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Жумушчу топ тузуу жонунде

Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берууну (базалык 
докторантура PhD/тармак боюнча) уюштуруу тартибине жана философия 
доктору (РЫЭ)/тармак боюнча доктор квалификациясын ыйгаруу боюнча 
укуктук ченемдик актыларга езгертуу киргизуу максатында жана Кыргыз 
Республикасынын ©кметунун 2021-жылдын 5-мартындагы № 72 «Кыргыз 
Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги женунде» 
токтомунун негизинде

буй рук кылам:
1. Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берууну (базалык 

докторантура PhD/тармак боюнча) уюштуруу тартибине жана философия 
доктору (РЫЭ)/тармак боюнча доктор квалификациясын ыйгаруу боюнча 
укуктук ченемдик актыларга езгертуу киргизуу боюнча темендегу курамдагы 
жумушчу тобу тузулсун:

Абдраева Айгул Телековна - министр дин орун басары, жумушчу 
топтун терайымы;

Мейманов Бактыбек Каттоевич - Кыргыз Республикасынын 
Президентинин алдындагы Улуттук аттестациялык комиссиясынын 
терагасынын орун басары;

Билбаева Гульзада Жакыповна - Илим жана илимий-техникалык 
саясат башкармалыгынын башчысы;

Нажимудинова Сейил Сапарбековна- Кыргыз-Турк “Манас” 
университетинин Экономика жана башкаруу факультетинин доценти;

Чыныбаев Мирлан Койчубекович - И.Раззаков атындагы Кыргыз 
мамлекеттик техникалык университетинин ректору;

- Бекбоева Рахат Рымбековна - Эл аралык Кыргызстан 
университетинин магистратура жана PhD программалары боюнча жетекчи;

- Джусупова Махават Абдысадыковна -  Н.Исанов атындагы 
Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин 
Аспирантура/ PhD докторантура белумунун башчысы;
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Исираилова Айнура Телебаевна - Илим жана илимий-техникалык 
саясат башкармалыгынын башкы адиси;

- Дуйшебаева Гульзада Раджаповна- билим беруу тармагы боюнча 
кез карандысыз эксперт (макулдашуу боюнча);

- Уманкулова Оцолкан - “Ednet” Аккредитациялык агентствонун 
директору;

- Бешимова Айжан - коз карандысыз эксперт (макулдашуу
боюнча).

2. Жумушчу топ:
2022-жылдын 1-июнуна чейин езгертуу киргизилуучу укуктук 

ченемдик актыларды аныктап жана Жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик 
билим берууну (базалык докторантура PhD/тармак боюнча) уюштуруу 
тартибине жана философия доктору (РЫЗ)/тармак боюнча доктор 
квалификациясын ыйгаруу женунде Жобого езгертуу киргизуу женундегу 
Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин токтомунун долбоорун 
Илим жана илимий-техникалык саясат башкармалыгына (Г.Билбаева) 
тапшырсын.

3. Бул буйруктун аткарылышын кеземелдее Илим жана илимий- 
техникалык саясат башкармалыгынын башчысы Г.Ж.Билбаевага жуктелсун.

Министрдин орун басары А.Т. Абдраева


