
“М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті” 

 коммерциялық емес акционерлік қоғамы  

Директорлар кеңесінің 

ҚҰРАМЫ 

 

 

ТОЙБАЕВ ӘДІЛЕТ ЖҮНІСҰЛЫ   

Директорлар кеңесінің төрағасы 

 

 

 
 

 

Қызметі               Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім   

                            министрлігінің  стратегиялық даму  

                            департаментінің Директоры 

 

Білімі 

әл-Фараби атындағы Казақ ұлттық университеті,  

«Тарих» мамандығы 
 

Еңбек  

жолы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми 

дәрежесі 

-әл-Фараби атындағы ҚазҰУ оқытушысы  

-әл-Фараби атындағы ҚазҰУ академиялық мәселелер 

жөніндегі Департамент директоры 

- Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 

оқу-әдістемелік басқармасының басшысы 

- Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің 

оқу ісі жөніндегі проректоры 

- Қазақстандық инженерлі-технологиялық университетінің 

бірінші проректоры-академиялық мәселелер жөніндегі 

проректоры  
 

Педагогика ғылымдарының кандидаты 

 



ҚОЖАМЖАРОВА ДАРИЯ ПЕРНЕШҚЫЗЫ  

 Директорлар кеңесінің мүшесі  

 

 
 

 

Қызметі               “М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті”   

                              коммерциялық емес акционерлік қоғамының  

                              Басқарма төрағасы-Ректоры 

 

Білімі 
С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті, 

тарихшы, тарих және қоғамтану пәнін оқытушы 

Еңбек жолы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ғылыми 

дәрежесі, 

ғылыми атағы 

 

 

Наградалар 

 

 

 

 

 

 

 

- Жамбыл педагогикалық институтының оқытушысы 

- М.Х.Дулати атындағы ТарМУ доценті, кафедра меңгерушісі, 

декан 

- М.Х.Дулати атындағы ТарМУ тәрбие жұмысы және қоғаммен 

байланыс жөніндегі проректоры 

- М.Х.Дулати атындағы ТарМУ оқу-әдістемелік жұмысы 

жөніндегі проректоры 

- Тараз мемлекеттік педагогикалық университетінің ректоры  

- М.Әуезов атындағы ОҚМУ ректоры 

   

- тарих ғылымдарынык докторы 

 - профессор 

- ҚР ҰҒА академигі 

 

- Құрмет» ордені  

- ҚР Тұңғыш Президентінің «Алтын Барыс» төсбелгісі 

- «ҚР білім беру саласының құрметті қызметкері» төсбелгісі 

- ҚР БҒМ «Ы. Алтынсарин» төсбелгісі 

 

 

 
 



ЖОНТАЕВА ЖАҢЫЛ АЛПАМЫСҚЫЗЫ  

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 

 

 

 
  

 

Қызметі «Назарбаев Университеті» ДБҰ Жоғары білім 

мектебінің қосымша білім департаментінің 

директоры 
 

Білімі 
 

- Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты,  

орыс тілі және әдебиет  мұғалімі 

- Қорқыт-ата ат. Қызыорда мемлекеттік университеті, 

экономист 

 

Еңбек жолы 
 

-мұғалім, орта мектептің директоры; 

-Жалағаш аудандық білім беру бөлімінің меңгерушісі; 

-Арал ауданы әкімшілік басшысының орынбасары; 

-Кызылорда облысы әкім аппаратының ішкі саясат және 

әлеуметтік сала бойынша бөлім меңгерушісі; 

-Кызылорда облыстық мәдениет басқармасының 

бастығы; 

- Кызылорда облыстық білім департаментінің директоры; 

-Кызылорда облыстық  кадрлардың біліктілігін 

жоғарылату және қайта дайындау институтының 

директоры ; 

-Кызылорда қаласы білім бөлімінің меңгерушісі; 

-Кызылорда облысы білім басқармасының бастығы; 

-ҚР БҒМ мектепке дейінгі және орта білім беру 

департаментінің директоры; 

 

Ғылыми  

дәрежесі 

Педагогика ғылымдарының кандидаты 

 

Наградалар 

 

«Құрмет» ордені 

  

 



 

 

ҚАБЫШТАЕВ НҰРЛАН ОРЫНБАСАРҰЛЫ  

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 

 

 
 

Қызметі                      «Unitex.kz»  ЖШС директоры 

  

Білімі 

- С. Демирель атындағы Университет, экономика бакалавры  

- Женевалық бизнес-мектеп (GBS), MBA 

 

 

 

Еңбек жолы - «КПМГ АУДИТ» ЖШС Аудиторлық департаментінің 1 

санатты ассистенті 

- «Казахстандық Ипотекалық Компания» АҚ 1 санатты  

менеджері 

-  ОҚО кәсіпкерлер Палатасы экономикалық талдау және 

инвестициялық жобалар департаментінің директоры  

-  ОҚО кәсіпкерлер Палатасының экономикалық мәселелер 

бойынша директордың орынбасары 

- «Казына Жер LTD» ЖШС басқарушы директоры 

-  «Synergy Agro Trade» АӨК қос құрылтайшысы/төрағасы 

-  Алматы қ. кәсіпкерлер Палатасының аппарат жетекшісі. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
НҰСҚАБЕКОВ НҰРБОЛ АЙДАРХАНҰЛЫ 

Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор 

 

 
 

 

Қызметі                   «Қазақстан Халық Банкі» АҚ Түркістан облыстық 

                                 филиалы бөлшек бизнес жөніндегі  

                                 директордың орынбасары 

                                   

Білімі 

- М.Әуезов атындығы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 

университеті, экономист-қаржыгер 

- Қазтұтынуодағы Караганды экономикалық университеті,  

заңгер 

- «Мирас» университеті, қаржы магистрі 

 

Еңбек жолы - «Наурыз Банк» АҚ Шымкент филиалының тарту бөлімінің 

 менеджері 

- «Казкоммерцбанк» АҚ Шымкент филиалының ББ  

клиенттерімен жұмыс жасау бойынша менеджері 

- «Казкоммерцбанк» АҚ Шымкент филиалының  

тұтыну несиелерін сату бөлімінің менеджері 

- «Казкоммерцбанк» АҚ Шымкент филиалының 

тұтыну несиелерін  сату бөлімінің басшысы 

- «Казкоммерцбанк» АҚ Шымкент филиалының 

Флагман № 8/11 операциондық бөлімінің басшысы 

- «БТА Банк» АҚ ОҚФ бөлшек бизнес бөлімі экспресс  

несиелеу секторының меңгерушісі 

- «БТА Банк» АҚ ОҚФ бөлшек бизнес бөлімінің басшысы 

- «БТА Банк» АҚ ОҚФ бөлшек бизнес жөніндегі 

директордың орынбасары 

- «Казкоммерцбанк» АҚ ШФ бөлшек бизнес жөніндегі  

директордың орынбасары 



- «Еуразиялық Банк» АҚ №15 филиалының директоры 

 (Шымкент) 

 
 

САДЫҚОВА АРДАҚ МӘДІХАНҚЫЗЫ   

Директорлар кеңесінің мүшесі 
 

 
 

  

Қызметі                   Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы 

                                 басшысының орынбасары 

 

Білімі 
Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты,  

«Сурет, сызу және еңбекке баулу» мамандығы                                                                                                                                                                                    

 

Еңбек жолы - Мектеп-интернаттың директоры (Ленгір қ., ОҚО) 

- ҚР БҒМ білімді дамыту стратегиясы және халықаралық 

ынтымақтастық Департаментінің бас маманы 

- ҚР БҒМ білім және ғылым саласында бақылау бойынша 

Комитетінің сыртқы емтихандар басқармасының бас маманы  

- ҚР БҒМ мектепке дейінгі және орта білім беру 

Департаментінің арнайы және инклюзивті білім беру 

басқармасының жетекшісі 

- ҚР БҒМ мектепке дейінгі және орта білім беру 

Департаментінің қосымша білім беру және тәрбие жұмысы 

басқармасының жетекшісі 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

 

 
 

БОРАНБАЙ АҚЖОЛ АМАНЖОЛҰЛЫ 

Директорлар кеңесінің мүшесі 
 

 
 

 

Қызметі                      «Астана» Халықаралық қаржы орталығының әкімшілігі»            

                                   АҚ Статистика және есеп беру департаменті  

                                   директорының орынбасары 
 

                                    

Білімі 

- әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Халықаралық құқық»  

- әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, заңтану магистрі 

- «Болашак» бағдарламасы бойынша тағылымдама,  

«Жобаларды басқару» (Нью-Йорк, Бостон). 

 

Еңбек жолы - Кеңесші, бас кеңесші, «Нұр-Отан» партиясы 

- әл- Фараби атындағы ҚазҰУ ректор көмекшісі 

- ҚР БҒМ «Фитохимия» Халықаралық ғылыми-өндірістік 

холдингі АҚ құқықтық және кадрлық жұмыс бойынша бөлімнің 

басшысы 

- ҚР Ұлттық инженерлік академиясының өкілі 

- ҚР БҒМ «Дарын» Республикалық ғылыми-практикалық 

орталығы директорының орынбасары 

- «Нұр Отан» партиясының қоғамдық саясат Институтының 

сарапшысы 

- «Алматы қаласы аймақтық қаржылық орталығының 

Академиясы» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі-тәуелсіз 

директор  

- «Алматы Менеджмент Университет» базалық дайындық 

факультетінің декан орынбасары 

- «Астана» ХҚО әкімшілігі» АҚ бизнесті дамыту бойынша 



департаменттің бас менеджері  

- «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығының  

 директоры   

 

БЕРДАЛИЕВА ГҮЛЗАТ ҚЫСТАУБАЙҚЫЗЫ  

Директорлар кеңесінің мүшесі  
 

 

 
 

 

Қызметі                  Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік   

                                   мүлік және жекешелендіру комитеті Мемлекет  

                                   қатысатын мемлекеттік емес заңды тұлғалармен жұмыс  

                                   басқармасының бас сарапшысы 

 

Білімі 

      - Қ.И.Сатпаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу техникалық   

         университеті, инженер 

        

       - Еуразиялық гуманитарлық институт, заңтанушы 

           

 

            Еңбек  

            жолы 

           

       - Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің мемлекеттік   

          мүлік және жекешелендіру Комитетінде 24 жыл өтілі бар 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


