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“Жумушчу комиссияны бекитүү жөнүндө”

Ааккредитация жана лицензия бөлүмүнүн башчысы А.А.Азимованын 
билдирүүсүнүн негизинде

БУЙРУК КЫЛАМЫН:

I. 2022-2023-окуу жылында жогорку жана орто кесиптик билим берүү 
программаларындагы багыттарды/адистиктерди аккредитациядан өткөрүү үчүн, 
даярдыктарды көрүү максатында, ОшТУда өздүк баалоону өткөрүү боюнча ар бир 
адистикке жана бакалавр багыттарына төмөндөгүдөй жумушчу комиссия (ЖК)
бекитилсин: 
Мамытов У. Ж. 
Болушев Э. М. 
Азимова А. А. 
Жоробеков Б.А. 
Сайдаматов Ш.М 
Токоев М.П. 
Алдашев М.
Джу су ев У. С. 
Атакулова М.А. 
Саадалов Т.

- Окуу иштери боюнча проректор, ЖК төрагасы;
- О ГТУжББСД директору, төраганын орун басары;
- АжЛБнүн башчысы, ЖКнын мүчөсү;
- АУжТТФнин деканы, проф., факультет боюнча топтун башчысы;
- КжМТФнын деканы, проф., факультет боюнча топтун башчысы;

- ЭФнин деканы, проф., факультет боюнча топтун башчысы;
- ТТФнин деканы, проф., факультет боюнча топтун башчысы;

- АжКФнин деканы, проф., факультет боюнча топтун башчысы;
- магистратура бөлүм. баш., проф., магистр, боюнча топтун башч.;
- ГТКнын директору, орто кесиптик билим берүү программалары 

боюнча топтун башчысы;
1. Информатика жана эсептөө техникасы (бакалавр) багыты боюнча:

1. Кутунаев Ж.Н. - ПОВТАС каф.башчысы, доцент, мүчөсү;
2. Маликова 3. - ПОВТАС каф.ага окутуучусу, мүчөсү;

2 . Лингвистика (бакалавр) багыты боюнча :
Шерматова А.М. - КЛ каф. башчысы, мүчөсү;
Маматкулова Ж. - КЛ каф. окутуучусу, мүчөсү.
3. Инфокоммуникациялык технологиялар жана байланыш системасы (бакалавр) 
багыты боюнча:
1 .Моидунов Т. -БТжТС каф.башчысы, мүчөсү;
2. Сопубеков Н. - БТжТС каф. доцент, мүчөсү;

4. Машина куруу (бакалавр) багыты боюнча:
1. Сатыбалдиев А.Б. - Физика жана энергет.машина куруу каф.башсычы, просЬ.. 
_\гүчөсү;
2. Абдалиев У. - Физика жана энергет.машина куруу каф.доценти, мүчөсү;



5. Технологиялык-транспорттук машиналарды эксплуатациялоо жана комплекстөө 
(бакалавр) багыты боюнча:

1. Атамкулов У. -  ТЛиТТ кафедрасынын доценти, мүчөсү;
2. Орозбаев М. - ТЛиТТ кафедрасынын доценти, мүчөсү;

6. Агроинженерия (бакалавр) багыты боюнча:
1. Абдылдаев Р. - ЭЖжЖЭ кафедрасынын башчысы, мүчөсү;
2. Кулуев Ж. - ЭЖжЖЭ кафедрасынын доценти, мүчөсү;

7. Архитектуралык чөйрөнүн дизайны, Архитектура (бакалавр) багьгвй боюнча:
1. Мамытов А. - АДжГ каф. башчысы, мүчөсү;
2. Рыспекова Э. - АДжГ каф. доценти, мүчөсү;

8. Экономика (магистр) багыты боюнча:
Зикираев М.Т. - ЭжФ каф. башчысы, доцент, мүчөсү;
Хамзаева А.М. - БЭжА каф,башчысы,м.а, мүчөсү;

9. Электроэнергетика жана электротехника (магистр) багыты боюнча:
ТАбдылдаева Р.Н. -ЭЖжЖЭ каф,башчысы м.а, мүчөсү;
2. Элчиева М.С. -ЭЭ каф. башчысынын м.а, мүчөсү.

10. Социалдык иш (орто кесип) адистиги боюнча:
1. Марасулова Н.А. - СТжКИ каф.башчысы, доцент, мүчөсү;
2. Шукурбек к.Г. - СТжКИ каф. окутуучусу, мүчөсү.

11. Тигүү буюмдарын конструкциялоо, моделдештирүү жана технологиясы (орто 
кесиптик) адистиги боюнча:
1. Тойчубекова Г.М. -КТжД каф. башчысы,ага окутуучу, мүчөсү;
2. Максытова Г.С. - КТжД каф. окутуучусу, мүчөсү.

12. Байланыш тарамдары жана коммутациялык системалар, Автоматташтырылган 
системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо, Колдонмо 
информатика (тармактар боюнча), Компьютердик системаларда программалоо (орто 
кесиптик) адистиги боюнча:
1. Арзыбаева М.А. - ИПжБ каф. башчысы, мүчөсү;
2. Тажиева М. - ИПжБ каф. окутуучусу, мүчөсү;
3. Мукамидин к. Н. - ИПжБ каф. окутуучусу, мүчөсү;
4. Адылбекова Н. - ИПжБ каф. окутуучусу, мүчөсү.

13. Ачык тоо-кен иштери ( орто кесиптик) багыты боюнча:
1 .Артыкбаев С.А. -ГЖПжК каф. Башчысы, мүчөсү;
2.Турдуев М.Э. - ГЖПжК каф. окутуучусу, мүчөсү.

14. Статистика (орто кесиптик) адистиги боюнча
1. Зикирова Г.А. - МжС каф.баш., доцент, мүчөсү;
2. Бердибаев К.М. - МжС каф. окутуучусу, мүчөсү.

15. Котормо иши (орто кесиптик) адистиги боюнча
1. Суранова Н.Р. -МжДТ каф. баш., мүчөсү;
2. Борошова Т.Б. -МжДТ каф. окутуучусу мүчөсү.



16. Электр менен камсыздоо ( тармактар боюнча), Айыл чарбасын электрлештирүү 
жана автоматташтыруу (орто кесиптик) адистиктери боюнча:
1. Пакирдинов Р.Р. - Энергетика каф. баш., мүчөсү;
2. Абдразакова С.Б. - Энергетика каф. окутуучусу, мүчөсү;
3. Тенгизбаева Н.Н. - Энергетика каф. окутуучусу, мүчөсү.

17.Транспорттук электр жабдууларын жана автоматикасын эксплуатациялоо 
(транспорттун түрлөрү боюнча, суу транспортунан башкасы), Автомобиль транспортун 
техникалык тейлөө жана оңдоо, Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу 
(аба транспортунан башка транспорттун түрлөрү боюнча) (орто кесйптик) адистиктери 
боюнча
Абдйматов У. И. - АТ каф. башчысы, мүчөсү;
Маматкадырова Б.М. - АТ каф. окутуучусу, мүчөсү;
Кайназарова Г.М. - АТ каф. окутуучусу, мүчөсү.
Азимова А.А. - АжЛБнүн башчысы

II. Жогорудагы токтомдун аткарылышы АжЛБнүн башчысы А.А.Азимовага жүктөлсүн. 

Негизи: билдирүү, ОИ боюнча проректордун резолюциясы.

ОшТУнун ректору, доцент Турсунбаев Ж.Ж.

Атк.: К.Э.Ормонова


