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Мамлекеггнк* аттестат  i а. г о о комиссия, т р ы т .ш  
горагаларыи бекптуу жонупдо

Кыргыз Реепубликаеыиын вш ргунун  2012-жылдьш 4-итолумдагы № 470-токтому 
менеп бекитидгеи “ Кыргыз Реепубликаеыиын кесиитик орто бил им беруу уюмдарыныи 
б у т у р у у м у д о р у пун жыпыитыктоочу мамлекеттик аттестациясы жонундогу" жобого 
ыдайык жана Б.Осмоиов агындагы Жалал-Абад мамлекеттик ун ивереигегннин 2021- 
жылдыи 13-декабрылдагы jNb 01-4221 суиушунуя иегизйнде буйрук ки лям :

1. Б.Осмонов атыидагы Жалал-Абад мамлекеттик унпвереи тетинин кссиптик орто 
балам беруу окуу жайларьшым бутуруучудврун жана студенттерин аттестациялоо учуи 
2022-жылга томонку мамлекетгмк аттестациялык комиссияларыиьш 
торагалары/торайь1Мдары бекнч илеин:

~ у . у  у/'■ --- • ’•
Ь.Осмоно» аты идагы  ЖАМУнуп Ж алал-Абад колледжи

050709 Баш тялгы ч класстарда окутуу (кундузгу жана сырттан)
- Ьайкучукова Дапагул Мам'атмухтаровиа Жалал-Абад шаарындагы № 8 жадны 

билам беруу мектебниип окуу-тарбия иштери богонча директордун орун баеары;

050721 Деис зарони (куидузгу жана сырттан)
- Турук.матов Сапарбек Жоэнтаевич Жалал-Абад обдусуиа караштуу,

Ноокен районунун, N4асы айыяындагы, "Балдар жана оспурумдер спорттук мектеоинин 
директору;

050305 Чет гили (am лис тили) (кундузгу)
- К алган ова  Гулзида (Ж ллбаддиевна..Жалал-Абад шаарыпьш № Г/ жадны орто

бнли.м беруу мектебниип окуу и Штерн боюнча директор,тун орун баеары:

040101 С оциалдык нш (кущгузну жана'сырттан)
- Калмаматов Мупарбек Рахманалневич Базар-Коргон районунун Эмгек жана 

социалдык онугуу башкармалыгыиып башчысы:

050704 M eкт епке чейнпки бплим беруу (куидузгу жана сырттан)
- Азимбаева Назира Бскмаматовна Жалал-Абад шаарындагы № 19 “Копгуроочо" 

мектенкс чейинкн онлим беру\ уюмунун жет’екчиси;



220206 Маялыматтнрды iiurreu чыгуунун автоматташтырыдгян систсмаларм 
жана башка руу (т ар мак «яр бшонча) (кундузгу жала сырттая)

- Эгсмова Мпргуль Абдмкеримовна Жаяал-Лбад шаардык мэриясыныи курулуш. 
транспорт жала коммуиикадиялар секторунун башчысы;

230109 Автоматташтмрмяган снстсмалардм жала зсентоо техникалармн 
П[>01 раммалык камсьпдоо (кундузгу жапа сырттан)

- Мбранмов Бахтияр Калдцровпн Кыргызтелеком” АД К Жалал-Абад областык 
филиал ынын маалыматтык-тех ни кадык камсыздоо труп пас ьшын жетекчиси;

111201 Ветеринария (кундузгу)
- Ажиматов Мамытбек' Ысмаиович -  Жалал-Абад шаардык ветсринардык жапа 

фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгыныи башчысынын орун басары;

280105 Озгочо кырдаалдарда коргоопуу (кундузгу)
• Атабеков Гаалайбек АЙтишевич Озгочо кырдааддар мшгпетрлигшшн Жалал-Абад 

область! бшонча башкармалыгьшьш кадрлар болумунун башкы адиеи;

190604 Автомобиль унааларды гехнжеалык тойлоо жана ондоо (кундузгу жапа 
сырттан)

- Исаков Срожидин Уранмович -  “Дитт-Г Ачык акционердик коомунун директору;

260903 Тш уу буюмдарын гсотт рукцнялоо, моделдештируу жапа техиолш ниеы
(кундузгу.)

- Алманбекоьа А П па гул Жапыбсковна «Азем уйу» тигуу ншканасьшын башчысы;

140206 Электр сташшнлары, тармактар жана систсмялар (кундузгу жана
сырттан)

- Газиев Ильмз Калыковнч ‘'Жалал-Абад жогорку чьщалуудагьГэлекгр тармактар 
ншканасыньш БКЧ тайпасынып башкы мастери;

140212 ’ Зле кт р менен камсыздоо (тармактар боюнча) (кундузгу жапа сырттан)
- Бокошев Асилбек Анарбаевич “Жалал-Абадзлектро" ААКнун ыкчам-тескоо 

бозI у м у и у и баи гч ыс м;

030503 Укук гаануу (кундузгу жана сырттан)
- Сат»ш танов Бакытбек Ыдырыеович Кыргыз 1\'сиубликасыйьш Сотторду тандоо 

кецешиншт му носу;

080107 Салыктар жана салык салуу (кундузгу жана сырттан)
- СатИфалдиев Нурбск Абдимажитович Мамлекетшк Салык кызматыным Жалал- 

Абад шаары боюнча Салык толоочулор менен шитво бвдумунун каттоо секторунун 
башчысы;

080110 Экономика жан бухгалтерднк осей (тармактар боюнча) (кундузгу жана
сырттан)

- Джусунова Роза Коргоиовна -  Жалал-Абад Жо горку Чыцалуудагы Электр 
Гармактары ишкапасыпьш башкы бухгалтер-фштисистн:

080106 K'ap'/Кы (тармактар боюнча) (кундузгу жана сырттан)
- Пул ахова Гулнара Тулановиа о.и,к,. К.Ш.Токт'О.маматов атындагы Эл аралык 

у и и вере i ггетн н и 11 дот ici пи:



Кыргьн гили жат» адабияты, Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандмн 
географннсы дисциплина.шры бшопча жыймитыктоочу мамлекетгик аттестации
(кунлузгу жапа сырттан)

- Вокошева Гульнара Джунусовпа Жалал-Абад шаарыма караштуу № 17 жалпы
бил им бсрууну орто мсктебипин директору;

“Кыргызстан тарыхы”
- Вокошева Гульнара Джунусовпа Жалал-Абад шаарына караштуу № 17 жалпы 

билим беруучу орто мсктебипин директору;

В.Осмонов а» ындагы ЖАМУпун Мединина.пли колледжи

0601 (И Дарылоо шип
- Рахмапжанов Отабек -Исламжанович -  Жалал-Абад областтык психикалык 

саламаттыкты сактоо борборунун -психиатрия болумунун башчысы;

060102 Акушердик иш *
- Садыкова Тамарахаи Мухтаровна -  Жалал-Абад облаеттык торт уйунуи кабыл алуу 

болумупун бол ум башчысы;

060108 Фармации
- Запрета Фарида Миталииовна -  Жалал-Абад области к кур гак учука карты курацгуу 

бо рбору 11у н а 11 текас ы н ыи баи i чыеы;

060109 Меданымдык иш
- Ваписва Иленора Акматжаиовиа -  Жалал-Абад областык клиникалык оорукананын 

жасалма бойрок оорулар болумунун башчысы;

К'ыртыз тили жапа адабияты, Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандмн 
географиисы д наши липа л ары боюпча жыГн.ппыкдоочу мамлекетгик аттестация

- Шамшидишюва Сания Тором амаТовна Судак районупдаты №22 А. Г1. Гайдар 
атьшдаты жадны бнлнм беруучу мектсбииии директору:

Т.Бскболотои атындагы ЖАМУнун Акты колледжи 

050709 Башталгыч класстарды окутуу
- Ашырбаева 11урила Исмайиловна -№>36 Ьоконбаев орто мсктебипин метод бирикме

жетекчнеи. Аксы райондук билим беруу болумунун уеулчусу. илимий-усулдук и шхер 
адисн. башталгыч класстарды н му гадим и;

08(Ы 10 Экономика жана бухталтердик зеен (тармактар боюпча)
- Доудов 'Гере и авар Алиназаровнч Каржы министрлигиинн Аксы райондук казьша 

б о j 1 у м у н у н башчысы;

080106 Каржы (тармактар боюпча)
- Ту pry н баев Канарбек Сонунбскович - КРныи каржы министрлигигшн Аксы

райондук финансы-бюджет коордишщиялоо сектору пун башчысы:

050704 Мектепке чейннки билим беруу
- Асилбскова Чымара Амановна №>3 "Вучур" мектеике чей инки билим беруу

уюмунуи башчысы. х» агартуунун отличники;



230108 К'омаыотерлик сиетемадар жила комплекс!ер
- Базарадиев Гадантбек Кубатбекович КРпып Финансы министлигишш Аксы 

апмактык бшикармалыгыиып. К Pi пли мамлекегтик салык кызмагынып Аксы 
башкаршдыгыньш i iнжсаср-програм.м iteni:

Кмргыз ниш  жана адабинты, Кыргызстан тарыжы, Кыргызстандын 
географиясы дискинлипалары бошнча жыйыптыктоочу мамлеке п  ик аттестации

- Кадбаев Абдымомун Ашыралиевич.ЖМТРКныи Аксы райондук кабарчыеьк эл
агартуунун отличи и г‘н;

Е.Оенонов атындагы ЖДМУпуп Капа-Кол колледжи

050709 Башталгмч кдатстарда окутуу
- Сатымкулова Рыскай Маркулотша -  Кара-Кол ша'арШДагы №3 Фрунзе атьшдагы 

орто мектебинни окуу бодумунуп башчысы:

080110 Экономика жана бухгалтердик леей (тармактар бошнча)
- Адсиова Алтыпан ')стебссовиа - О А О  Электр, станция Каскад Токтогул ГЭСннин 

жетектоочу бухгалтсри:

140212 Элект р ли йен ка.меыздоо (тармактар бошнча)
- Утуров Ссйитбек Сейитбекович ~ Жалад-Абад ПВСгын Кара-Кол комок 

но р; 1011 ун у и баш ч ыс ы;

190701 Транспорты) жук ташууну уюштуруу жана башкаруу
- Айгкулисв Улан Кепешович - Кара-Кол шаарындагы'“Опец.ГЭМ” ишкаиасьшын 

башкы директору;

Кыргыз тили жана адабияты, Кыргызстан тарыхы, Кыргызстандын 
! со! рафинсы дисциплпналар аралык жыйынтыклоочу мамлекегтик аттестации

- Аодьшдаев Калыс Кубатбско ви ч- Кара- К од шаарыпдш ы Ч.Тулобердиев №2 
шшовациядык мектебшпт окуу бодумунуп башчысы.

11. кыргыз РссиубДикасынын орто кеемптик окуу жанларынын бутуруучулорунун 
мамлекет гик жыйыитыктоочу аттестаннялары жонундогу жобоеуна ылдйык
жыйынтыктоочу мамлекегтик аттестация аяктаганлап кийин тки айдып ичиндс билнм 
беруу уюуинун жстекчилигн Билим б.еруу жана ил им мшшетрлигине шпбаян беришеин 
(317 каб). 4

Мшгпстрдии орун басары I. С .} (ж у су п б е ков а


