Ф-ОБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Алғибаева
Есімі; Ұлдықыз
Әкесінің аты: Базарбайқызы
Байланыс телефоны; +7 (775) 429 7695

Мекен жайы:

Күдайберген ауылы, Берістен көшесі
№55

Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты , элеуметтік жағдайы;
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куәлік, және т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі

30.09.1995Ж

Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жүмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мәліметтер

Атакент
Қазақ, орташа, тұрмыс құрмаған
Жоғары
5В011000 (физика)
Білім бакалавр
3.43

Ағылшын, орыс, қазақ
Microsoft Office, Enternet Explorer

Б.Момышұлы атындағы №6 мектепгимназия коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
Белсене ат салысты
Момын, жауапты, сыпайы
Заң газет журналдарын оқу, деректі
фильмдерді көру

Ф-ОБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Жалғасов
Есімі: Алтынбек
Әкесінің аты: Жеткербайұлы
Байланыс телефоны: +7 (702) 758 07 56

Мекен жайы:
Түылған жылы, айы, күні:
Түылған жері:
¥лты , элеүметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғеоімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жүмысқа
қатысүы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мәліметтер

БІрысты ауылы, Айжарық көшесі 23
үй
18.04.1995Ж
Мырзакент
Қазақ, орташа, үйленбеген
Жоғары
5В011000 (Физика)
Білім бакалавр
4 (3,36)
Ағылшын, қазақ, орыс
Microsoft Office, Enternet Explorer

А.Байтүрсынов атындағы ЖОМ

Белсене ат салысты
¥йымдастырушылық, жауаркеншілік,
мэдениеттілік
Компьютермен жетік жүмыс жасай
аламын

.

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Туғушова
Есімі: Шохсанам
Әкесінің аты; Халосбойқызы
Байланыс телефоны: 87782499400

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жұмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мәліметтер

М ақтаарал аудан ы «Х .Т угуш ов» ауы лы
«Т .К арим » көш есі № 18 үй
25.08.1994

«Мырзакент» қаласы
Тэжік, орташа
Жоғары
5В011000 «Физика»
Білім бакалавры
«3,37»
Өзбекше, қазақша
Word Pard, ЕхсеІІ, Power Point
«Компьютер курсы» сертификат
№5А.Байтүрсынов ЖОМ

¥йымдастырушылығы,
жауапкершілігі,
мэдениеттіліғі,сабырлылығы.
Тігіншілікпен айналысамын

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

ТегііҚалыбекова
Есімі: Дүрайым
Әкесінің аты: Дүйсенбекқызы
Байланыс телефоны: 87025074095

Мекен жайы:
Түылған
жылы, айы, күні:------------------------- J __________________________ _______________ *
Түылған жері:
____ £ ------------------- і— -------------------------------------------------- ¥лты , элеүметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғерімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(серти(Ьикат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жүмыска
катысуы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мәліметтер

М ақтаарал аудан ы «Қ азы б ек би» ауы лы
«Ж аң а құры лы с» к өш есі № 16 үй
18.07.95

«Кызылорда» облысы
Қазақ, орташа
Жоғары
5В011000 «Физика»
Білім бакалавры
«3,11»
Орысшы, қазақша
Word Pard, ЕхсеІІ, Power Point
«Компьютер курсы» сертификат
«Туран» мектеп ғимназиясы
Іс-шараларға, конференцияларға,
дебатка.
Ұйымдастырушылығы,
жауапкершіліғі,
мә д ениетті ліғі,сабыр л ы л ығы.
Компьютермен жұмыс жасауға
кызығамын.

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Дадаева
Есімі: Нилюфар
Әкесінің аты: Әбдірахманқызы
Байланыс телефоны: 87056927704

Мекен жайы:
Түылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы;
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғерімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тәжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жумысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мэліметтер

М ақтаарал аудан ы «Х .Т угуш ов» ауы лы
«А бдүР асулов» көш есі № 28 үй
13.10.1994

«Мырзакент» қаласы
Тәжік, орташа
Жоғары
5В011000 «Физика»
Білім бакалавры
«3,19»
Өзбекше, қазақша
Word Pard, ЕхсеІІ, Power Point
«Компьютер курсы» сертификат
№5А.Байтурсынов ЖОМ

¥йымдастырушылығы,
жауапкершіліғі,
мэ д ениетті л іғі,сабыр л ы лығы.
Тіғіншілікпен айналысамын

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Сүлейменов
Есімі: Бауыржан
Әкесінің аты; Бақтыбайұлы
Байланыс телефоны: 87021692600

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғерімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жүмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

«М ы рзакент» кенті «Н ұрлы таң» ауы лы
«Ы ңты м ак» көш есі № 13 үй
20.05.1995

«Мырзакент» кенті
Қазақ, орташа
Жоғары
5В011000 «Физика»
Білім бакалавры
«3,15»
Қазақша, ағылшын, орысша
Word Pard, ЕхсеІІ, Power Point
«Компьютер курсы» сертификат
№5 А.Байтурсынов ЖОМ

ҰЙЫ МШ Ы Л

Спорт

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі;Тазабекова
Есімі: Перизат
Әкесінің аты: Мырахметқызы
Байланыс телефоны: 87751612102

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куәлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жүмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мэліметтер

«А такент» қал аш ы ғы «Ж ам бы л» ауы лы
«Д .Б айж ы гы тов» к өш есі № 23
12.01.1995

«Атакент» қалашығы
Қазақ, орташа
Жоғары
5В011000 «Физика»
Білім бакалавры
«3,61»
Орысшы, қазақша
Word Pard, ЕхсеІІ, Power Point
«Компьютер курсы» сертификат
«Сырдария» ЖОМ
Іс-шараларға, конференция
Ұйымдастырушылығы,
жауапкершілігі,
мэдениеттілігі,сабырлылығы.
Компьютермен жұмыс жасауға
қызығамын.

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Нарзиева
Есімі: Малика
Әкесінің аты: Хушвахтовна
Байланыс телефоны: 87029774591

Мекен жайы;

М ақтаарал аудан ы «И ірж ар» ауы лды қ
O K D v r i «А лаш » ауы л ы «Бірлік» көш есі № 34

Түылған жылы, айы, күні;
Түылған жері:
¥лты . әлеүметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғерімінің орташа балы

10.12.1990

«Мырзакент» қаласы
Таджик, орташа
Жоғары
5В011000 «Физика»
Білім бакалавры
«3,90»

Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
('сеотибикат, күэлік, және т.б. болуы)
Іс-тәжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жұмысқа
қатысүы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мэліметтер
________________________________________________

Орысшы, қазақша, өзбекше,
таджикше.
Word Pard, ЕхсеІІ, Power Point
«Компьютер курсы» сертификат
№5А.Байтұрсынов ЖОМ
Конференцияда «орыс тілі» жүлделі
бірінші орын
Іс-шараларға, конференцияларға,
дебатқа.
Ұйымдастырушылығы,
жауапкершілігі,
мәдениеттілігі,сабырлылығы.
Компьютермен жүмыс жасауға
қызығамын.

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Ибрагим
Есімі: Перизат
Әкесінің аты: Рахманқызы
Байланыс телефоны: 87757274895

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты , элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жүмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мәліметтер

М ақтаарал ауд ан ы «Б ескеттік» ауы лы
«Т өле би» көш есі № 43 үй
12.01.1995

«Жетысай қаласы»
Қазақ, орташа
Жоғары
5В011000 «Физика»
Білім бакалавры
«3,48»
Орысшы, қазақша
Word Pard, ЕхсеІІ, Power Point
«Компьютер курсы» сертификат
№5А.Байтүрсынов ЖОМ
«Желтоқсан оқиғалары» алғыс хат
Іс-шараларға, конференцияларға,
дебатқа.
Ұйымдастырушылығы,
жауапкершілігі,
мэд ениетті лігі,сабыр лы лығы.
Компьютермен жүмыс жасауға
қызығамын.

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Сэрсен
Есімі: Мейірхан
Әкесінің аты: Жолдасбекұлы
Байланыс телефоны:87758320030

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Түылған жері:
¥лты, әлеүметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыүы
Үлғепімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, күәлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тәжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жүмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мэліметтер

«А сы қ ата» кен ті.А қн и ет ауы лы
1 3 .0 5 .9 5 Ж

«А сы к ата» кенті.

Қазақ ,жақсы
Жоғары
5В011000-«Физика»
Білім Бакалавры
«3,04»
Казақ, орыс
Word Pard, Excell, Power Point

А.Байтүрсынов атындағы №5 ЖОМ
Белсенді
Ұйымдастырушылық, ізденімпаздық,
жауапкершіліғі, мэдениеттіліғі,
сабырлылығы
Компьютермен жетік жұмыс жасай
аламын

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Тлеубергенов
Есімі; Еламан
Әкесінің аты; Оразұлы
Байланыс телефоны: 87786569495

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, және т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жұмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мэліметтер

М ақтаарал ауд ан ы «А сы қ ата» кенті
«Т леубаев» көш есі № 47 үй
23.12.1994

«Асық ата» кенті
Қазақ, орташа
Жоғары
5В011000 «Физика»
Білім бакалавры
«3,22»
Орысшы, қазақша
Word Pard, ЕхсеІІ, Power Point
«Компьютер курсы» сертификат
№5А.Байтүрсынов ЖОМ
«Желтоқсан оқиғалары» алғыс хат
Іс-шараларға, конференция
Ұйымдастырушылығы,
жауапкершіліғі,
мэ д ениетті ліғі ,сабыр лы лығы.
Спортқа қызығамын.
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Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Әлімбеков
Есімі: Азат
Әкесінің аты: Бекарысұлы
Байланыс телефоны: +7 (707) 480 8710

Мекен жайы:
Түылған жылы, айы, күні:
Түылған жері:
¥лты, элеүметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғеоімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
('сертибикат, куәлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тәжірибеден өткен мекемесі

Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мәліметтер

Нүрлыбаев, Қарақыр Бейбітшілік 26
02.07.1995ж
Мырзакент
Қазақ, орташа, үйленбеғен
Жоғары
5В011000 (физика)
Білім бакалавр
3.10
Орыс, қазақ
Microsoft Office, Enternet Explorer

Б.Момышұлы атындағы №6 мектепғимназия коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
Белсене ат салысты
Момын, жауапты, сыпайы
Заң газет журналдарын оқу, деректі
фильмдерді көру

Ф-ОБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Есенбеков
Есімі: Заманбек
Әкесінің аты: Жайсанбекұлы
Байланыс телефоны: +7 (747) 724 0023

Мекен жайы:
Түылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты , әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғерімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша турлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі

Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жумысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

Өнімкер ауылы, Әшімов Ә. №23
12.01.1993ж
Мырзакент
Казақ, орташа, ұйленбеғен
Жоғары
5В011000 (физика)
Білім бакалавр
3.47
Орыс, қазақ
Microsoft Office, Enternet Explorer

Б.Момышұлы атындағы №6 мектепгимназия коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
Белсене ат салысты
Момын, жауапты, сыпайы
Заң ғазет журналдарын оқу, деректі
фильмдерді кору

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Дамира
Есімі; Тұрдыбай
Әкесінің аты; Асқарқызы
Байланыс телефоны: +77475358182, +77755433505

Мекен жайы:
Түылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты , әлеүметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
М я м я н яян лътрылыүы
Үлгерімінің орташа балы
Тіллеолі меңғерүі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куәлік, және т.б. болуы)
Іс-тәжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жүмысқа
Кятмсүы

Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мэліметтер

Атакент қ., «Береке» ауылы, «Береке»
көшесі
12.04.1995ж
Асық ата
Казақ. Жақсы
Жоғары
5В011000-«Физика»
Білім Бакалавры
_
4 (3,64)
Казак, орыс
Word Pard, Excell, Power Point

Б Момытттүпы №6 мектеп-ғимназиясы
Іс-тәжірибеден өту кезінде
марапатталды.
КТК, концерт, конференциялар және
би үйірмелері________ _______________
Тез тіл табыса білемін, көрғен
нэрсені тез үйреніп аламын,
үйымдастырүшылық қабілетім де бар
Компьютермен жетік жұмыс жасай
аламын

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Жолдасова
Есімі: Жібек
Әкесінің аты; Есенгелдіқызы
Байланыс телефоны: +77757641154, 87755413703

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты , әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жұмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мәліметтер

Ы н тал ы ауы лы . Н ұрлы баев а/ә
13.05.1994ж

Жетісай
Қазақ.Жақсы
Жоғары
5В011000-«Физика»
Білім Бакалавры
4 (3,8)
Қазақ, орыс
Word Pard, Excell, Power Point

А.Байтұрсынов атындағы №5 ЖОМ
Іс-тэжірибеден өту кезінде
марапатталды.
Белсенді
¥йымдастырушылық, ізденімпаздық,
жауапкершіліғі, мәдениеттіліғі,
сабырлылығы
Компьютермен жетік жүмыс жасай
аламын

Ф-ОБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Мүстафақұлов
Есімі: Қайыпназар
Әкесінің аты: Мұратхасымұлы
Байланыс телефоны: +7 (775) 552 5554

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты , элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі

Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жұмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

Жетысай қ., Мүсірепов көшесі №10/2
23.11.1993Ж
Жетысай
Қазақ, орташа, үйленбеген
Жоғары
5В011000 (физика)
Білім бакалавр
4(3,72)
‘
Қазақ, түрікше, орысша
Microsoft Office, Entemet Explorer,
MS Office

Б.Момышүлы атындағы №6 мектепгимназия коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
Белсене ат салысты
Еңбекқор, ұқыпты, салмақты,
жауапты
Спорт, кітап оқу, машина

Ф-ОБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Орынбаева
Есімі: Айгүл
Әкесінің аты: Әмірханқызы
Байланыс телефоны: +7 (771) 390 3994

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты , әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі

Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жүмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

Еңбекші ауыл окруғі, Нүрлытағ];
ауылы, Атамекен көшесі №44
20.06.1994ж
Мырзакент
Қазақ, орташа, түрмыс күрмаған
Жоғары
5В011000 (физика)
Білім бакалавр
4(3,65)
Орыс, қазақ
Microsoft Office, Entemet Explorer

Б.Момышүлы атындағы №6 мектепғимназия коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
Белсене ат салысты
Момын, жауапты, сыпайы
Заң ғазет журналдарын оқу, деректі
фильмдерді көру

