
✓ Ф.И.О  - Джумабаев Усен Джумабаевич 

✓ Кафедра – Кафедра морфологических дисциплин. 

Предмет – Анатомия человека на қазахском и руском языке 

✓ Должность – старший преподаватель. 

✓ Почта –  

Образование – высшее. 

✓ Научная деятельность – кандидат медицинских наук. 

✓ Трудовой стаж – 53 года. 

✓ Труды по анатомии: выпущено 9 учебников и учебных пособий на казахском 

✓  языке: 

 1. «Функциональная анатомия черепно- мозговых нервов». Алматы, 1992г. 

 2. «Фунциональная анатомия периферических нервов», Алматы, 1994г. 

 3. «Функциональная анатомия нервной системы», Алматы, 1997г. 

 4. «Атлас атнатомии человека 1 том » на қаз.языке в соавторстве. Астана..2005г. 

 5. «Атлас анатомии человека» 2 том на қаз. языке в соавторстве. Астана. 2007г. 

 6. «Функциональная анатомия внутренных органов и эндокринной системы» на казах ском 

языке. Алматы, 2010 г. 

 7. «Анатомия сосудистой и нервной системы» на казахском языке. Алматы, 2014г. 

 8. «Анатомия опорно – двигательного аппарата». в соавторстве Алматы.2017г. 

 9. «Анатомия человека», учебник на казахском языке в соавторстве, Алматы.2019 г.. 

-.Повышение квалификации  по анатомии проходил на кафедре анатомии :Новосибир- 

ском гос. .мед. институте,1968 г,  Волгоградском гос мед. институте, 1970 г. Ленинград 

 ском гос. мед.институте,1996г. Алматинском гос. мед университе:1978,1992,1996,2012гг 

 

                                                          Ст. пр.                                          Джумабаев У.Д.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 * -   Жұмабаев Үсен Жұмабайұлы. 

* Кафедрасы -  Морфологиялық пәндер кафедрасы. 

 * Пәннің аты – Адам анатомиясы. 

 *  Қызметі –  Аға оқытушы. 

 *  Почтасы : 

 *  Білімі -  Жоғары дәрежелі . 

 *  Еңбек стажы – 53 жыл. 

 * Ғылым саласындағы еңбектері: медицина ғылымының қандидаты 

   және 62  қылыми еңбектердің, 3 рационализаторлық еңбектің авторы 

 *  Оқу саласындағы еңбектері:  9 оқулық пен оқу құралдардың авторы: 

 1.«Ми нервтердің функционалды анатомиясы ». Алма –Ата,1992.ж. 

 2. «Шеткі нерв жүйесінің функционалды анатомиясы»,Алма- Ата,1994ж. 

 3. «Нерв жүйесінің функционалды анатомиясы»,Алма-Ата,1997 ж. 

4. « Адам анатомиясының  атласы ». 1 – том. авторлар мен білесіп жазылған. 

    Астана каласы,2005 жыл. 

5. « Адам анатомиясының атласы ІІ – том, авторлар мен бірлесіп жазылған». 

   Астана қаласы, 2007 ж. 

6.«Ішкі ағзалар мен эндокрин жүйесінің функционалды анатомиясы».Алматы 

2010 ж. 

7. «Қантамырлар мен нерв жүйесінің анатомиясы ».Алматы. 2014 ж. 

8. « Тірек- қимыл  жүйесінің анатомиясы ».авторлар мен бірлесіп жазылғанү 

Алматы, 2017 ж. 

9. «Адам анатомиясы», авторр мен бірлесіп жазылған,Алматы 2019 ж. 

* Мамандықты жетілдіру  курсын : 1. Новосибирск қаласының  анатомия 

кафедрасында – 1968 ж. 2.Волгоград қаласының анатомия кафедрасында 

1970 ж. 3. Ленинград қаласының  анатомия кафедрасында,1996 жылы 4 

С.Ж. Асфендияров атындаға анатомия кафедрасында: 1978,1992,1996,2012 

өткен.  

                     Аға оқытушы                                      Жұмабаев ү. ж.                                                            


