
И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин 
Окумуштуулар кецешинин курамы

1. Чыныбаев М.К. -  Окумуштуулар кенешинин терагасы, ректор, ф.-м.и.к, доцент
2. Элеманова Р.Ш. -  Окумуштуулар кенешинин терагасынын орун басары, академиялык 

иштер боюнча проректор, т.и.к., доцент
3. Таштобаева Б.Э. -  Окумуштуулар кенешинин катчысы, т.и.к., профессор
4. Торобеков Б.Т. -  илимий иштер боюнча проректор, т.и.д., профессор
5. Чымыров А.У. -  эл аралык байланыштар боюнча проректор, т.и.к., доцент
6. Сыдыков Ж.Д. - енуктуруу жана инвестицияларды тартуу боюнча проректор, т.и.к., 

доцент
7. Асиев А.Т. -  административдик-чарбачылык иштери боюнча проректор, т.и.к., доцент
8. Амиров Т.К. -  Жалал-Абад областынын Кызыл-Кыя ш. филиалдын директору, э.и.к., 

доцент
9. Болотов Т.Т. -  Дистанттык билим беруу борборунун директору, т.и.к., доцент
10. Борукеев Т.С. -  Биргелешкен билим беруу программалары институтунун директору, т.и.к.
11. Галбаев Ж.Т. -  Энергетикалык институтунун директору, т.и.д., доцент
12. Жолчуев Н.К. -  Энергетикалык институттун ЭЭ-8-21 тобунун студента, Студенттик 

кецештин терагасы
13. Кабаева Г.Дж. -  Маалыматтык технологиялар институтунун директору, т.и.д., доцент
14. Каримов Б.Т. -  Электроника жана телекоммуникациялар институтунун директору, т.и.к., 

доцент
15. Касмамбетов Х.Т. -  Чуй областынын Кара-Балта ш. филиалдын директору, т.и.к., доцент
16. Кожобаева С.Т. -  Архитектура жана дизайн институтунун директору, арх.к., доцент
17. Койчуманова Ж.М. -  Чуй областынын Токмок ш. филиалдын директору, ф-м.и.к., доцент
18. Кудакеева Г.М. -  Жаш илимпоздор Кенешинин мучосу, т.и.к.
19. Маматов Ж.Ы. -  Н.Исанов атындагы Кыргыз инженердик курулуш институтунун 

директору, ф.-м.и.к., доцент
20. Маралбаев А.О. -  академик У.Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен металлургиялык 

инситутунун директору, г.-м.и.к., доцент
21. Маткеримов Т.Ы. -  Транспорт жана робототехника институтунун директору, т.и.д., 

профессор
22. Мырзалиева М.А. -  Тарбия иштери боюнча департаменттин директору
23. Ниязов Н.Т. -  Жалал-Абад областынын Кара-Кол ш. филиалдын директору, т.и.к., доцент
24. Омуров Ж.М. -  Магистратура жогорку мектебинин башчысы, т.и.к.
25. Рысбаева И.А. -  Технологиялык институтунун директору, т.и.к., доцент
26. Суюмбаева А.А. -  профуюмдук комитеттин терайымы, доцент
27. Сыдыкова Ч.К. -  Экономика жана бизнес жогорку мектебинин директору, э.и.к., доцент
28. Уметалиев А.С. -  Логистика эл аралык жогорку мектебинин директору, э.и.д., профессор
29. Усупкожоева А.А. - Кыргыз-герман техникалык институтунун директору, т.и.к., доцент
30. Акпаралиев Р.А. -  Энергетикалык институттун “Энергиянын калыптанма булактары” 

кафедрасынын доценти, т.и.к., доцент
31. Султаналиева P.M. -  Энергетикалык институттун “Физика” кафедрасынын башчысы, 

ф.-м.и.д., профессор
32. Таабалдиева Н.Д. -  Энергетикалык институттун “Дж.Апышев атындагы Электр 

энергетика жана электротехника” кафедрасынын доценти, т.и.к.



33. Макиева З.Дж. -  Маалыматтык технологиялар институтунун “Компьютердик 
системдерди программалык камсыздоо” кафедрасынын доценти

34. Дуйшенова У.Дж. -  Маалыматтык технологиялар институтунун “Колдонмо 
математика жана информатика” кафедрасынын улук окутуучусу

35. Мекенбаев Б.Т. -  Маалыматтык технологиялар институтунун “Компьютердик 
лингвистика” кафедрасынын доценти

36. Тентиева С.М. -  Маалыматтык технологиялар институтунун “Информатика жана 
эсептик техника” кафедрасынын профессору, т.и.к., доцент

37. Муктарбек уулу К. -  Транспорт жана робототехника институтунун “Ташууларды 
уюштуруу жана транспортту башкаруу” кафедрасынын доценти, т.и.к., доцент

38. Иманкулов Дж.Дж. -  Архитектура жана дизайн институтунун “Архитектуралык 
мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо” кафедрасынын профессору,

. арх.доктору
39. Сатаев К.А. -  Архитектура жана дизайн институтунун “Дизайн” кафедрасынын 

доценти
40. Сасыкеев У.Т. -  Архитектура жана дизайн институтунун “Шааркуруу” кафедрасынын 

доцентинин м.а., арх.кандидаты
41. Боронбаев Э.К. -  Н.Исанов атындагы Кыргыз инженердик курулуш институтунун 

“Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетуу” кафедрасынын профессору, т.и.д., 
профессор

42. Темикеев К.Т. -  Н.Исанов атындагы Кыргыз инженердик курулуш институтунун 
“Курулуш конструкциялары, имараттар жана курулмалар” кафедрасынын профессору, 
т.и.к., профессор

43. Кутуев М.Д. -  Н.Исанов атындагы Кыргыз инженердик курулуш институтунун 
“Курулуш механика жана гидротехникалык курулуш” кафедрасынын профессору, 
т.и.д., профессор

44. Апсеметов М.Ч. -  Н.Исанов атындагы Кыргыз инженердик курулуш институтунун 
“Автоунаа жана темир жолдор, кепурелер, тунелдер” кафедрасынын профессору, 
т.и.к., профессор

45. Раджапова Н.А. -  Н.Исанов атындагы Кыргыз инженердик курулуш институтунун 
“Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо” кафедрасынын 
профессору, т.и.к., доцент

46. Кожогулов К.Ч. -  У. Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен металлургиялык
институтунун “Пайдалуу кендерди жер астында казып иштетуу” кафедрасынын 
профессору, КР Улуттук илимдер академиясынын академиги, т.и.д.

47. Оролбаева Л.Э. -  У.Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен металлургиялык
институтунун “Суу, мунайгаз ресурстары жана геотобокелчиликтер” кафедрасынын 
профессору, г-м.и.д.

48. Молдобаев Э.С. -  У.Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен металлургиялык
институтунун “Пайдалуу кендерди байытуу жана металлургиялык процесстер” 
кафедрасынын доценти, т.и.к.

49. Умаров Т.С. -  У.Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен металлургиялык институтунун 
“Маркшейдердик иштер жана ГМС технологиялары” кафедрасынын доценти.

50. Рыспаева А.С. — Экономика жана бизнес жогорку мектебинин “Бухгалтердик эсеп, 
талдоо жана аудит” кафедрасынын доценти, э.и.к., доцент

51. Батырканов М.Ш. -  Экономика жана бизнес жогорку мектебинин “Экономикадагы 
маалыматтык системалар” кафедрасынын доценти, ф.-м..и.к., доцент

52. Нусупова Н.К. -  Экономика жана бизнес жогорку мектебинин “Ишкананын 
экономикасы жана башкаруу” кафедрасынын доценти, э.и.к., доцент

53. Бакытов Р.Б. -  Электроника жана телекоммуникациялар институтунун 
“Инфокоммуникациялык технологиялар” кафедрасынын улук окутуучусу

54. Абдукаримова З.А. -  Кыргыз-герман техникалык институтунун Немис тили 
борборунун доценти



55. Кожошов Т.Т. -  Кыргыз-герман техникалык институтунун “Механика жана 
ендуруштук инженерия” кафедрасынын доценти, т.и.к., доцент

56. Кошоева Б.Б. -  Кыргыз-герман техникалык институтунун «Телематика» 
кафедрасынын доценти, т.и.к.

57. Мамбетова А.Ш. -  Технологиялык институттун “Тамак аш азыктарын ендуруу 
технологиясы” кафедрасынын доценти

58. Чимчикова М.К. -  Технологиялык институттун “Женил енер-жай буюмдарынын 
технологиясы” кафедрасынын доценти

59. Сырымбекова Э.И. -  Технологиялык институттун “Химия жана химиялык 
технологиялар” кафедрасынын доценти


