
Ь.Осмопов атындагы Жалал Лбад мамлекеттик
уииверсигети

ЬУПРУК ЛЬ347

202Ьжыл 30-декабрь Жалал-Лбад шаары

2021-жылл 1 > 1 1 1  29-лскабрыпла1ы ЖАМУи_\и ()кум\штуулар Kcaeiiininni №5 ироток'олу 
мсиои кабыа ал)>1 нгаи томонку чсчими бскигиасии:

Кыргы'5 Респ\'6ликасыпыи Окл[Отуиун 2015-жыллын 29-лскабр1>и1лапл № 670 
Кыргыз Респ)'бликасыныи билим бсруу систсмасыида коз караилысыз аккрсли'пшия 
боюнча актылар,ды бекитуу жоиунлогу lOKTo.vn'Ha ылайык Кыргыз Рсслтубликасышчн 
аккрслитациялаи\\чу башталгыч. орзч) жана жогоркл' кссшпик билим v)cpy\ \ 1 о,млар1лпа 
коюл\л'ч\ мииималл}} галаитарлын азкарылышы жана Б.Осмоиов аплилагы Жалал-Лбал 
мамлсксIIик уииверсигегинлс ишко aiiiupiaabin жагкаи магисграгура жаиа бакалавриат 
боюнча билим бсруу ирограммаларыи аккрсли гациядап озкоруу уч\и ички озуи-озу 
баалоои)' жургузуу боюнча томонк\' комиссияиып клрамы бекизилсип;

1. Алибаев А .[[. - Ж Л М Уи \ 1 1  ок\л' ииггери боюнча проректор}, тлнл.. нрофеееор. 
комиееияны1 1  ioparaei>i;

2. КА ваков С.Ж . - илимиО тигер боюнча проректор, тлик. комиееиянын m} чое\:
3. Доранова А.Д. - мамлекетгик гил жана еонналлык иштер боюнча проректору, 

комиееиянын мучое\т
4. Уметов С .С . -• алминнетраттнуитк чарба ииггери боюнча прорекгор\. тп.кт до пет, 

к о м и е е и я н ы н м у ч о е \ ;
5. Маматова Г. Г. - Би.тим беруунун еаиаты болу мунун башчыеы. тмкк.. комиееиянын 

мучоеу;
6. Чокоева Д. Млнм. Manierparypa. аепнрантура жана докторангура болумуну н 

6ani4i>iei>i. ф.и.к.. комиееиянын мучоеу;
7. .Ллымку лов Б,11. Окумутитул кат чгл. еаяелнк.. лон.м.а.
8. Ка.л.му рагова Л.О. Аиг.тие ги.ти жана алабняты кафслраеынын башчые1л. флик,. 

ко;мнееиянын мучоеу;
9. Жу су нова А ,А . Оруе фило.то! иясчл ка(|)елраеынын башчыеы. флтж.. комиееиянын 

мучоеу;
!0. Кадырова А. Кыр 1т>п ги.ти жана алабнмгы ка(1клраеынын бап1 чыс|>1 . флик.. 

к'о.миееия1 н>1 и .мучоеу;
1 1. .Аретанбекова 11.Б, Химия кафе.лраеыиыи батчыеь.к и.и.к., ко.миеенянын мучоеу;
12. .Аеаиова К. Биология кафелрасГ)Пнлн башчыеы. б.и.к., комиееиянын .мучоеу;
1.3. Оемонова Б.М. 1'еогра(|жя кафелраеынын башчыеы. а-ч.и.к.. комиееиянын .мучоеу;
14. Сакиева С .С . Баш галгыч би.тим беруунун гсорияеы жана .метолнкаечя кафслраеынын 

башчыеы. н.и.л.. комиееиянын мучоеу;
15. Ое.монова 11.4'.- Информат ика жана окутуу нун маалымат гсхнолш ия.тары 

кафе.траеытлн башчыеы. т.н.к.. комиееиянын мучоеу;
16. ’̂ 'раимха.чнлова .\. Жолтрку магематика кафслраеынын башчыеы. н.и.к.. 

комиееиянын мучоеу;
17. Мманкулов 3. Физика кафелраеынгян башчыеы. ф-'М.и.к.. ко.мнееиянын .му чоеу;
18. 1'ажибас1га Ж. 11елаго1нка жана неихо.тогня кафслраеынын башчыал. н.и.к.. 

комиееняшлн мучоеу;
19. .Лйтикеев И.Ж. - Би.тим беруунун саиагы болумунун мстолиеги. ко.мнееняшян му чоеу;
20. Шакирова .Мав.тюла Рыеиасвна - .Лта-лне.1срлин оку.ту. ко.мнееиянын му чоеу ;
.21. N'laMbiTOBa Ку.тнара Мухамеювиа - Жа.та.г \бал шаар1>т.тагы Х^Ч4-иииовация.тык



мск'геитии директору, комиссияиыи мучосу;
22 . Коконбай уулу Иурбск- Замаибаи Эл аралык > нивсрситстииин аш'лис (1 )илоло1 иясы 

кафслрасыпыи башчрлсы. комиссияиыи м\ чосу;
23. Эссибасна Клара .Лкылбековиа ■- ФМНЬ(М)маг-1-20 тайпасыныи магисграрггы.

КОМИССИЯ1И)1И м\ чос\'.

K e n r iii: окумупрпу К1чы 1У Л л 1>1Мк\'ловл>и би.1лир\усу. рскторлчи рсчолюциясы.

Ж л М у  н у и ре кто ру: К.Ж.Усеиов

ЛУКН б а тч ы с ы н ы н  \л1.а: Л. Г. Л км ахова
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