НАЦИОНАЛЬНАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ
КОМИССИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ПРЕЗИДЕНТИНЕ КАРАШТУУ УЛУТТУК
АТТЕСТАЦИЯЛЫК КОМИССИЯ

БУЙРУК
ПРИКАЗ

об-

SO

Бишкек ш.

Илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденүүгө
диссертацияларды коргоо боюнча диссертациялык кеңешти; диссертацияларды
коргоого уруксат берилүүчү адистиктердин тизмесин; диссертациялык кеңештин
курамын жана анын мүчөлөрүнүн диссертацияларды кароо үчүн укуктуулугун,
ошондой эле кеңештин иштөө мөөнөтүн бекитүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын Президентинин 2021-жылдын 2-сентябрында Кыргыз
Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссия жөнүнДө ПЖ
№377 Жарлыгы менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу
Улуттук аттестациялык комиссия жөнүндө жобону, Кыргыз Республикасынын
Президентинин 2022-жылдын 18-январында Кыргыз Республикасынын Президентине
караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын маселелери жөнүндө ПЖ №12 Жарлыгы
менен бекитилген Диссертациялык кеңеш жөнүндө жобону жетекчиликке алып, Кыргыз
Республикасынын Президентине караштуу Улуттук аттестациялык комиссиянын
президиумунун 2022-жылдын 31 -мартындагы № 194 токтомунун (№ Зд/с-4/4 протоколу)
негизинде буйрук кылам:
1. Төмөнкү адистиктер боюнча диссертациялардын коргоосун өткөрүүгө укуктуу
Кыргыз мамлекеттик юридикалык университета жана Кыргыз Республикасынын Ички
иштер министрлигине караштуу милициянын генерал-майору Э.Алиев атындагы
Академиясына караштуу юридика илимдери боюнча Ю
-ЯЛ - £
диссертациялык
кенеш бекитилсин.
юридика илимдеринин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу
үчүн:
№

Адистиктин шифры

Адистиктин аталышы

1

12.00.02

конституциялык укук; муниципалдык укук

2

12.00.06

о

12.00.10

жаратылыш ресурстары укугу; агрардык укук;
экологиялык укук
эл аралык укук; европа укугу

4

12.00.11

5

12.00.14

сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо
ишмердүүлүгүн уюштуруу
административдик укук; каржы укугу, маалымат укугу

2. Диссертациялык кеңештин төмөнкү курамы бекитилсин:
№

1

2

Фамилиясы, аты,
атасынын аты

Окумуштуулук
даражасы,
окуму штуулу к
наамы

Кочкарова Эристина
Азрет-Алиевна
(төрага)

Ю .И .Д .,

Адамбекова Айлен
Доктүрбековна
(төраганын орун басары)

Ю .И .Д .,

проф.

проф.

о
Э

Анаркулова Эльвира
Суйоркуловна
(окумуштуу катчы)

ю.и.к.

4

Айдарбаев Сагынгали
Жоламанович

Ю .И .Д .

5

Базарбаев Эрлан
Базарбаевич

Ю .И .Д .,

6

г?
8

Джаянбаев Камалидин
Ишмаматович

ДОЦ.

Ю .И .Д .,

проф.

Исмаилбеков Мускай
Секенович

Ю .И .Д .,

Камытов Канат Токоевич

Ю .И .Д .,

ДОЦ.

доц.
9

10

Маматазизова Нурила
Кубанычбековна

Ю .И .Д .,

Молдоев Эдилбек
Эсенович

Ю .И .Д .,

доц.

проф.

Илимий жана педагогикалык
ишмердик орду, кызматы

Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университета, аспирантура,
докторантура жана илимий
ишмердикти уюштуруу бөлүмүнүн
башчысы
Кыргыз Республикасынын ИИМине
караштуу милициянын генералмайору Э.Алиев атындагы
Академиясы. Илимий жана илимийпедагогикалык кадрларды даярдоо
боюнча факультеттин улук илимий
кызматкери
Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университета, жер, агрардык жана
экологиялык укук кафедрасынын
доцентинин м.а.
аль-Фараби атындагы Казак улуттук
университета, эл аралык мамилелер
факультетинин деканы
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз
улуттук университета, укук таануу
жана бажы иши кафедрасынын
башчысы
Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университета, жазык-аткаруу укугу
жана криминология кафедрасынын
профессору
Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университета, мамлекеттик тил жана
окуудан тышкаркы иштер боюнча
проректор
Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университета, жазык укугу
кафедрасынын башчысы
Кыргыз Республикасынын ИИМине
караштуу милициянын генералмайору Э.Алиев атындагы
Академиясы, административдик укук
жана административдик ишмердик
кафедрасынын начальниги
Ж. Баласагын атындагы Кыргыз
улуттук университета,
конституциялык жана
административдик укук
кафедрасынын башчысы

11

12

13

14

15

16

Муратбекова Салтанат
Муратбековна

Ю .И .Д .,

Рахметов Есил
Шарипбаевич

Ю .И .Д .,

Рысмендеев Бактыбек
Дженишбекович

Ю .И .Д .,

Сабырова Кундуз
Жумадиловна

Ю .И .Д .,

Саматов Орозбай
Жусупбаевич

Ю .И .Д .,

Самудинов Улан
Мундусбекович

Ю .И .Д .,

ДОЦ.

проф.

проф.

проф.

доц.

доц.

Ж. Баласагын атындагы Кыргыз
улуттук университета,
конституциялык жана муниципалдык
укук кафедрасынын профессорунун
м.а.
аль-Фараби атындагы Казак улуттук
университета, бажы, финансы жана
экология укугу кафедрасынын
профессору
Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университета, биринчи проректор
Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университета, жарандык жана үйбүлө укугу кафедрасынын
профессору
Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университета, эл аралык укук жана
эл аралык саясат кафедрасынын
профессор-консультанты
Кыргыз мамлекеттик юридикалык
университета, ишкердик жана эмгек
укугу кафедрасынын профессорунун
м.а.

3.
Диссертациялык кеңештин мүчөлөрүнун диссертацияларды кароо үчүн укуктуулугу
аныкталсын:
илимдин доктору (кандидаты) окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн
1) 12.00.02 - конституциялык укук; муниципалдык укук адистиги боюнча:
№

1

Фамилиясы, аты,
атасынын аты

Кочкарова Э. А.

Окумуштуулук
даражасы,
окумуштуулук
наамы
Ю .И .Д .,

Адистиктин шифры

12.00.02

проф.
2

Муратбекова С. М.

Ю .И .Д .,

12.00.02

доц.
л

Рысмендеев Б.Дж.

Ю .И .Д .,

4

Адамбекова А.Д.

Ю .И .Д .,

5

Базарбаев Э. Б.

Ю .И .Д .,

6

Молдоев Э. Э.

Ю .И .Д .,

12.00.02

проф.
12.00.02

проф.
доц.
проф.

12.00.02 (эмгектеринин
жыйындысы боюнча)
12.00.02 (эмгектеринин
жыйындысы боюнча)

2) 12.00.06 - жаратылыш ресурстары укугу; агрардык укук; экологиялык укук адистиги
боюнча:
№

Фамилиясы, аты,
атасынын аты

Окумуштуулук
даражасы,
окумуштуулук
наамы

1

Исмаилбеков М. С.

Ю .И .Д .,

2

Рахметов Е. Ш.

Ю .И .Д .,

о
J

Самудинов У. М.

Ю .И .Д .,

4

Маматазизова Н. К.

Ю .И .Д .,

5

Рысмендеев Б. Дж.

Ю .И .Д .,

Адистиктин шифры

12.00.06

доц.
12.00.06

проф.
12.00.06

доц.
доц.
проф.

12.00.06 (эмгектеринин
жыйындысы боюнча)
12.00.06 (эмгектеринин
жыйындысы боюнча)

3) 12.00.10 - эл аралык укук; европа укугу адистиги боюнча:
№

Фамилиясы, аты,
атасынын аты

1

Айдарбаев С. Ж.

2

Муратбекова С. М.

л

Саматов О. Ж.

4

Джаянбаев К. И.

5

Исмаилбеков М. С.

Окумуштуулук
даражасы,
окумуштуулук
наамы
ю.и.д.
Ю .И .Д .,

доц.
ю.и.д.,
доц.
ю.и.д.,
проф.
ю.и.д.,
доц.

Адистиктин шифры

12.00.10
12.00.10
12.00.10
12.00.10 (эмгектеринин
жыйындысы боюнча)
12.00.10 (эмгектеринин
жыйындысы боюнча)

4) 12.00.11 - сот бийлиги, прокурордук көзөмөл, укук коргоо ишмердүүлүгүн уюштуруу
адистиги боюнча:
№

Фамилиясы, аты,
атасынын аты

1

Камытов К. Т.

2

Маматазизова Н. М.

о

Сабырова К. Ж.

4

Джаянбаев К. И.

Окумуштуулук
даражасы,
окумуштуулук
наамы
ю.и.д.,
доц.
ю.и.д.,

Адистиктин шифры

12.00.11
12.00.11

ДОЦ.

ю.и.д.,
проф.
ю.и.д.,
проф.

12.00.11
12.00.11 (эмгектеринин
жыйындысы боюнча)

5

I Саматов О. Ж.

Ю .И .Д .,
ДОЦ.

12.00.11 (эмгектеринин
жыйындысы боюнча)

5) 12.00.14 - административдик укук; каржы укугу, маалымат укугу адистиги боюнча:
№

Фамилиясы, аты,
атасынын аты

1

Базарбаев Э. Б.

Окумуштуулук
даражасы,
окумуштуулук
наамы
Ю .И .Д .,

Адистиктин шифры

12.00.14

ДОЦ.

2

Камытов К. Т.

Ю .И .Д .,

12.00.14

ДОЦ.
о
3

Молдоев Э. Э.

Ю .И .Д .,

12.00.14

проф.
4

Сабырова К. Ж.

Ю .И .Д .,

12.00.14

проф.
5

Самудинов У.М.

Ю .И .Д .,

12.00.14

ДОЦ.

6

Анаркулова Э. С.

ю.и.к.

12.00.14

4. Диссертациялык кеңештин иштөө мөөнөтү 2 жылга белгиленсин.
5. Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясынын Д 12.19.592
диссертациялык кенешин бекитүү жөнүндөгү 2019-жылдын 8-апрелиндеги № 20 буйругу
жана Ишмердиги өзгөчө кырдаалга байланыштуу токтотулган диссертациялык кецештердин
иштөө мөөнөтүн узартуу жөнүндө 2020-жылдын 1-октябрындагы № 082 токтому күчүн
жоготту деп табылсын.

Төрага

Б.К. Тыналиева

