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ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ

2006-2018 
Нұр-Мубарак» университеті | PhD доктор, доцент 
м.а., аға оқытушы.  
 
2006-2012 
Шет тілдер және іскерлік карьера университеті | 
Аға оқытушы

2010-2012 
ҚМДБ жанындағы ғұламалар кеңесінің мүшесі 

2016-2018 
Экстремизмнің алдын алу саласында мамандарды 
қайта даярлау институты | Директор 

2017-2018 
«Әбу Ханифа» ғылыми зерттеу орталығы | 
Директор  

2018- 
ҚМДБ жанындағы ғұламалар кеңесінің мүшесі 
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ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

БІЛІМІ

Бакалавр: 
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар 
және әлем тілдері университеті.  
2001 
 
Бакалавр: 
Бүкіләлемдік ислам университеті Ливия –Триполи. 
2001-2006 
 
Магистратура: 
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
2007-2009 
 
Докторантура: 
Египет Ислам мәдениеті университеті 
 2013-2016 
 
Мамандығы:  Исламтанушы, дінтанушы 
 
 



OUR 
PERFORMANCE1. Хадис ілімі (тарихы және әдіснамасы). – Алматы: «Нұр Мүбарак» 

баспасы, 2010. – 300 б. 
 
2. Исламдағы адам құқықтары. – Алматы, 2012. – 204 б 
 
3. Құран ілімдеріне кіріспе (оқу құралы). – Алматы: Нұр Мүбарак 
баспасы, 2013. – 392 б. 
 
4. Құран ілімдеріне кіріспе (оқу құралы). 2-ші басылым. – Алматы: 
Нұр Мүбарак баспасы, 2014. – 392 б. 
 
5. Хадис ілімі. Тарихы және әдіснамасы.  2-ші басылым. – Алматы: 
Нұр Мүбарак баспасы, 2014. – 300 б. 
 
6. Хусам ад-дин әс-Сығнақи еңбектеріндегі «Усул әл-фиқһ» ілімінің 
лингвистикалық негіздері. Монография. – Алматы: «Munara» баспасы, 
2018. – 334 бет. 
 
7. Ислам тарихы (Әділетті бес халифа кезеңі)- Алматы,"Munara" 
баспасы, 2018-234 бет. 
 
8. Мұсылмандар арасындағы талас-тартыстарға жауаптар: 
Монография –Астана: «Рухани құндылықтарды қолдау қоры» 
корпоративтік қоры, 2018. – 126 б., «Қазақстандық исламтану мектебін 
дамытуға қатысты зерттеу жұмыстарын жүргізу» тақырыбы бойынша 
грант аясында жарық көрген монографияның 13 томы.   
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ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІ



OUR 
PERFORMANCE

1.Құрманбаев Қ,  Исламдағы бала құқығы. // 
Хабаршы: илософия сериясы, мәдениеттану сериясы, саясаттану 
сериясы № 2 (31) – Алматы: Қазақ университеті, 2008 
 
2.Құрманбаев Қ. Ислам экономикасының үлгісі. // Ғылыми 
педагогикалық журнал. «Әлеуметтік және экономикалық дамудағы 
дінің ролі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция 
материалдары. – VI. – Алматы: Шет тілдер және іскерлік карьера 
университеті, 2009. – 128-133 бб. 
 
3. Құрманбаев Қ.  Хадистердің тадуин және таснифы (жинақталуы 
мен реттелуі) // Исламтану және араб филологиясы мәселелері: 
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – V. – 
Алматы: Нұр Мүбарак университеті, 2009. – 92-101 бб. 
 
4. Құрманбаев Қ.  Исламдағы өзге дін өкілдерінің құқықтары // 
Исламтану және араб филологиясы мәселелері: Халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – VI. – Алматы: Нұр 
Мүбарак университеті, 2010. – 108-120 бб. 
 
5.Құрманбаев Қ. Исламдағы адамның еркіндік пен бостандық 
құқығы // Қазіргі күнде әлемдегі ислам: дамуы мен болашағы. Әл- 
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті және Шет тілдер және 
іскерлік карьера университеті мен Мармара университеттерінің 
(Түркия) ұйымдастыруымен өткен халықаралық ғылыми-тәжрибелік 
конференция. – Алматы, 2012 ж. 18-22 сәуір. 
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МАҚАЛА, БАЯНДАМАЛАРЫ:

6.Құрманбаев Қ,  Апахаев Н.  Шариғат пен заң аясындағы 
хижаб // Әділеттің ғылыми еңбектері .  Каспий қоғамдық 
университеті .  –  Алматы,  2012 ж.  № 2.  
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МАҚАЛА, БАЯНДАМАЛАРЫ:

7.Құрманбаев Қ, «Әйел хадистанушылардың хадис іліміндегі орны» // 
«Әйел және дін» атты халықаралық форум. Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті. Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат 
жөніндегі ұлттық комиссиясы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. 
 
8.Құрманбаев Қ, «Хусамуддин әс-Сығнақидың усул әл-фиқһ 
еңбектеріндегі мухкам және муташабиһ мәселелері» // Исламтану және 
араб филологиясы мәселелері: Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция материалдары. – V. – Алматы: Нұр Мүбарак университеті, 
2013. – 92-101 бб. 
 
9. Құрманбаев Қ, Хусамуддин әс-Сығнақидың «ән-Нажах әт-тали тилуа 
әл-марах» атты еңбегіндегі араб тілі морфологиясы.// 
ҚазҰУ «Хабршысы», шығыстану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 
2015. № 2 (72). – 167-171 бб. 
 
10.Құрманбаев Қ, Хусамуддаин әс-Сығнақи еңбектеріндегі діни 
мәтіндердің құқықтық интерпретациялануы.// Баспа ҚазҰУ 
«Хабршысы», философия сериясы, мәдениеттану сериясы, саясаттану 
сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2015. № 2 (51). – 105-111 бб. 
 
11.Құрманбаев Қ, Европадағы Құран аудармалары.// ҚазҰУ 
«Хабаршысы», шығыстану сериясы. – Алматы: «Қазақ университеті», 2016. 
№ 3 (78). – 167-171 бб. 
 
 



12 .Құрманбаев Қ,  Тәбәрік ұғымының ислам теологиясы мен 
қазақ халқының діни танымындағы көрінісі :  
компаративистикалық талдау.//  ҚазҰУ «Хабаршысы»,  
философия сериясы,  мәдениеттану сериясы,  саясаттану 
сериясы.  – Алматы:  «Қазақ университеті» ,  2018.  № 4 (66) .  –  
59-66 бб.  
 
13 .The scholar of  the Turkic world Husamuddin al-Sygnaqi  and 
Arabic l inguistics in his  Works .// Mediterranean Journal  of  
Social  Sciences MCSER Publ ishing.  –  Rome-Italy  (Scopus) ,  
September 2015.  No 6,  No 5 S2.  –  P.  174-182.  
 
14 .Құрманбаев Қ.  Хусамуддин әс-Сығнақидың рухани 
мұрасы.//  Материялы за 10-а международна практична 
конференция,  «Новината за напреднали наука»,–2014.  Том 12 .  
Философия.  София.  «Бял ГРАД-БГ» ООД – 80 стр.  
 
15 .Құрманбаев Қ.  Исламдағы құқықтық үкімдерді 
шығарудағы араб лингвистикасының рөлі .  //  
 Ханафи мәзһабы – орталық Азияның рухани мұрасы:  
Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.  
– Ақтөбе,  20- маусым, 2014.  
 
16 .Құрманбаев Қ.  «Хусамуддин әс-Сығанақи еңбектеріндегі  
«насых» теориясы» //  ҚазҰУ «Хабаршысы»,  философия 
сериясы,  мәдениеттану сериясы,  саясаттану сериясы,  № 2(47) .  
 –  Алматы,  «Қазақ университеті» ,  
2014.  –  75 б .  
 
17 .Құрманбаев Қ.  «Ислам құқығындағы араб 
лингвистикасының маңыздылығы»//   ҚазҰУ «Хабаршысы»,  
шығыстану сериясы,  № 2(68) .  –  Алматы,  «Қазақ университеті» ,  
2014.  –  1 19 б .  
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МАҚАЛА, БАЯНДАМАЛАРЫ:



08www.nmu.kz

БАЙЛАНЫС

18.The scientif ic  importance of  karachi  conference about 
the ‘constitution of  Medina European Journal  of  Science 
and Theology.// European Journal  of  Science and Theology 
12(6) : 177-186 •  December 2016 with 4  Reads Scopus Scopus 
 
19 .The correlation of  Islamic law basics and l inguistics 
 Materials  of  the XII  International  scientif ic  and practical  
conference:  «Proceedings of  academic science» .// 
England-Sheff ie ld:  Science and education LTD,  2016.  -  
August   30 -  September 7 ,  2016.  Volume 2.   –  P .  40-50 
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Facebook:kairat .kurmanbayev 
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