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Ээлеген кызмат орду

1. Кадыралиев Алмаз Токтобекович Э.И.К.,

доцент
Ректор

2. Камчыбеков Телебек Кадыралиевич Э.И.Д.,

профессор
Башкы илимий кецешчиси, 
ректордун кецешчиси

3. Абдукадырова Г ульназ 
Токтосуновна

Э.И.К.,

доцент
«Банк ишмердуулугу жана

баалуу кагаздар рыногу» 
кафедрасынын башчысы

4. Алымбеков Кенешбек 
Асанкожоевич

Т.И.Д.,

профессор
«Товар таануу, товардык 
эксперттое жана ресторандык 
бизнес» кафедрасынын 
башчысы

5. Алышбаева Медина Касымбековна БУ-2-19 тайпасынын студента

6. Аманалиева Махабат Олжобековна Э.И.К.,

доцент
«Санариптик экономика жана 

программалоо» кафедрасынын 
башчысы

7. Аринова Жансая Муратовна ФК-2-19 тайпасынын студента
8. Атышов Кебеген Э.И.Д.,

профессор
«Туризм, меймандостук жана 

айлана чейре» кафедрасынын 
профессору

9. Байжанова Г ульмира Качкыновна Э.И.К.,

доцент
«Экономика жана тышкы 

экономикалык ишмердуулук» 
кафедрасынын профессору

10. Байтерекова Г ульмира Саматовна Э.И.К.,

доцент
Узгултуксуз ачык билим 
беруу институтунун доцента

11. Бердибаева Какен Толебаевна Э.И.К.,

доцент
«Бухгалтердик эсеп, анализ 
жана аудит» кафедрасынын 
доцента

12. Бигалиева Асмат Наматбековна э.и.к. «Экономика жана тышкы 
экономикалык ишмердуулук» 
кафедрасынын башчысы

13. Бийназарова Назгуль Суйунбековна п.и.к. «Мамлекеттик, расмий жана 
чет тилдер» кафедрасынын 
доцента

14. Джолдошева Тамара Юлдашевна Э.И.Д.,

профессор
Магистратура жана PhD 
программаларынын жо горку 
мектебинин башчысы



15. Джунушалиева Г ульнара 
Дженишовна

т.и.д.,
доцент

«Философия жана социалдык- 
гуманитардык илимдер» 
кафедрасынын башчысы

16. Джусупова Асель Дженишбековна Экономика жана тейлео 
колледжинин окуутучусу

17. Жаныбек уулу Аскат «Санариптик экономика жана 
программалоо» кафедрасынын 
окуутучусу

18. Жапаралиева Назира Жакыповна п.и.к., 
доцент

«Мамлекеттик, расмий жана 
чет тилдер» кафедрасынын 
башчысы

19. Жапаров Гурас Дурболенович Э .И .Д .,

доцент
«Каржы жана каржы 

технологиялар» кафедрасынын 
башчысы

20. Жумабаев Жамалгазы Э .И .Д .,

профессор
«Бухгалтердик эсеп, анализ 
жана аудит» кафедрасынын 
профессору

21. Зеваева Наталья Евгеньевна «Философия жана социалдык- 
гуманитардык илимдер» 
кафедрасынын ага окуутучусу

22. Зиязова Римма Рифатовна Узгултуксуз ачык билим 
беруу институтунун ага 
окуутучусу

23. Иманалиев Улан Хусейнович Дене-тарбия жана спорт 
борборунун доценти

24. Исакул кызы Венера Маркетинг жана жаштар 
саясаты департаментинин 
башчысы

25. Кадырова Мира Кенешбековна «Экономикалык- 
математикалык ыкмалар жана 
статистика» кафедрасынын ага 
окуутучусу

26. Каргаева Асыл Жанековна «Каржы жана каржы 
технологиялар» кафедрасынын 
окуутучусу

27. Кочкорбаева Мария Дурусбековна Э .И .К .,

доцент
«Туризм, меймандостук жана 
айлана чейре» кафедрасынын 
башчысы

28. Кутанова Бактыгуль Алыбековна Лицейдин окуутучусу

29. Маматова Назира Абдиллаевна Э .И .К .,

доцент
Офис -  регистраторунун 
башчысы

30. Молдоева Толкун Токтоналиевна Экономика жана тейлео 
колледжинин окуутучусу

31. Ногойбаева Эльвира 
Кубанычбековна

Э .И .К .,

доцент
«Бухгалтердик эсеп, анализ 
жана аудит» кафедрасынын 
башчысы

32. Нурматова Айгуль Абдиллаевна Окуудан тышкаркы жана 
социалдык иштер боюнча 
проректор

33. Расулова Назгуль Керимбаевна Э .И .К .,

доцент
Сапат жана аккредитация 
болумунун башчысы



34. Самигуллин Эльдар Валиевич Э .И .Д .,

профессор
«Менеджмент, маркетинг жана 

бизнести башкаруу» 
кафедрасынын профессору

35. Соодонбекова Асель Жакыповна э.и.к. «Менеджмент, маркетинг жана 
бизнести башкаруу» 
кафедрасынын башчысы

36. Супаева Гулназ Тынаевна Э .И .К .,

доцент
Илим жана мамлекеттик тил 
боюнча проректор

37. Сурамбаева Астра Таштанбековна э.и.к. Окуу-усулдук белумунун 
башчысы

38. Сыдыков Бакыт Кадыралиевич э.и.д.,
профессор

«Менеджмент, маркетинг жана 
бизнести башкаруу» 
кафедрасынын профессору

39. Таникулов Абдиназар Бакирович э.и.к. Финансы-чарбалык иштер жана 
маалыматтык камсыздоо 
боюнча проректор

40. Токсобаев Булат Темирбекович э.и.д.,
доцент

Узгултуксуз ачык билим 
беруу институтунун мудуру

41. Токсобаева Бактыгуль Асановна э.и.д.,
профессор

Узгултуксуз ачык билим 
беруу институтунун 
профессору

42. Токтосунова Чолпон Турсуналиевна э.и.к.,
доцент

«Каржы жана каржы 
технологиялар» кафедрасынын 
доценти

43. Турсуналиева Динара Мухтаровна э.и.к. Окуу-усулдук иштер боюнча 
проректор

44. Узбекова Гульнара Ашырбековна Экономика жана тейлее 
колледжинин мудуру

45. Чолбаева Сагынбубу 
Джумабековна

э.и.д.,
профессор

«Эл аралык каржы жана 
экономикалык коопсуздук» 
кафедрасынын башчысы

46. Чубурова Жанылбубу Темировна э.и.д.,
профессор

«Туризм, меймандостук жана 
айлана чейре» кафедрасынын 
профессору

47. Шадыканова Гулянда Умуралиевна «Туризм, меймандостук жана 
айлана чейре» кафедрасынын 
доценти

48. Шейшеналиева Назира 
Темирбековна

Экономика жана тейлее 
колледжинин окуутучусу

49. Эстебес кызы Жазгуль «Туризм, меймандостук жана 
айлана чейре» кафедрасынын 
окуутучусу

OK окумуштуу катчысы 
э.и.к., доцент ~ ^  Ногойбаева Э.К.


