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ТҰРЫСПЕКОВА САУЛЕ 

ТЛЕУБЕРГЕНҚЫЗЫ 
 

 

 

 

 

  

 АММИ-дің 1988 жылғы түлегі, м.ғ.д.,  

неврология бойынша интернатура және 

резидентура кафедрасының доценті. 

Дарынды жас ғалымдарға арналған ғылыми 

шәкіртақының Мемлекеттік Лауреаты. 2010 

жылы интернатура және резидентура 

факультеттінің ең үздік тәлімгері.  

 2010 жылдан бастап Ресейдің 

жастар ғылым академиясының үйлестірушісі 

(Самара). 2015 жылы "Союз ТМА 

18М"  кемесінде ғарышқа ұшуы кезінде 

Айдын Аимбетовтың  жеке дәрігері ретінде 

ҚР өкілдерінің тізіміне қосылды. 

«Халықаралық ғарыш станциясында 

қазақстандық ғарышкердің ұшуы кезінде 

Қазақстан Республикасының ғарыштық 

зерттеулері және эксперименттері» атты екі 

ғылыми-техникалық жоба бағдарламасының 

орындаушысы. 

  



  

ТУРУСПЕКОВА САУЛЕ  

ТЛЕУБЕРГЕНОВНА 
 

 

 

 

 

 Выпускница АГМИ 1988 года, 

д.м.н.,  доцент кафедры интернатуры и 

резидентуры по неврологии. Лауреат 

Государственной Научной стипендии 

для молодых талантливых учёных. В 

2010 году была названа лучшим 

куратором факультета интернатуры и 

резидентуры. 

 С 2010 года является 

координатором Российской 

молодежной академии наук (Самара). В 

2015 г. включена в список 

представителей РК  в качестве  

личного врача космонавта Айдына 

Аимбетова во время космического 

полета на  корабле "Союз ТМА 18М".  



  

TURUSPEKOVA SAULE 
 

 

  

 She graduated Almaty State 

Medical Institute in 1988, PhD, Assistant 

Professor at the Department of 

Residency and Internship in Neurology. 

The winner of the state scientific 

scholarship for talented young 

scientists. In 2010 was named the best 

tutor of the internship and residency 

faculty. 

 Since 2010 she has been a 

coordinator of the Russian Youth 

Academy of Sciences, Samara. In 2015 

she was included in the list of 

representatives of the Republic of 

Kazakhstan as a personal physician of 

the Astronaut Aidyn Aimbetov during the 

space flight on "Soyuz TMA 18M".  



 

 
НИАЗАЛИЕВА ДАМИРА 

АБАСКАНҚЫЗЫ  

 

 АММИ-дің 1982 жылғы түлегі,  

Қырғыз Республикасының денсаулық 

сақтау үздігі. Денсаулық сақтауға 

еңбегі сіңген қызметкер, Ғалымдардың 

Еуразиялық экономикалық клубының 

құрметті профессоры. Мемлекеттік 

қызметтің III классының мемлекеттік 

кеңесшісі. Әлеуметтік саясат бойынша 

Жогорку Кенеш комитетінің төрайымы. 

2014 жылдың желтоқсанынан бастап 

Қырғыз Республикасының вице-

премьер министрі. 

 Қырғыз Республикасының 

денсаулық сақтауды дамыту және 

әлеуметтік мәселелерді шешуге үлес 

қосқаны оның еңбегі болып табылады.  



 

 
НИАЗАЛИЕВА ДАМИРА 

АБАСКАНОВНА  

 

 Выпускница АГМИ 1982 года, 

отличник здравоохранения 

Кыргызской Республики. Заслуженный 

работник здравоохранения, почетный 

профессор Евразийского 

экономического клуба ученых. 

Государственный советник 

государственной службы III класса. 

Председатель Комитета Жогорку  

Кенеша по социальной политике.  

 С декабря 2014 года - Вице-

премьер-министр Кыргызской 

Республики.  

Ее заслугой является вклад в развитие 

здравоохранения и решение 

социальных проблем Кыргызской 

Республики. 



 

 
NIYAZALIEVA DAMIRA 

 

 

 

 She graduated Almaty State 

Medical Institute in 1982, been awarded 

for excellence in health care of the 

Republic of Kyrgyzstan. Honored worker 

in health care, Professor Emeritus of the 

Eurasian Economic Club of Scientists. 

State Counselor of Civil service of third 

class. Chairman of the parliamentary 

Committee on Social Policy.  

 Since December 26, 2014 has 

been working as a Vice Prime Minister of 

the Republic of Kyrgyzstan. 

She has made a major contribution to the 

development of health care and solution 

of social problems of the Republic of 

Kyrgyzstan. 

 



 

 БАШАРАТ ХАН ЮСОФИ 

 

 

 

 

 С.Ж.Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ-дың жалпы медицина 

факультетінің 4 курс студенті (2015ж).  

Ауғанстан азаматы.  Қазақ, түрік, 

өзбек, фарси, пүшту, орыс тілдерін 

игерген. Карван-Дат Институтының 

тілдер және компьютерлік ғылым 

курсын бітірген.  

 Спортпен белсенді 

айналысады (волейболмен), 

университеттің лига командасына 

қатысады. 2014 жылы ҚазҰМУ-де 

волейбол бойынша факультетаралық  

Спартакиадада 1-ші орын алды, «өте 

жақсы» және «жақсы» оқиды. 

 2015 жылы 21 қыркүйекте 

жүргізушісіз трамвайды тоқтатып, 

жолаушыларды апаттан аман алып 

қалды.  



 

 БАШАРАТ ХАН ЮСОФИ 

 

 

 

 

 Студент 4 курса факультета 

общей медицины КазНМУ (2015г.) 

Гражданин Афганистана. Владеет 

несколькими языками – казахским, 

турецким, узбекским, фарси, пушту, 

русским языком. Закончил курсы 

Карван-Датского Института языков и 

компьютерных наук.  

 Активно занимается спортом, 

участвует в команде лиги 

университета. В 2014 году КазНМУ 

занял 1 место на межфакультетской 

Спартакиаде по волейболу, учится на 

«отлично».  

 21 сентября 2015 года 

произвел аварийную остановку 

трамвая без водителя, предотвратив 

трагедию с пассажирами. 



 

 
BASHARAT KHAN YOSEFY 

 
 

 

 4th year student of the Faculty of 

Medicine at Asfendiyarov KazNMU 

(2015). A citizen of Afghanistan. He 

speaks several languages including 

Kazakh, Turkish, Uzbek, Farsi, Pashto, 

Russian. He completed the courses at 

Karvan-Danish Institute of 

Languages and Computer Sciences. 

 Actively does sport, especially 

volleyball, involved in the league team of 

the University. In 2014 KazNMU took 1st 

place in the interdepartmental volleyball 

festival, has good progress in studies.  

 September 21, 2015 made an 

emergency stop to the tram without a 

driver, preventing the passengers’ 

tragedy. 


