынын башчысы

9 Иванов Спартак 
Г еннадьевич

С.И.Д.,

проф.
Б. Ельцин атындагы 
Кыргыз-Россия Славян 
университети, эл аралык мамилелер 
кафедрасынын профессору



10 Мовкебаева Галия 
Ахметвалиевна

Т.И .Д .,

проф.
аль-Фараби атындагы Казак улуттук 
университети, Евразиялык 
изилдеелер борборунун директору

11 Муса кызы Алина Т.И .Д .,

доц.
Кыргызстан Эл аралык университети, 
окуу-административдик иштер 
боюнча проректор

12 Рахимов Мирзохид 
Акрамович

Т.И .Д .,

проф.
Озбекстан Республикасынын 
Илимдер Академиясына караштуу 
Озбекстандын жацы тарыхы 
координациялык-методикалык 
борборунун белум башчысы

13 Султанбеков Кубатбек 
Черикчиевич

с.и.д., 
. доц.

Кыргыз Республикасынын Тышкы 
иштер министрлигине караштуу К. 
Дикамбаев атындагы 
Дипломатиялык академиясы, эл 
аралык мамилелер жана укук 
кафедрасынын профессорунун м.а.

14 Торогелдиева Бактыкан 
Макишевна

с.и.д.,
доц.

Кыргыз Республикасынын 
Президентине караштуу 
Мамлекеттик башкаруу академиясы, 
мамлекеттик жана муниципалдык 
башкаруу кафедрасынын 
профессорунун м.а.

15 Шаболотов Тажимамат 
Тайгараевич

с.и.д.,
проф.

Кыргыз Республикасынын Жогорку 
Кецешинин Аппарат жетекчисинин 
биринчи орун басары

3. Диссертациялык кецештин мучелерунун диссертацияларды кароо учун укуктуулугу 
аныкталсын:

1) 07.00.15 -  эл аралык мамилелердин жана тышкы саясаттын тарыхы адистиги боюнча 
тарых илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук
даражасы,

окумуштуулук
наамы

Адистиктин шифры

1 Губайдулина М. Ш. Т.И .Д .,

проф.
07.00.15

2 Мовкебаева Г. А. Т.И .Д .,

проф.
07.00.15

3 Рахимов М. А. Т .И .Д .,

проф.
07.00.15

4 Курманов З.К. Т.И .Д .,

проф.
07.00.15 (эмгектеринин жыйындысы 
боюнча)

5 Муса кызы А. Т.И .Д .,

доц.
07.00.15 (эмгектеринин жыйындысы 
боюнча)



2) 23.00.02 -  саясий институттар, процесстер жана технологиялар адистиги боюнча 
саясий илимдердин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу учун:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук
даражасы,

окумуштуулук
наамы

Адистиктин шифры

1 Дононбаев А. Д. С.И.Д.,

проф.
23.00.02

2 Кангельдиев А. Н. с.и.д. 23.00.02

3 Султанбеков К. Ч. с.и.д.,
доц.

23.00.02

4 Торогельдиева Б. М. с.и.д.,
доц.

23.00.02

5 Шаболотов Т.Т. с.и.д.,
доц.

23.00.02

6 Дононбаев А. Д. с.и.д.,
проф.

23.00.02

3) 23.00.04 -  эл аралык мамилелердин, глобалдык жана регионалдык енугуунун 
саясий кейгойлеру адистиги боюнча саясий илимдердин доктору (кандидаты) окумуштуулук 
даражасын изденип алуу учун:

№ Фамилиясы, аты, 
атасынын аты

Окумуштуулук
даражасы,

окумуштуулук
наамы

Адистиктин шифры

1 Джекшенкулов А. Дж. с.и.д. 23.00.04

2 Жильцов С. С. с.и.д.,
проф.

23.00.04

3 Иванов С. Г. с.и.д.,
проф.

23.00.04

4 Джунусов А. М. с.и.д.,
проф.

23.00.04 (эмгектеринин жыйындысы 
боюнча)

5 Шаболотов Т. Т. с.и.д.,
проф.

23.00.04 (эмгектеринин жыйындысы 
боюнча)

4. Диссертациялык кенештин иштее меенету 2 жылга белгиленсин.

5. Буйрукту аткарууну кеземелдее коомдук-гуманитардык, табигый, математика жана 
техника илимдерин аттестациялоо белумунун коомдук-гуманитардык илимдер секторуна 
жуктелсун.

Терага Б. К. Тыналиева


