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КӨЧҮРМӨ 

Күн тартибинде: 

1. Мохаммад  Абдурахман Ахмад  Альшайага  «Кыргыз билим берүү академиясынын 

ардактуу доктору» наамын берүү.  

Угулду: Академиянын президенти, п.и.д., профессор А.Мамытов маселенин коюлуш 

себеби боюнча отурумдун катышуучуларына маалымат берди. 

Андан кийин, Педагогикалык кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра 

даярдоо борборунун директору, п.и.д., профессор Д.Б.Бабаевдин Мохаммад Абдурахман Ахмад 

Альшайаны  «Кыргыз билим берүү академиясынын ардактуу доктору» наамына көрсөтүү 

боюнча даярдаган төмөнкүдөй маалыматы угулду.  

Мохаммад Абдурахман Ахмад Альшайа Кувейт мамлекетинде 28.11.1961-жылы төрөлгөн. 

1972-1982-жылдары орто мектепти, 1982-1987-жылдары Эр-рияд шаарындагы университетти 

бүтүргөн. 1987-1990-жылдары медициналык колледжди бүтүрүп, Кувейт мамлекетинин 

борбору Эль-кувейт шаарында мээриянын башкы инспектору болуп эмгектенген. 1994-жылдан 

бери бизнес иштери менен аракет кылып жүрөт. 2000-жылдан бери Таджикстан, Сирия, 

Йордания, Йемен, Египет сыяктуу мамлекеттерде кайрымдуулук иштерин жүргүзгөн. 

Кыргызстанда 2007-жылдан бери курулуш, таш көмүр тармактарында инвестиция кылуу 

иштерин жүргүзүп келүүдө.  

Кыргызстанда 60 мечеттин курулушун бүтүргөн. Бишкек шаарына жакын жердеги Жээк 

айылында балдар үйүнүн курулушун түптөгөн.  Асылбаш айылынын таза суу менен камсыз 

болушуна  жана бир нече балдар үйлөрүнүн, билим берүү мекемелеринин материалдык 

техникалык базасын чыңдоого, жетишпеген үй-бүлөлөрдүн балдарынын конрактысын 

төлөгөнгө жардамын тийгизген.  

Айрым суроолорго жооптор алынды.  

И.Бекбоев “ардактуу профессор” деген наам берилип жүргөнүн, бирок, “ардактуу доктор” 

дегенди биринчи угуп жатканын белгилеп, бул маселеге каршы экендигин билдирди. Д.Бабаев 

Кыргызстандагы жана чет өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайлардын тажрыйбаларын карап 

чыкканын, мындай тажрыйба Ж.Баласагын атындагы жана ош мамлекеттик 

университеттеринде бар экендигин билдирди. 

 Талкууда С.К.Рысбаев, К.Д.Добаев, А.М.Мамытов, Д.Бабаев, А.Д.Токтомаметов, 

М.К.Иманкулов, С.Жаанбаев, М.Т.Иманкулова ж.б.  Мохаммад Абдурахман Ахмад Альшайаны  

«Кыргыз билим берүү академиясынын ардактуу доктору» наамына көрсөтүү сунушуна макул 

экендиктерин билдиришти. 

Эсептөө комиссиясы шайланып, жашыруу добуш берүү жүргүзүлдү. Жыйынтыгында 18 

“макул”, 1 “каршы” добуш менен, Мохаммад Абдурахман Ахмад Альшайа «Кыргыз билим 

берүү академиясынын ардактуу доктору» наамына көрсөтүлдү (эсептөө комиссиясынын 

протоколу тиркелет). 

Жогоруда айтылгандардын негизинде Окумуштуулар кеңеши токтом кылат: 

1. Мохаммад Абдурахман Ахмад Альшайага  “Кыргыз билим берүү академиясынын 

ардактуу доктору” наамы ыйгарылды деп саналсын. 

2. Мохаммад Абдурахман Ахмад Альшайага  “Кыргыз билим берүү академиясынын 

ардактуу доктору” диплому берилсин. 

3. Ардактуу докторго мантия, диплом даярдоо жана аларды салтанаттуу тапшыруу 

чыгымдарын атайын каражаттын эсебинен каржылоого макулдук берилсин. 

КББАнын Окумуштуулар кеңешинин  
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