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Кыргыз Республикасынын Окметунун 2015-жылдын 29-декабрындагы № 
670 Кыргыз Республикасынын билим беруу системасында кез карандысыз 
аккредитация боюнча актыларды бекитуу женундегу токтомуна ылайык Кыргыз 
Республикасынын аккредитациялануучу баштапгыч, орто жана жогорку кесиптик 
билим беруу уюмдарына коюлуучу минималдуу талаптардын аткарылышы жана 
2021-жылдын 18-январындагы Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик 
университетинин Административдик кенешинин №13-жыйынынын токтомун ишке 
ашыруу максатында университетте ишке ашырылып жаткан билим беруу 
программаларын аккредитациядан еткеруу учун ички езун-езу баалоону жургузуу 
боюнча теменку комиссиянын курамы бекитилсин:

1. Жогорку кесиптик билим беруу программасы:
1.1. 760300 Техносфералык коопсуздук (0згече кырдаалдарда коргонуу 
профили)

1. Алибаев А.П. - ЖАМУнун окуу иштери боюнча проректору, т.и.д., 
профессор, комиссиянын терагасы;

2. Алыбаев К.С. -  илимий иштер боюнча проректор, ф.-м.и.д, профессор, 
комиссиянын мучосу;

3. Доранова А.Д. -  мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча 
проректору, комиссиянын мучесу;

4. Уметов С.С. -  административдик чарба иштери боюнча проректору, э.и.к, 
доцент, комиссиянын мучесу;

5. Токоева Г.С. - Билим беруунун сапаты болумунун башчысы, ф.и.д., 
комиссиянын мучесу;

6. Сакбаева З.И. - Окуу белумунун башчысы, б.и.д., комиссиянын мучесу;
7. Шамиев Ж.Б. - Табигый-техникалык факультетинин деканы, т.и.к., 

комиссиянын мучесу;
8. Аширалиев А.А - “Электр энергетикасы жана механика” кафедрасынын 

башчысы, т.и.д., профессор, комиссиянын мучесу;
9. Айтикеев Н.Ж. - Билим беруунун сапаты белумунун методисти, 

комиссиянын мучесу;
10. Жаркымбаев Таалайбек Сыргабаевич - Ата-энелердин екулу, комиссиянын 

мучесу; Тел. 0773108031;
11. Барпыбаева Гульчехра Байысбековна - Студенттердин екулу, ОККк-1-18 

тайпасынын студента, комиссиянын мучесу; Тел. 0772748541;
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12. Атабеков Таалайбек Айтышович - Иш беруучулердун екулу, 0згече 
кырдаалдар министирлигинин Жалал-Абад областындагы белумунун 
адистер белумунун башкы адиси, комиссиянын мучесу;.

13. Бекболотова Гульшан Замирбековна -*Бутуруучулердун екулу, (0КК-1-1О 
тайпасынын бутуруучусу), Эзгече кырдаалдар министирлигинин Жалал- 
Абад областындагы белумунун адиси, комиссиянын мучесу.

2. Орто кесиптик билим беруу программалары:
2.1.1230109 Автоматташтырылган системаларды жана эсептвв 
техникаларын программалык камсыздоо;
2.2. 050303 Чет тили (кытай тили)

1. Доранова А.Д. -  мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча 
проректору, комиссиянын терайымы;

2. Уметов С.С. -  административдик чарба иштери боюнча проректору, э.и.к, 
доцент, комиссиянын мучесу;

3. Сакбаева З.И. - Окуу белумунун башчысы, б.и.д., комиссиянын мучесу;
4. Токоева Г.С. - Билим беруунун сапаты белумунун башчысы, ф.и.д., 

комиссиянын мучесу;
5. Турдубаева Б.М.- ЖАКтын директору; п.и.к., доцент, комиссиянын мучесу;
6. Маматумаров А. -  ЖАКтын окуу иштери боюнча директорунун орун 

басары, комиссиянын мучесу;
7. Кочкорбаев А. -  ЖАКтын табигый-техникалык белумунун башчысы,
8. Салибаева К. - ЖАКтын педагогика жана социалдык иштер белумунун 

башчысы, комиссиянын мучесу;
9. Баймырзаева Батма -  ЖАКтын чет тилдер жана орус тили ПЦК башчысы, 

комиссиянын мучесу;
10. Калдарова Динара -  ЖАК автоматташтырылган системалар жана 

математика ПЦК башчысы, комиссиянын мучесу.
11. Ильясова Мээрим -  ЖАКтын ПОВТАСк-01-19 тайпасынын студента, 

комиссиянын мучесу;
12.Мусакулов Нурбек Куралбекович -  ата-энелердин екулу, комиссиянын 

мучесу;
13.Ибраимов Бактияр Калдарович -  иш беруучулердун екулу, Кыргызтелеком 

ААК Жалал-Абад областтык филиалынын маалыматтык-техникалык 
камсыздоо группасынын жетекчиси, комиссиянын мучесу.

Негизи: ББСБ башчысы Г.Токоеванын билдируусу, ректордун резолюциясы.

ЖАМУнун ректору: К. Ж. Усенов 

КБнын башчысы: Б. Т. Осмонова

А.Т. Акматова


