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1 
Нуржаева 
Алина 
Маратқызы 

15.12.1989 2017-
2020 

Әл-
Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 
 
 

«Жаһандану 
жағдайында 
«қытай 
бірегейлігін» 
қалыптастыруды
ң ерекшеліктері: 
этнополитика 
және әлеуметтік 
тәжірибе» 

Алдабек Нуржамал 
Абдразаковна – т.ғ.д., 
профессор, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ 
(Алматы қаласы, 
Казақстан); 
 
 
 
Чжао Хуэйжун - PhD, 
Қытай қоғамдық 
ғылымдар 
академиясының 
профессоры (Пекин 
қаласы, Қытай). 

Байдаров Еркін Ұланұлы 
- философия 
ғылымдарының 
кандидаты, Ресей 
жаратылыстану 
ғылымдары 
академиясының 
профессоры (РЖҒА),  
Р.Б. Сүлейменов 
атындағы Шығыстану 
институтының жетекші 
ғылыми қызметкері, 
Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым 
комитеті. Мамандығы: 
09.00.11 - әлеуметтік 
философия. 
 

22.10.2021 

Философия 
докторы (PhD) 
дәрежесі 
берілсін 

 



Каукенова Татьяна 
Владимировна - 
философия 
ғылымдарының 
кандидаты, ««Лаоши» 
қытай тілі мен құқық 
мектебі» ЖШС 
директорының 
орынбасары. 
Мамандығы: 09.00.11 - 
әлеуметтік философия. 

2 
Рүстемова 
Ақтолқын 
Молданқызы 

27.11.1990 2017-
2020 

 

 

 

 

 

Әл-
Фараби 
атындағы 
ҚазҰУ 

«Қазақстан мен 
Жапонияның 
жоғары білім 
беру 
саласындағы 
серіктестігі: 
қазіргі үрдістері 
мен болашағы» 

Ашинова Жанар 
Ерболатовна – тарих 
ғылымдарының 
кандидаты, доцент, әл-
Фараби атындағы 
ҚазҰУ (Алматы қ., 
Қазақстан); 
 
 
 
 
 
 
Акито Окада – 
әлеуметтік ғылымдар 
докторы (PhD), 
профессор, Токио шет 
тілдер университеті 
(Токио қ., Жапония). 

Шаймарданова Назигуль 
Жасулановна – 
саясаттану 
ғылымдарының 
кандидаты, Р.Б. 
Сүлейменов атындағы 
Шығыстану 
институтының жетекші 
ғылыми қызметкері, ҚР 
Білім және ғылым 
министрлігі Ғылым 
комитеті. Мамандығы: 
02.09.00 – шығыстану. 
 
Исабекова Гульнур 
Болатбековна – 
философия докторы 
(PhD), М.Х. Дулати 
атындағы Тараз өңірлік 
университеті 
Халықаралық 
ынтымақтастық 

22.10.2021 

Философия 
докторы (PhD) 
дәрежесі 
берілсін 

 



орталығының жетекшісі. 
Мамандығы: 01.03.00 - 
педагогика және 
психология. 

 


