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Құрастырған: Исламтану кафедрасы  

 

Хаттама №8 «25» _03_2021 ж. 

Кафедра меңгерушісі Анарбаев С.Н. ____________ 

 

Ислам ілімдері факультеті кеңесінде талқыланып, мақұлданды. 

Хаттама №7 «29 » __03__2021 ж. 

 

Факультет деканы Мухаммад Абделмақсуд Дауд  ____________ 

 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде келісілді. 

Хаттама №5 «9» __04___2021 ж. 

ОӘК төрайымы  М.А. Жолмаганбетова   ____________ 

Университеттің Ғылыми кеңесі мәжілісінде бекітілді. 

Хаттама №8 «12» _04_2021 ж.



І семестр 

  

Жоғары оқу орны компоненті (ЖК): 

 

AH 7101 - Академиялық хат (5 кредит) 

GZAD 7102 - Ғылыми зерттеу әдістері (5 

кредит) 

Ismoi 7103 - Исламда мемлекеттік басқару 

жүйесі (5 кредит) 

PP 7202  - Педагогикалық практика (5 

кредит) 

IOS7105 – Исламдағы рационалды ой-сана (5 

кредит) 

 

Элективті пәндер: 

 

1.SFQ 7104  - Салыстырмалы фиқһ - 5 кредит 

 

Мақсаты: Ислам әлеміндегі діндер мен 

нанымдар жөніндегі зерттеулерге талдау жасап 

айқындап көрсету. 

Мазмұны: Ислам әлеміндегі діндер мен 

нанымдар жөніндегі зерттеулерге дінтанулық 

баға беру, дін ғалымдарының танымал 

теориялары мен көзқарастарын ажырата білу. 

Нәтиже 

-Білімі: Ислам әлеміндегі діндер мен нанымдар 

жөніндегі зерттеулерге баға беру; 

-Білігі: Ислам әлеміндегі діндер мен нанымдар 

жөніндегі зерттеулерді талдай білу; 

-Құзіреттері: Докторант Ислам әлеміндегі 

діндер мен нанымдар жөніндегі зерттеулерге 

әдіснама тұрғысынан лайықты баға бере алады. 

Пререквизиттер: PSJMT 5303 Пайғамбар 
сүннетін жалпы мақсатын түсіну 
Постреквизиттер:  

 

2. UQA 7104 – Усул қағидаларының әсері – (5 
кредит) 
 
 
Мақсаты: Усуль қағидаларының үкімдерге 
әсері. 
Мазмұны: Ханафи мазһабының усуль 
қағидаларына қарай шариғи үкімдерге әсері.  
Нәтиже: Докторанттың асыл дініміз ислам 
дінінің усуль қағидаларын  дұрыс үлгіде  білуі.. 
Білімі: «Исламтану» мамандығы бағытындағы 
докторанттардың дайындау үшін усуль 
қағидаларының әсер маңыздылығы жайында  
мәлімет беруге бағытталған. 
Білігі: Шариғаттың ата заңмен ұштасқан 
жерлерін мейілінше меңгеруі. 

Құзіреттілігі: Шариғатта келген үкімдерді 
ғылыми әрі заманауи, мемлекет заңына сай 
өлшем беруі.  
Пререквизиттер: PSJMT 5303 - Пайғамбар 
сүннетін жалпы мақсатын түсіну 
Постреквизиттер: 
 

 

ІІ семестр 

  

Жоғары оқу орны компоненті (ЖК): 

PP 7202 - Педагогикалық практика (5 кредит) 

ZР 7203 - Зерттеу практикасы (10 кредит) 

 


	Элективті пәндер:
	1.SFQ 7104  - Салыстырмалы фиқһ - 5 кредит

