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Мамлскстгак аттеета.шадоо комиссия. «арыиыа курамьш бекигу\ жвиуиде

К'ыргьи Респуб.тикасынын Окмотупуп 20! -:-кьь i/ibn! 4-ию. и платы Л!Р470-токгому 
менен бекнтилген "Кыргыз Реснубликасыпыи кеспгг; пк орто бплим беру у уюмдарынын 
бутуруучу.юрунун жыйыитыктоочу мам. ж кет г* к апеетацияеы. жонундогу" жобо! о 
ылайык жана Кыргыз Респу бликасьшын бплим беруу жана нлим миниетрлшинин 2021- 
жыллын 27-д е кабрынлаг'ы .N7 218 5 мам ю к с т .к  a: iccjaniMuoo комиесияларынын 
торагаларын бекитуу жонундогу буйрут умуи hci и лише-

1. Н.Осмоноя атындагы Жалал-Лбал .хшмлекеппк утпшерсппет ишш кеспнгик орто 
б i 1 л и м беруу оком жай.тарынын 2021 2022-оку у жылынлагы сырпан жана кундузгу окуу 
белуму плоту бутуруучулорун жана етулон i терпи a i ! естациялоо учун 2022-жылга 
I омон к у мамдекеттик аттестаииялык комиеедялирынып курам ы беки гнлепп:

Н.Осмоиов атынлагы ЖАМУмун Ж алал -Лбал колледжи

050709 Башталгмч клаестарла о кучу у адметиги (купдумту жана еырттаи)
бабк\чмкова Длнагул Мамат.мхх lupoana ' Жам.м- \иам iiuiiipi.-uiyiui ы А" 8 жалны 

бплим беруу мектебишш оку у-тлрбия тигерм боюпча лпрекгорлун орун бас ары. 
компесиянын торайымы.

- Тобокелова Саламат Амановна - Жали л-А. бал кол.теджпшш нелагоги кллык жана 
сониаллык ниггер болумунуи окутуучусу. комисспянып мучоеу:

- П\рматова Майрам гул Нарбековна Жалал-Лбал кол.!елжппнн I (ела! огикалык 
жана сониаллык иштер болумунуи окутуу чу еу. коммсепяпын мучоеу:

- Досалнева Ммнайым Моллалиевпа Жа л a. i-Л бал коллелжлппш Пела: огикалык 
жана сониаллык иштер болумунуи окутуу ч\ су. компесиянын мучоеу:

•• Жумабаева Дариякан Сапарбаевпа • Жалал-Лбал колледжи пин I Ic/iat огикалык 
жана сониал лык иштер болумунуи окутуучуму. компесиянын мучоеу:

- Минбаева Жайна!ул Анваровна - Ж a ia и \бад колледжииин I [елагчи'пкалык жана 
сониаллык иштер болумунуи окутуучусх. компесляпып 1ехнпкалык ка!чыеы.

050721 Дене тарбия алистиги (кути.', :: \ жана сыр г ran)
- Турукмагов Сапарбек Ж пнтиевлч Жалал- Лбал облусуна караппуу.

Пооксн районунун. Масы айылыидагы. ''Ьа.тдар жана оспу румдор спорттук
мсктсбиншГ" директору, компесиянын тора: -..си.

- Разаков Мазакбай Жал ал Л бал кип. |Сл.жпн;ш ! 1елтп о: нкллык асана сониаллык 
иштер болуму нуи окутуучусу. комнесияпыч мучоеу:

Сыдыков Уланбек Камбарбскович Ж а ни - \бал колле, ркпнип 11едагогикадык 
жана социалдык иштер болумунуи окутуучусу. компесиянын мучоеу:

- Мамасалисв Жырптлбск Аямилинович Жатал-Лбад колдеджинин
11сдагогика.тык жана сониаллык- иштер болу муллу и окулуу нусу. компесиянын мучоеу:

- Абдимажит уулу Неталы Жала.i Лба . колле гжпшш 1 leaai огикалык жана 
социалдык ишгер болумунуи окутуучусу. компссняпы!! мучоеу :

- Камбарали уулу Кыяз Жалал-Лбал ко.шеджишш I le.uu огикалык жана 
сониаллык иштер болумунуи окутуу чусу. кочпесияпын гехникалык кагчыеы.



050303 Чег тили (англис тили) алиетиги (К'дшчлу >
- Казыканова Гулзида Сатыбаддиевна Жалал.-Лбал шаарынын № 17 жадны орто 

бил им беру\ мектебинин окру иштсри боюнча дчрск i орл> и ору и басары. комиссиянын
юрайымы:

Ьаймырзаева Балма Масалбсковпа - Ждлал-Лбад коллсджинин 11елагогикалык жала 
социалдык йпггер болучунун окутуучусч. кочшсспяпьш чт\ мое у:

- Айылчиева Ыазгул Абдугапаровна - Жалал-Абад коллсджинин Iкдагогикалык 
жана социалдык иштер болумунун окутуучусу. комиссиянын мучосу:

- Малабекова Сонунгу.т Кадыркч ловна - Жалал-Абал коллсджинин Iкушгогикалык 
жана социалдык иштер болумунун ок\ туч чч с>. комиссиянын мучосу:

- Аристова 11урайы.м Абдырапчювна Жала;;- \бад коллсджинин IIc;iaroj икалык 
жана социалдык иштер болумунун окутууччеч. комиссиянын чучосу;

- Мурзалисва Мунара Камчыбековна - Жал ал - \бад коллсджинин 11едагогикалык 
жана социалдык иштер болумунун окутууччеч. комиссиянын тсхникалык кагчысы.

040101 Социалдык ши алиетиги (кч ндуз у жана сырттан)
- Калмаматов Мунарбек Рахмападисши Базар К'оргон райончнчн Ачшек жана 

социалдык опугуу башкармалыгынын башчысы. komiicchmiii>ih юра; асы.
- Ташматова Ай нагул ь Акыдбековна - Жалал-Абал коллсджинин 1 (елагогикалык 

жана социалдык иштер болумунун окутчуччечч комиссиянын чучосу:
- Анарбай кызы Айтбу - Жалал-Абал коллсджинин 11едагогикадык жана социалдык 

иштер болумунун окутчуччечч кочшссиянын чучосу:
- Маткаричюва Альнура Жаныбоковна Жалил \бад коллсджинин 1 le.iaiогикалык 

жана социалдык иштер болучунун окутууччу. колнссняньш тсхникалык кагчысы.

050704 Мектепке чейинки бил им беруу (купдузгу жана сырттан)
- Ази.чюаева Назира Бекмаматовна Жалад- Дбад шаарындш ы Ля 10 "Кошу роочо” 

Ч1СКТСПКС чейинки оиличт беруу уючгунун жетекчпеп. комиссиянын юрайымы;
- Кыргызбаева Айсулчу Кимсановна - Жалал-Абал коллсджинин 11ела; огикалык 

жана социалдык иштер болу чугун оку ту ч чч с \ . кочшссн/шын чу чосу:
- Жччтбаева Дариякан Сапарбаевна - Жалал-Абал коллсджинин ! 1слагогикалык 

жана социалдык иштер болучунун окутчуччечч комиссиянын чучосу:
- Кыбырасва Мейликан Очюровна - Жалал-Абал коллсджинин 1 [едагогикалык жана 

социалдык иштер болумунун окутчуччечч кочшссиянын тсхникалык кагчысы.

220206 Маалыматтарды иппеп чьиучнун авгомапаштырылгаи система лары 
жана башкаруу (тармактар боюича) (кун. у а \ жана сыр гни;)

- Агсмова Миргуль Аодыкеричювна Жадал-Дбад шаардык чт >риясынын курулуш. 
транспорт жана ко.ммуникациялар секгорунун башчысы. кочшссиянын торайьшы:

- Мачтнова Бусадат Аттокуровна ■ Жалал-Абал коллсджинин ГабигыГнтехникалык 
болучунун окутуучусу. комиссиянын' чучосу:

- Калдарова Динара Калыкназаровпа Жаки-.\бал. коллсджинин Табигый- 
тсхникадык бодучугун окутуучусу. кочтеепянын чучосу:

- Мчеакулова Назгул Куралбсковпа Жал.ш- \6a.i коллсджинин Табигый-
IсхниKa.'iык болучунун окут \х чуечч комксс;цапли чу чос \ :

- Аскаров Жолои Мухтарович - Жадал-Абад коллсджинин I абигый-тсхникалык 
болучунун окутуучусу. комиссиянын чучосу:

- Очуралиева Каныксй Кексбасвна Жалал-Абад коллсджинин Табигый-
тсхникалык болучунун окутуучусу. кочшссиянын тсхникалык кагчысы

230109 Автоматташтырылгаи системаларды жана тсептоо техникаларын 
нрен рам.малык камсыздоо (кун луз ту жана д; др; ч .л д ;



- Ибраимов Бахтияр Калдарович Кыргьтелском" ЛАК Жалал-Абал областык 
филиалынын маалыматтык-техни кадык камсьпдоо труп наемным жетекчиси. комисснянын 
)орагаеы:

- Исмаиова Ты пара Кубаиыбсковна Жалал- \бал колледжинин I абигый-
лсхипкалык болумупуп 0кут>учус\'. КОМИССИЯНЫН \!\ ЛХ'\ .

- Арзыматова Чынара Жумалисвиа Жалал ■ Абал колледжи ни н 1абигыи-
тсхникадык болумунун окутуучусу. комисснянын м\ чос\:

- Сатимбаева Арзыкан Капаровна Жалал-Абал колледжинин I абигый- гехникалык 
болумунун окутуучусу. комисснянын мучосу:

- Асилбек \ ул\ Курсантбек Жалал- \бад колледжинин I абигый-гехникалык 
болумунун окутуучхеу. комисснянын мучосу

- 1 (ахридинова Эдила Максытжановна Ж'алал \бал колледжннип Iабигый-
гехпикалык болумунун окутуучусу. комисснянын i ехникалык кагчысы.

111201 Ветеринария (кундузгу)
- Ажиматов Мамытбек Ысманович Жалал-Абал шаардык вегеринарлык жана 

фитосанитарлык кооисуздук боюнча башкармалыгыиын башчыеьшын ор\н басары. 
комисснянын торагасы:

- Ж \мабеков Алымбск Канатбсковнч Жалал \бад колледжинин I абигый-
юхникадык болумунун ок\ гх х чусу. комисснянын мучос\:

- Кмрманкулова Махабат Арстанбековна Жалал-Абал колледжинин Iабигый- 
тсхникалык болумунун окутуучусу. комисснянын мучос) :

- Абдыкалыков Канатбек Абдурахманович Жалал-Абал колледжинин [абигый- 
тсхникалык болумунун окуту\ чусу. комисснянын мучос) :

- Бодоюв Медербек Арапбаевич ■ Жалал-Абал колледжинин I аоигый-техникалык 
боЛ\Л!уП\[[ ок\ г\уч\с \ .  комисснянын мучос\:

- Жолонбаева Бегимай Жунуебековна Жалал - \бал колле г/кинпн 1 абигый-
техникалык болумунун окутуучусу. комисснянын гехникалык клинысы.

280105 Озгочо кырдаалдарда корюонуу {кул la у з s у )
- Атабеков Таалайбск Айтишевич Озгочо кырлааллар миниетрлигинин Жалал- 

Абал облачил боюнча башкармалыгыиын кадрлап болумуп\ и башкы алиеп. комисснянын 
I op.ai асы:

■ Эшбаев Абдилазиз Аматович Жала. г-Аиад гюл.юджинии 1 аош ый■ iехникалык 
болумунун окутуучусу. комисснянын мучосу:

- Исма'илов Бакыт Абдимиталипович Жалал-Абал колледжинин 1 абигый- 
тсхникалык болумунун окутуучусу. комисснянын мучосу:

- Орозалиева Мээрим Раттановна Жалал-Абал колледжинин 1 абитый-я ехникалык 
болумунун окттхучхеу. комисснянын тсхникалык ктлчысы.

190604 Автомобиль унааларды i ем ш калы к  гей. т о  жана онлоо (кундузгу 
жана сырттан)

- Исаков Срожидип Ураимович "Айти“ ААКмун директор). комиссиянь!Н 
торагасы:

- Бсксшов Марии Атанбаевич Жалал-Абал колледжинин Iабигый-гехникалык 
болумунун окттуучусу. комисснянын м)чос\:

- Козубаев Маматазим СЧлсйманович Жалал- \0ад колледжинин 1 абигый -
Iехникалык болумунун окутуучусу. комисснянын мучосу:

- Кудушев Каныбек Абылкасымовпч Жалал -Абал колледжинин 1 абигый-
тсхникалык болумунун окутуучусу. комисснянын мучое\:

- Орозалиева Мээрим Раттановна Жалал-Абал колледжинин Габшый-техникалык 
болумунун окутуучусу. комисснянын тсхникалык ктлчысы.

260903 Тигуу бхюмдарын копе фукиинлоо. молелдеш I пруу жана



- Ллманбекова Лйнагул Жаныбековна ■- Л ;см \ Г г - ! ш у у ншканаеынын башчысы. 
ко ч и с а  I я н ы 11 торай ымы:

- Мырзаоаева Ку.мушай Лбд\валиевна Жалал-Лбад коллслжинин Габигый- 
гсхникалык белумунун окутуучусу. комиссиянын мучосх:

- Мамажу'нусова Иуркан Сатыбаддпевна Жалал-Лбад коллелжипшт 'Габигый- 
тсхпикалык болумунун окутуучусу. комиссиянын д\ чою :

- Кадырова Саинжамал Дыйкановна Жал ад ~ \бад колледжинии Табигый- 
техникадык белумунун окутуучусу. комисснямдн \у члс \ :

- Султанова Наргиза Алиевна Жалал-Лбад коддсджнаин Табш ый-гехникалык 
белумунун окутуучусу. комиссиянын мучосу:

- Лбдххтнан кьгзы Дамира ■ Жадад-Лбад колледжинии Табигый-гсхникадык 
болумунун окутуучусу. комиссиянын тсхнпкалык кагчыеы.

140206 Электр сганпиялары, гармактар жана еисгсмалар (кундуну жана 
сырттан)

- Казиев Идьяз Кадыкович "Жалал-Лбад жоторкх чьшалххдагы” ueKip гармактар 
пшканасынын БКЧ тайпасынын башкы маем ери. комиссиянын торагасы:

- Курбанов Абдурасул Хамидович Жалал-Лбад кч)ллсджишш Табигмй-тсхникалык 
болумунун окутуучусу. комиссиянын мучосу:

- Канарова Жаннат Жоробековна Жал ал-А бал коллсджинпн Табигый-техникалык 
болумунун окхтуучусу. комиссиянын мучосу

- Маматалисва Ханзала Силикалисвна Жалал-Лбад кодлсджннип Табигый- 
техникалык болумунун окутх учусх. комисенячын icxiHiKa. !ык к a i лысы.

140212 'Электр мснен камсыздоо (тар.мактар боюнча) (куидузгу жана сырттан)
- Бокошев Асилбск Анарбасвич "Жалал-Лбад пекгро" \АКнун ыкчам-тескоо 

болумун у;I башчысы. комиссиянын торагасы:
Шаимкулова Сабира Амангсльлпсвна Жадад-Лбад коллслжинин Табигый-

i схникалык болумунун окутуучусу. комиссиянын \у чос',:
- Сайназаров Эламан Камалович • Жадал-Дбал коллслжппнн I абпгый-i схникалык 

болумунун окутуучусу. комиссиянын мучосу:
- Маматалисва Ханзала Силикалисвна Жалал-Лбад коллслжинин Табигый-

технпкадык болумунун окхтуучусу. комиссиянын тсхнпкалык клпчысы.

030503 Укук таануу (кунлузгу жана с ы т  да: >
- Саланганов Бакьп бек Ылырысович Хирд,]: й'ссн \ бликасыиын Сотторду

тандоо ксцспшнин мучосу. комиссиянын горы асы:
- Сабнрадиева Гульмира Маметовпн Жалал-Мал коллед.жинип Акопомикалык- 

юридикалык 'белумунун Укуктаануу ПЦКнын окуылчхеу. комиссиянын мучосу:
- Джоробаев Ырсалы Садырович Жадан-Абал коллслжинин

Аконохшкалык-юридикалык болумунун Ук\к таанхх ПЦКнын окхгхучхехч комиссиянын 
мучосу:

- Ж_\ супбскова Бурул Жусупбсковна Жал:, л-Аба а колле гжппин Акономикалык- 
юриликадык болумунун Укхк таанух 1II 1к'пын оку 1х \ч \с \ .  iсхникалык катысы.

080107 Салык жана салык салуу (ку нлузгу жана сырттан)
- Сатыбалдиев Нурбек Абдимажптович Мамлскегшк Салык кызматынын Жал ал- 

Абал шаары боюнча Салык толоочулор мечен ипггоо бол\мупун каттоо сскторунун
ба I п1 ты с ы. ко м и с с и я 11 ын тора гас ы:

- Бок-и с на Гулмнра Бекмуратовна Жалад-Аба i колдеджинин Акономикалык- 
юрилпкалык бол\м\пун Акономика III !,1\ нын ок\ г \ \ ч\ m . комиссиянын \учос\

- Калмурзасва Ассль Казыбековна Жала.г.Лбад коллслжинин Экономя калык- 
юридикалык болумунун Акономика ПЦКнын окхтху чусу. комиссиянын мучосу

- Те.мирбаева Жазгул Алымжановна Жалал-А.бал коллслжинин Эконом и кал ык- 
юридикалык болумунун Акономика ПЦКнын окутх\ чусх тсхнпкалык катчысы.



080110 Экономика жан бухгалтер.шк осей (чармактар боюнча) (кундузгу 
жана сыр п ан)

- Джх'схдюва Роза Коргоновна Жалал-Абад Жогоркх Чьщалуудагы Электр 
Тармактары ишканасынын башкы бухгалтер-финансиста. комнесиянын горайы.мы:

- Айдарова Ь\букатича Момуновиа Жалал-Лбил к о л л с л ж и н и и  Экой ом и калы к- 
юриликалык болумунун Экономика ПЦКнын ок\ гу\ ч \ е \ . комнесиянын мучосу:

- Ахмедова Зхлфия VI ахам атам и нов на Жалал-Дбал колледжинин Экономикалык- 
юридикалык болумунун Экономика 1 ЩКльш окупучусу. комнесиянын мучосу:

- Кочкорова Айжан Дскаралисвна Жадлл-Лбад коллслжинии Экономикалык- 
юриликалык болумунун Экономика ПЦКнын окугуучусх. ;е.\ннкалык катчысы.

080106 Каржы (тармактар боюнча) адиетш и лунду згу жана сырт ган)
1 Платова Гул пара Тхлановна з.и.к.. К.! i i. Гок i омлматов агыидагы Эл аралык 

\ ниверситешнин до цента, комисснянын юрайымы:
Гурдхбасва Дйжамал Муратбековпа Жалал-Лбад колледжинин Экономикалык- 

юриликалык болумунун Экономика ПЦКнын окутуучус). комнесиянын мучосу:
- Маматов Айбек Талантович Жалал-Дбал колледжинин Экономикалык- 

юриликалык болумун\'п Укук таануу 1 !1 [Кпын оку гх \ чусу. комнесиянын мучосу;
- Пышанбаева Дкинай - Жалал-Абад колледжшшп Экономштачык-юриликалык 

болумунун Экономика ПЦКнын окутуучуеу. к-мшкалык кагчысы.

Кыргыз зили жана алабияты, Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандын 
географпясы дисциплиналары боюнча жыйынтыктоочу мамлекеттик аттестация
(кунл\"зг\ жана сырттан)

- Ьокошева Гульнара Джунусовпа Жалад-Абад таарына караипуу N° 17 жадны 
бнлим беруучу орто мектебинин директор), комисснянын юрайымы:

- Кх'рманбскова Данагул Дуйшссвна Ж'алал-дбад кч>ллс.гжштн жадны билим 
беру) болумунун окутуучуеу. комисснянын мучосу:

- Ьайышбек кызы Аида ■ Жала.н\бад колледжинин жадны билим беруу 
болумунун окутуучуеу. комисснянын мучосу:

- Мамырасулова Гулмира Салыковна Жала.л-Дбал колледжинин иелагогикалык 
жана социаллык иштер болумунун окутуучче). комисснянын мучосу:

Карабскова Чынара КаПсарбасвпа Жал ал- Абад кол юджинии жадны билим
О С р у у  б о л у м у н у н  О К у т у у ч у е у .  КОМИССНЯНЫН [С Х Ш Ж а Л Ы К  К Л 1Ч Ы С Ы .

“Кыргызстан тарыхы”
- Ьокошева Гульнара Джунхеовпа 

билим беруучу орто мектебинин директор)'.
- Токтосунова Чурок Турдалиевна 

0К)Т))чус\. комисснянын мучосу:
- Карабскова Чынара Кайсарбаовна

б е р у )  б о л у м у н у н  OKYTYYHYCY. КОМПССИЯНЫН

Жидад-Абад таарына караппуу Кв 17 жалпы 
комнесиянын юрайымы:

жалиы билим бер)у болумунун тарых

Жалад- Дбад кол.юджинии жадны билим 
! ехникалык ка i чысы.

Ь.Осмонов атындагы Ж А М У нуи  Медицинадык колледжи

060101 Дарылоо шип
- Рахмапжанов Отабск Исламжанонич /Кала л \ бал об л ас ггык нсихикалык

саламаттыкты сактоо оорборунун психидфня бо:умун)п башчысы. комнесиянын 
терагасы:

- Жакипов Замирбск Назирбекович Дар,тюо жана акушердик иш болумунун 
окутуучуеу. комнесиянын мучосу:



- Ашпрбеков Махаматякуб Юсупоокович Дарылоо жана акр терлик нш болумунун 
оку гу у чу су. комиесиянын мучоеу:

- Мамасылыкова Айганыш Мамасалыкокиа Дарылоо жана акушерлик иш 
болумунун окутуучуеу. кол nice и я нын техникалык кагчысы.

060102 Акушерлик иш
- Садыкова 'Гамарахан \-1ухтаревна -  Жадал-Лбад облает (ык горок уйунун кабыл 

ал\\ болумунун болум башчысы. комиссияньл! горайымы:
Моллобакирова Алтынай За.мпрбековпа - Дарылоо жана акушерлик иш болумунун 

окутуучуеу. комиесиянын мучоеу:
~ Аблырахманова .Аила Аблыкайымовна - Дарылоо жана акушерлик иш болумунун 

окутуучуеу. комиесиянын мучоеу:
- Аттокурова Зирек Аттокуровиа -  Дарылоо каша аку шерлпк иш болумунун 

окутуучуеу. комиесиянын техникалык кагчысы.

060108 Фармация
- Заирова Фарида Миталиповна Жллал-Абад обласп»!К курган учука карты 

курошуу борборунун агггекасынын башчысы. комиесиянын торайы.мы:
- Абазова Суйумкан Абдувалиевна - Фармация ниша мсдайымдык иш болумунун 

окутуучу су. комиесиянын мучоеу:
~ Казакова Рання Жчмашсвна Фармация жана мсдайымдык иш болумунун 

окутуучуеу. комиесиянын мучоеу:
- Сайдазимова Парно Лиарбсковна • Фармация жана ыедапымлык нш болумунун 

око г\л ч \ е \ . комиесиянын техникалык кагчысы.

060109 Мсдайымдык иш
- Ьаиисва Нденора Лкмагжаповпа Жалал \бад облаем ык клиникалык 

оорчкапам ын жасалма бойрок оорч л ар болу мунун башчысы. комиесиянын горайымы:
- Оемоналиева Молркан Кенжекч.мша Фармация жата мсдайымдык иш 

болумунун окутуучуеу. комиесиянын мучоеу :
•• Паеиров Азат Жоллошбекович - Дарылоо жана акушерлик иш болумунун 

окутуч чусу. комиесиянын мучоеу:
- Насипова Алтынай Шсралиевна Фармация л:ана мс.;:1Йымдык нш болумунун 

оку[\учуем, комиесиянын техникалык кагчысы.

Кыргьп тили жана адабиигы, К’ыры.пепш тарычы, Кмргмлстанлмн 
географпясы лисциилиналары боюнча жыйыитыктоочч мам лекепик аттесгания

- Шамшидиннова Сания Торомамаговна Су лак району ила! ы Л г’? 2 Л.II. Гайдар
атындагы жадны билим беруучу мекгебшн Mi . Н i рСК 1 Op \ . Ku\I и сепии ын 1 ораны мы:

- Самилинова Луиза Жуеупбековиа _■ [ар ы.'о- * жана ак\ шерлик иш болумунун
оку Iумчу су . комиесиянын 

- Байгозуева Назгул
му чосу: 
Мамасалиевна Дарылоо жана акх шерлик ши болумунун

окутуучусу. комиесиянын мучоеу:
- Бадыбаева Шахноза Назаралиевна j Дарылоо жана ак> шерлик иш болумунун

ок\т \\  ч\ с\ . техникалык катчысы.

Т.Нскболотов агындаты /К' А М У и \ и Д к е ь t wo. i л с. оки

050709 Баипа.пыч класстарды окугуу



- Лшырбаева Нурила Ис.майиловна Ж '  о Боконбаев орю мсктсбшши меч од 
бирпкме жетекчиси. Аксы райондук билим бср\ ■, iu*.iy мунуи ус \ дч\ су. плимийусх лдук 
ниггер алией, оаштадгыч клаестардын м\ i алпми. ком песня шли юрайымы:

Дхйшонова Жумагул Ранымбытипа КРшли та ai а р п \  п\ п оглпчниги.
комиссиянын мучосу:

- Торогелдиева Гулзат Сатыбалдиевпа пе.ia; огпкл адис т iu п боюпча окугуучу. 
комиссиянын мучосу;

- Жапарбек кызы Гулзат Аксы колледжа тин  ок\ iххчхех. комиссиянын лехникалык 
ка гчысы.

080110 Экономика жана бум а,п орлик зсен-кысап Дармактар боюпча)
- Доудов Тероназар Алиназарович Гаржы мпниелрлш инин Аксы районлук казына 

болу.мунун башчысы. комиссиянын торагасы:
- Д\ йшембиева Асылкан Сманалнсвпа • Калпы т ак с  жашапшлрхх бол') муну н. 

комиссиянын мучосу:
- Тотубекова Айсалкын Ымапбсковпа Аксы ко т е  икчишн жонохшка предмета 

боюпча окутухч\. комиссиянын мучосу:
- Ашыралнева Бадам Жакыибековна - Аксы ктлледжпшш окуг\ \ч\с>. комиссиянын 

i схникалык катчысы:

080106 Каржы (тармактар боюпча)
- Тургунбаев Капарбек Coin нбекович КРпып каржы мпнпстрлипппш Аксы 

райондук финансы-бюджет коордпнаниялоо сскюрмпн башчысы. комиссиянын 
горагасы:

- Алибекова Сатина 'Эркиновна - К Pimm Аксы раню г о к :и pap mix о д к д р у у  
башкармасыныи бухгалтери. комиссиясыпы1| мучосу:

- Тотубекова Айсалкын Ымапбсковпа - Аксы колледжинин лкономика 
дисцинлинасы боюпча окутуучу. комиссиянын мучос\:

- Уркупбай кызы Кспжсгул - ЭТИ ПЦКсынын окупхчхеу. комисспянын техникалык 
катчысы.

050704 Мсктспке чепннкп билим 6ср\^
■ Аенлбекова Чьшара Амановна Ж', мсктспке чеппнки

хюмунуп башчысы. ол агартуунун отличит и, комиссиянын торапы.мы:
- Торш'слдисва Гулзат Сатыдбалдисвна - ne.iai огпка. психология 

окутуучу. комиссиянын мучосу:
- Таласбаева Гулжамал (Дшыповна - КРиып i i ai ani >. \ п\ п оопишиги

мучосу:
Аоылкасы.мова Аинапл \1амьповпт - окх i .хчх. комнссп/чллн

билим беруу 

предметинин 

комиссиянын

гехпикалык
КЛП ЧЫСЬ

230108 Комиьютердик системадар жана комидскстер
- Базаралиев Талаитбек Кубатбскович ГРнып Финансы минист.шпшин Аксы 

аймактык башкармалыгмимн. КРнын мим.текс: 1 пк сады к хы пкпиным Аксы 
башкармалыг ынын инженер-программие i и. комиеспяшлп юра; асы.

Жапарбек кызы Гулзат окугухчх. компссияшлп му чосу:
Иванов Юрий Викторович - окутух ч \ . комнссняшлн м\ чос\:
Шадиева Бурул Таштсмировна - оку п \ ч \ . комиссиянын юхникалык катчысы.

Кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстан тарыхы, Кыр 1'ызстандын 
географиясы дисциплиналары боюпча жыйыд i ыкдоочу мамлсксi гик аттестация

- К'албаев Абдымомун Ашыралисвич ЖМГРКиын Аксы рамонд\к кабарч!лсы. лл
агаргуунун отличнпги. комиссиянын iорагасi .

- Курбанбскова Айзат Ороза.тисвна - кыргыз гили жана адабияты окутухчусу. 1'И 
ПЦК башчысы. комиссиянын мучосу:

- Паркеев Сапарбск Анарбекович - гарых окуп уч\сх. i .h.k touch г. комиссиянын 
мучосу:



- Дуйшенова Анина Райы.мбековна - Аксы колледжинин китепканачысы. 
комиссиянын тсхникалык катчысы.

Ь.Оемонов атында) ы ЖАМ> нун  Кара-Кол коллсгжи

050709 Башталгыч класстарда окутуу
- Сатымкулова Рыскай Маркудовна ~ Кара-Кол таарындагы Л”1 л Фрунзе атыпдагы 

орто мектсбинин окуу болумунун башчысы. комиссиянын iорапымы:
- Эгизбаева Умут Курмановиа Кара-Кол таарындагы ,V> 1 То кто i у л атыпдагы 

мектспл пмназиясынын окуу болумунун башчысы. комиссиянын мучоеу.
Мусуралнсв Байышбск Казыбековпч Ж'АМУ п\ н Кара-Кол колледжинин 

'■] Ч манитардык жаиа педагогикалык" IИ ],Ксынын о к у л > уч\ с \ . комиссиянын м\ чосу.
- Уметова Эльмира Мамашсвна ЖАМУнхп Кара- Кол колледжинин ”Г\ манитардык 

жала педагогикалык" ПЦКсынын окутуучуеу комиссиянын мучоеу .
- Мамытова Менара Курманадиевна - ЖАМУпхн Кара-Кол колледжинин 

"Г\ манитардык жана педагогикалык" ПЦКсынын оку г у у ч у у  комиссиянын мучоеу.
Сатыбалдиева Эльвира ЖЛМУнун Кара-Кол колледжинин "I уманитардык жана 

iieaai 01 икалык” ПЦКсынын окут\ \ч \с \ .  кимпсспапып i схим кадык кагчысы.

080110 Экономика жана бухгалтердик лечи (гармактар бокшча)
- Аденова Адтынай Эстебесовна -  ОАО Плектр, с кития Каскад Гоктог\л ГЭС'ишш 

жетектоочу бухгадтери. комиссиянын торайымы:
- Мамытова Бактыгмд Неккхлхевна О \ 0  КЬ "Кыргызстан” банкынын 

операциялык болумунун башчысы. комиссиянын м\ чос\
- Кочкорбасв Бакытбек Керимбековпч Кара Ко.i шаарыпиншы "Бай 1 ушум" 

банкынын фи.тиалынын башчысы. комиссиянын .«ищу
- Чеченбекова Дамира Дайыровна Кара- Кол rnaapiniaai ы Мамлекеттик сатып 

алуулар боюнча алией, комиссиянын мучоеу .
- Мамырова Тинатин Осмоналпевна ЖАМУнхн Кара-Кол

колледжинин"1 ’\ манитардык жана педагогика.!!.ik” I II 1Ксыпыи оку i ууч\ с>. комиссиянын 
мучоеу.

- 1 Платова Гулзада Аширбековна Ж'АМУш.н Кара-Кол колледжинин
"I уманитардык жана педагогикалык" ПЦКсынын окут\учуе\. комиссиянын i охни кадык 
кагчысы.

140212 Электр мснен камсыздоо (тармакчар боюнча)
- Утуров Сейитбек Сейитбековнч Жалал-Абад ПВСгын Кара-Кол комок 

чордонупхн башчысы. комиссиянын тораккы:
- Максутов Абдрахман Сам).)йбековпч КУмбар-A ia-"' ГЭСшшн ыкчам топтун 

ксзмск башчысы. комиссиянын мучоеу.
- Калыбеков Жамилбек Кеижскулович КАрп-С'ай ГЭС’пнин )лкчам тобуиун

башчысы. Кара-Кол колледжинин ага окуг\у чус\ .
- Жакшыбасв Дбдыбск Ормоновпч Каска; ГГХПериппп оперативник

дпепетчердпк тобунун башчысы. компссшшьш м\ лос\
- Тодхбаев Эдьдияр Кубанычбсковпч Ж \ МУ нун Кара-Кол колледжинин 

"Энергокурулуш жана транспорт" III|,К'сыпын о;с\л\\ч \с\ .  комиссиянын мучоеу.
- Отунчиева /Динара Ахматжановпа ЖАМУнуп Кара-Кол колледжинин

"Энергокурулуш жана транспорт" ПЦКсынын окуу\уч\су\. комиссиянын тсхникалык
катчысы.

190701 Транспортто жук ташух н\ уюимурхх -капа башкархх
- Айткулнев Улан Кснсшович - Кара-Кол шаарын/ии ы "СПсн.ГЭМ" ишканасынын 

башкы директор), комиссиянын торагасы:
- Бскболов Бсйшсналы Авазович КАПКАД Гокнихл 1 ЭС’инин "Умут"

авгобазасынын механиги. комиссиянын мучоеу



- 'Эргсшбаев 'Гемирбек Б.Осмонов а ил и да; в: ЖЛМУпун Кара-Кол коллслжинин ага
OKYTYY4YCY. КО.МИССИЯНЫН МуНОСу.

Торогулов Улан Овубскович Ьлюмоноь агынтагы ЖЛМУнун Кара-Кол 
коллслжинин ага окутуучусу. комисспянын гехпнкадык катчысы.

Кыргыв тили жаиа адабинты, Kbipi ьпстан гары\ы, Кыргьпстандын 
географиясы дисциилиналары боюнча жатыйгыкгооч\ мамлекеттик ai гестация

- Абдылдаев Калыс Кубатбекович-Кара-Кол шаарыпда! ы Ч.Тулобсрдисв N°2 
инновациялык мектебинин окуу болумунун башчысы. комиссияпып юрагасы:

- Мусуралиев Байыш Кавыбекович Кара-Кол niaapi.nuai ы .N4 ДЛПопоков 
аты платы орто мектебинин кыргыв тили жаиа адабпяты м>та.нгмп. компееиянын мучоеу.

Батыркхлов Улан Бекмуратович Кара-Кол шаарын.ки ы Х-3 М.Фрунвс атындагы 
орто мектебинин тарых мугалими. комиесияпын мучоеу.

Оровова Тилен Каеымалиевна Ж.ДМУим! Кара-Кол коллслжинин
"Гуманитарлык жаиа педагогикалык" ШДКеынын окутуучусу. компееиянын мучоеу.

- Мамытова Мунара Курманалиевна -ЖАМУнхн Кара-Кол коллслжинин
"Гуманитарлык жаиа педагогикалык” III [Ксынып окуг \ \ч \с \ .  компееиянын гехникалык 
кагчысы.

2 . Кыргыв Республикасынып жоюрк\ i хскшппк жили косинi пк орю ОК\\ 
жайааръшын бутурууиулерунун мамлекеттик ж ы п ы т ы к ю о  апеетацпялары жииундогу 
Жобосуна ылайык жыйынтыктоочу малглексгтик апетлания аякгагнндан кийин уч кун 
ичинлс Мамлекеттик аттестаниялоо компеепяларышян iopai ллары (торайымлары) 
ЖАМУимн o k y y  болумуно аттестациялоонт л жыйыпты! ы жонум во п т  баян бсришсин 
жаиа анып жыйынтыгы боюнча ок\ \  бо. о -у К!’:t.в:i билпм беруу жаиа илим 
MiniHcrpiuin мне маалыматты даярдап жопоi \ с\ и

3. Мамлекеттик аттестаннядоо комиссняларынып ropai аларынын
(торайымдарынын) жана сырттан чакырыдган комисспянын мучолорунун чыгымдары 
жаиа аткарган сааттары тиепте.туу тариф i е кжтаманын !ici и ншде бум ад терпя гарабынан 
толонуп беруусу бухгалтерияга .миддеттепдпрп.че!п!.

Негиш : ОБнып башчыеыпын бпллпруусу. « К ! Мылче чудкжлор \\ н ре н-лючиаеы.

Ректор К, /К, > еепов

ЛУКБ башчысы Л.Т. Лкматова

Коч\рмосу анык:


