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ова 

Альбина 

Мирзахан
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Фараби 

атындағ

ы ҚазҰУ 

«China’s 

Contempora

ry Social 

and 

Economic 

Interaction 

with India 

in Border 

Areas: 

Models and 

Challenges» 

Ерекешева Лаура Гибратовна – 

тарих ғылымдарының докторы, 

доцент, Р.Б.Сулейменов 

атындағы Шығыстану 

институты, Алматы қ., 

Қазақстан; 

 

Сидхарт Саксена – PhD докторы, 

Кембридж университеті, 

Кембридж қ., Ұлыбритания. 

 

Пунит Гаур – философия 

докторы (PhD), (мамандық 

шифры – аймақтану), Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің аймақтану 

кафедрасының доценті және G-

Global және Ұлы Жібек жолы 

жобаларын дамыту орталығының 

директоры, Астана, Қазақстан, 

диссертация тақырыбына сәйкес 

ғылыми мақалары бар. 

 

Каукенова Татьяна Владимировна 

– философия ғылымдарының 

кандидаты, (мамандандыру коды 

09.00.11), China Center қытайтану 

орталығының директор 
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орынбасары, Алматы, Қазақстан, 

диссертация тақырыбына сәйкес 

ғылыми мақалалары бар. 

2 

Ақын 

Бақдаулет 

Қалиахме

тұлы 

04.11.1

979 

2012-

2015 

әл-

Фараби 

атындағ

ы ҚазҰУ 

«Қазақстан 

Республика

сының 

саяси 

дамуындағ
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» 

Ким Герман Николаевич – тарих 

ғылымдарының докторы, 

профессор, әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан; 

 

Дадабаев Тимур – 

қауымдастырылған профессор, 

халықаралық қатынастар 

саласындағы Ph.D., Жапонтану 

және еуразиялық зерттеулер 

бағдарламасының жетекшісі, 

Гуманитарлық және әлеуметтік 

ғылымдар институты, Цукуба 

университеті, Цукуба қаласы, 

Жапония. 

Қаражанова Жанар 

Қуанышбекқызы – Қазақстан 

Республикасының Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті 

Академиясының құқықтық және 

гуманитарлық дайындық 

факультетінің N1 арнайы 

кафедрасының профессоры, 

тарих ғылымдарының 

кандидаты, мамандығы «07.00.15 

– халықаралық қатынастар 

тарихы және сыртқы саясат». 

 

Дәуен Динара Бақыткерейқызы –

Абылайхан атындағы Қазақ 

Халықаралық қатынастар және 

әлем тілдері университеті 

шығыстану факультетінің 

деканы, PhD, доцент, мамандығы 

«6D020900 – Шығыстану». 
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