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Оқырманға
«Қорқыт Ата атындағы ҚМУ ғалымдарының
библиографиясы» сериясы бойынша оқырманға жол
тартқан бұл көрсеткіш экономика ғылымдарының
кандидаты, доцент, ҚР «Білім және ғылым саласындағы
жетістіктері үшін» Қорқыт Ата алтын медалінің иегері,
Айгуль Кожахметовна Бекхожаеваға арналған.
Библиографияда ғалымның ғылыми және жалпы
танымдық еңбектері, өмірі мен қызметін сипаттайтын
мәліметтер қамтылған.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тәртіппен қазақ
және орыс тілдерінде орналасқан.

К читателю
Предлагаемый указатель в серии «Библиография
ученых КГУ имени Коркыт Ата» посвящен кандидату
экономических наук, доценту, обладателю золотой медали
Коркыт Ата «За заслуги в области образования и науки
РК», Айгуль Кожахметовне Бекхожаевой.
В библиографии содержатся научные труды,
сведения о жизни и деятельности ученого.
Указательный материал размещен в хронологическом
порядке на казахском и русском языках.
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1998 жылы Мәскеу экономика, статистика және
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бойынша экономика ғылымдарының кандидаты ғылыми
дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.
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Бекхожаева Айгуль Кожахметовна родилась 18
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имени К.Е.Ворошилова.
1986-1990 годы - учеба в Карагандинском
кооперативном институте Центросоюза на факультете
Экономики и торговли по специальности – Товароведение
и организация торговли непродовольственными товарами.
1990-1994 годы - преподаватель Кызылординского
филиала Чимкентского кооперативного техникума.
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Международные
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отношения
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Н.В.Гоголя.
1999-2009 годы - доцент кафедры Экономики
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защитила диссертацию на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.11
- Бухгалтерский учет, статистика.
В 2000 году получила звание доцента по
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В 2005 году В Московском государственном
университете управления (МГУУ) защитила диссертацию
на соискание ученой степени доктора экономических наук
по специальности 08.00.12. – Бухгалтерский учет,
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С 2009 года по настоящее время –доцент кафедры
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