Джусупбекова Нургуль Мадалыевна - старший
научный сотрудник отдела эпизоотологического
мониторинга и оценка рисков бактериальных и
паразитарных болезней животных Казахского
научно-исследовательского
ветеринарного
института, кандидат ветеринарных наук.
Родилась 6 августа 1980 г. в с. Комсомол, ЮжноКазахстанской области.
Специальность – ветеринарный врач. Окончила
Семипалатинский Государственный университет
имени Шакарима в 2002 году.
Область научной деятельности: ветеринарная
санитария, ветеринарно-санитарная экспертиза, ветеринарная паразитология.
Основные этапы работы: обучение в аспирантуре в СГУ имени
Шакарима (2004-2006), затем ассистент на кафедре ветсанэкспертизы (20072009), старший научный сотрудник лаборатории паразитологии (2012-2014),
с 2015 г. - старший научный сотрудник отдела эпизоотологического
мониторинга и оценка рисков бактериальных и паразитарных болезней
животных КазНИВИ.
24 мая 2007 г. на заседании диссертационного совета Д 18.01.01 при
Казахском национальном аграрном университете защитила кандидатскую
диссертацию на тему: «Ветеринарно-санитарная оценка качества мяса
маралов при стронгилятозно-эймериозной инвазии», присуждена ученая
степень кандидата ветеринарных наук.
Основные публикации – работы в области ветеринарной санитарии,
паразитологии. Является автором более 20 научных работ, 1 НТД, 7 патентов
и 2 рекомендаций.

Джусупбекова Нургуль Мадалыевна –
«Індеттанулық мониторинг және жануарлардың
бактерия және паразиттер туындататын
ауруларының пайда болу тәуекелдерін бағалау»
бөлімінің аға ғылыми қызметкері.
Туған күні және жері: 6 тамыз 1980 жылы
Оңтүстік Қазақстан облысы, Комсомол ауылы.
Білімі
және
ғылыми
дәрежесі:
малдәрігері, 2002 жылы Шәкәрім атындағы
Семей Мемлекеттік университетін бітірген.
2007 жылы 24 мамырда Қазақ ұлттық аграрлық
университетінде, Д 18.01.01 Кеңесі отырысында
«Стронгилятозды–эймериозды инвазия кезінде
марал етінің сапасын ветеринариялық–санитарлық бағалау» тақырыбы
бойынша
кандидаттық
диссертация
қорғады
және
ветеринария
ғылымдарының кандидаты дәрежесі берілді.
Ғылыми қызмет саласы: ветеринариялық санитария, ветеринарлықсанитариялық сараптау және ветеринарлық паразитология.
Жұмысының негізгі кезеңдері: 2004-2006 жж.- Шәкәрім атындағы
СМУ-де аспирантура; 2007-2009 жж. - ҚазҰАУ ветеринариялықсанитариялық сараптау кафердасының ассистенті; 2012-2014 жж. «ҚазҒЗВИ» ЖШС паразитология зертханасының аға ғылыми қызметкері;
2015 ж. бастап - «ҚазҒЗВИ» ЖШС «Індеттанулық мониторинг және
жануарлардың бактерия және паразиттер туындататын ауруларының пайда
болу тәуекелдерін бағалау» бөлімінің аға ғылыми қызметкері.
Еңбектері және жарияланымдары: 20-дан астам ғылыми жұмыстары,
2 ұсыныстар және әдістемелік нұсқаулар шығарылып, 1 НТҚ, 7 ҚР алдын-ала
және инновациялық паттентері бар.

