Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндсмесі

Тегі: Кулиев
Есімі:Баходир
Әкесінін аты:Куконович
Байланыс телефоны:87756229215

Мекен жайы:
Туылған жылы. айы, күні:
Т>ъілган жері:
¥лты, әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді менгеруі

Жаңаауыл ауылы, Гулистан көшесі
11.08.95Ж

Компютерлік дағдылары

Жаңаауыл ауылы
Тэжік. Орташа
Жоғары (аякталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім бакалавры
GPA 2.68
Қазак тілі-еркін, орыс тілі-сөздік бойынша.
ағылшьш-сөздік бойынша
Microsoft Word, MS Office

Оқытудын қосымша түрлері (сертификат,
куэлік. жэне т.б. болуы)

«Интерактивті мултимедия тактасын тиімді
пайдалану» курсы.

Іс-тәжірибеден өткен мекемесі

«№6 Б.Момышұлы атындагы мектепгимназиясы»
«№6 Б.Момышүлы атындағы мектепгимназиясьшан Мадактама қағазы

Жетістіктері, марапаттары

Университеттегі қогамдық жұмысқа
қатысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы косымша мэліметтер

Белсенді
жауапты, тез тіл табыса алатьш, ұкьтты.
музыка тындау, шетел авторларьшың
кітаптарын оку, спортпен шугылданлч
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Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Жаңабаева
Есімі: Баянсұлу
Әкесінің атыіХалилулла
Байланыс телефоны:+77754178895

Мекеы жайы:

Мырзакент қалашығы,Т.Жайлыбаев
ауылы,Алматы көшесі №15 үй

Т>ъшған жылы. айы, күні:
Туылған жері:
Үлты, әлеуметгік жағдайы:
Білімі
Мамандыгы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меигеруі
Компютерлік дағдылары

04.11.94Ж

Мырзакент каласы
Қазақ. Орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім бакалавры
GPA 3.75
Қазақ тілі-еркін, орыс тілі-еркін.
Microsoft Word, MS Office

Окытудын косымша түрлері (сертификат,
куэлік, жэне т.б. болуы)

«Интерактивті мултимедия тактасьш тиімді
пайдалану» курсы.

1с-тәжірибеден өткен мекемесі

Б.Момышұлы атындағы №6 мектепгимназия

Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі коғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы косымша мәліметтер

Белсенді
жауапты, тез тіл табыса алатьш, ұкьшты.
музыка тындау, шетел авторларьшың
кітаптарын оқу.
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Бітіруші түйіндемесі

Т егі:Құлмұратова
ЕсімігАқсауле
Әкесінің аты:Жамалбекқызы
Байланыс телефоны:87755039611

Мекен жайы:

Байқоныс ауылы Ш.Құдайберді 57/59

Т\ъілған жылы, айы, күні;

18.01.95ж

Туылған жері:

Байқоныс ауылы Ш.Құдайберді 57/59

¥лты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік д^дьшары

Қазақ. Орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім бакалавры
GPA3.15
Қазак тілі-туған тілім, орыс тілі-еркін,
ағылшын-сөздік бойьгаша
Microsoft Word, MS Office

Оқытудьщ қосымша түрлері (сертификат,
куәлік, жэне т.б. болуы)

«Интерактивті мултимедия тактасьш тиімді
пайдалану» курсы.

Іс-тэжірибеден өткен мекемесі

«№31 М.Әуезов атьшдағы » жалпы орта
мектебі.
«№31 М.Әуезов атьшдағы » жалпы орта
мектебінен «Алғыс хат»
Белсенді

Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдык жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

жауапты, тез тіл табыса алатын, ұкьшты.
музыка тыңдау, қолөнермен шұғылдану,
шығыс авторларыньщ кітаптарын оку.
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Тегі:Абдуллаева
Есімі;Салтанат
Әкесінің аты:Нұрланқызы
Байланыс телефоны;87784005051

Мекен жайы:

Жетісай қаласы, Сүйеуұлы 3/1

Туылған жылы, айы, күні:
Туылган жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа баіы
Тілдерді меңгеруі

09.10.1995Ж

Компютерлік дағдылары

Атакент
Қазақ. Орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім бакалавры
GPA3.17
Қазак тілі-туған тілім, орыс тілі-еркін,
ағьшшьш-сөздік бойынша
Microsoft Word, MS Office

Окытудьщ косымша түрлері (сертификат,
куэлік, жэне т.б. болуы)

«Интерактивті мултимедия тактасьш тиімді
пайдалану» курсы.

Іс-тэжірибеден өткен мекемесі

«№6 Б.Момышұлы атындағы мектепгимназиясы»

Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдык жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері

Белсенді

Өзі туралы косымша мэліметтер

музыка тыңдау, шетел авторларыньщ
кітаптарын оку, колөнермен шұғылдану.

жауапты, тез тіл табыса алатын, ұкыпты.
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Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Ермакова
Есімі: Динара
Әкесінің аты: Ерланқызы
Байланыс телефоны:+77753870738

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары

Жетісай қаласы Ш.Айманов №28
11.08.1994Ж
Жетісай
Қазақ. Орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім
бакалавры
GPA 3.32
Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын
Microsoft Word, MS Office

Окытудың косымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)

Microsoft Word, MS Office
«Интерактивті мултимедия тактасын
тиімді пайдалану» курсы

Іс-тэжірибеден өткен мекемесі

«№6 Б.Момышұлы атындағы мектепгимназия» коммуналдық мемлекеттік
мекемесі

Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері

Өзі туралы қосымша мәліметтер

Белсенді
жауапты, тез тіл табыса алатын,
ұқыпты, көпшіл,белсенді.
музыка тыңдау, шетел авторларының
және әдеби кітаптарды оқу, есеп
шығару.
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Бітіруші түйіндемесі
Тегі: Құлтаева
Есімі: Сәуле
Әкесінің аты: Тэжібайқызы
Байланыс телефоны:+77789279295

Туылған жылы, айы, күні:
Туылган жері:
¥лты, әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғерімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Окытудың косымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)

Іс-тәжірибеден өткен мекемесі

Жетістіктері, марапаттары

Университеттеғі коғамдык жұмысқа
қатысуы__________________________
Жеке қасиеттері

Өзі туралы косымша мэліметтер

Жылы-су (Минералды-су) ауылы. С.
Сейфуллин көшесі 7_______________
09.06.1995ж
Жылы-су
Қазақ. Орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім
бакалавры____________________
GPA3.28
Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын
Microsoft Word, MS Office

Microsoft Word, MS Office
«Интерактивті мултимедия тақтасын
тиімді пайдалану» курсы

«№6 Б.Момышұлы атындағы мектепгимназия» коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
«№6 Б.Момышұлы атындағы мектепғимназия» коммуналдық мемлекеттік
мекемесінен мадақтама, іс-тәжірибе
барысында ұйымдастырылған
байқаудан ең үздік тәрбие сағатын
жеңіп алдым
Белсенді
жауапты, тез тіл табыса алатын,
үқыпты, көпшіл,белсенді.
музыка тындау, шетел авторларының
жэне әдеби кітаптарды оқу, есеп
шығару.
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Бітір\ ші түйіндемесі

Тегі:Үсіпханова
Есімі:Бибінұр
Әкесінің аты:Балтабеккызы
Байланыс телефоны:87781349493

Мекен жайы:

Атакент Массарият көшесі №22

Туылган жылы, айы. күні:

24.07.94Ж

Туылган жері;

Атакент

Ұлты, элеуметтік жагдайы:
Білімі
Мамандыгы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары

Қазақ. Орташа
Жогары (аякталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім бакалавры
GPA3.31
Қазак тілі-туған тілім, орыс тілі-сөздік
бойынша, ағылшын-сөздік бойынша
Microsoft Word, MS Office

Окытудың қосымша түфлері (сертификат,
куэлік. және т.б. бол}'ы)

«Интерактивті мултимедия тактасын тиімді
пайдалану» курсы.

Іс-тәжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі коғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері

«№10 Қ.Сэтбаев » жалпы орта мектебі.

Өзі туралы косымша мәліметтер

Белсенді
жауапты, тез тіл табыса алатын, ұқыпты.
музыка тыңдау, қолөнермен иіұғьиідану,
шыгыс авторларының кітаптарын оку.
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Тегі: Өскенбай
ЕсімііЛэззат
Әкесінің аты:Сапарбай
Байланыс телефоны:87713818776

Мекен жайы:
Туылган жылы. айы, күні:
' Туылған жері:
Үлты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандыгы
^ Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Окытудың қосььмша түрлері (сертификат,
куэлік. жэне т.б. болуы)

Іс-тэжірибеден еткен мекемесі

Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі коғамдық жұмысқа
қатысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы қосьшша мәліметтер

Жаңа ауыл округі, Ынтымак ауылы, Көрікті
көшесі №2
17.02.1995Ж
Жетісай қаласы
Қазақ, орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойьшша білім бакалавры
GPA 3,34
Қазақ тілі-туған тілім, орыс тілі-еркін.
Microsoft Word, MS Office
«Интерактивті мултимедия тақтасьш тиімді
пайдалану» курсы

« Б.Момышұлы атындағы №6 мектепгимназия» коммуналдык мемлекеттік
мекемесі
Белсенді
жауапты, тез тіл табыса алатын, ұкьшты.
тарих, биологая, кол өнермен іттүғылдану,
лабораториялық тэжірибелер, жаңа
багдарламаларды игеру.
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Тегі; Сейідәзім
Есімі:Айжан
Әкесінің атькБақытхожақызы
Байланыс телефоны:87075020296

Компютерлік дағдылары

Асыката кенті,Ақниет ауылы,
Жаңақұрылыс көшесі №3
01.10.96Ж
Асыката кенті
Қазақ. Орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім бакалавры
GPA 3.74
Қазақ тілі-туған тілім, орыс тілі-еркін,
ағылшьш-сөздік бойынша
Microsoft Word, MS Office

Окытудың косымша түрлері (сертификат,
куэлік, жэне т.б. болуы)

«Интерактивті мултимедия тактасын тиімді
пайдалану» курсы

Іс-тәжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары

«Еңбек» жалпы орта мектебі
«Енбек» жалпы орта мектебінен Алғыс хат

Университеттегі қоғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке қасиеттері

Белсенді

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні;
Туьшган жері:
Ұлты, әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі

Өзі туралы қосымша мэліметтер

1
1

жауапты, тез тіл табыса алатын, ұқьшты.
тарих, қол өнермен шұғылдану,
лабораториялық тэжірибелер, жаңа
багдарламаларды игеру.
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Тегі; Төлепова
Есімі:Әйгерім
Әкесінің аты::Үсенқызы
Байланыс телефоны:87075643664

Компютерлік дағдылары

Мырзакент қаласыДостьщ 8/1
19.08.1995Ж
Мырзакент каласы
Қазақ. Орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім бакалавры
GPA 3.08
Қазақ тілі-туған тілім, орыс тілі-еркін,
ағылшын-сөздік бойьшша
Microsoft Word, MS Office

Окытудың косымша түрлері (сертификат,
куэлік, және т.б. болуы)

«Интераістивті мултимедия тактасын тиімді
пайдалану» курсы

Іс-тэжірибеден өткен мекемесі

«Мырзакен» жалпы орта мектебі мектепгимназиясы
«Мырзакент» жалпы орта мектебі мектепгимназиясынан Алғыс хат,Мадақтама

Мекен жайы:
Туылган жылы. айы, күні:
Туьиіган жері;
Ұлты, элеуметтік жағдайы:
Білші
Мамандыгы
Мамандандырылыуы
Үлгерімініц орташа балы
Тілдерді меңгеруі

Жетістіктері, марапаттары

Уииверситеггегі қогамдык жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері

Белсенді

Өзі туралы косььмша мәліметтер

тарих, қол өнермен шұгылдану,
лабораториялық тэжірибелер, жаңа
бағдарламаларды игеру.

жауапты, тез тіл табыса алатын, ұқыпты.

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Азимова
Есімі:3арина
Әкесінің аты:Темуровна
Байланыс телефоны:87073538460

Компютерлік дағдылары

Асықата кенті, Ж.Ералиев ауылы Дикан
көшесі №9
14.01.94Ж
Асыката кенті, Ж.Ералиев ауылы
Тәжік. Орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойьшша білім бакалавры
GPA 3.84
Қазак тілі-еркін, орыс тілі-еркін, ағылшьшсөздік бойынша
Microsoft Word, MS Office

Окытудың косымша түрлері (сертификат,
куэлік, жэне т.б. болуы)

«Интерактивті мултимедия тактасын тиімді
пайдалану» курсы.

Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары

№123 жалпы орта мектебі
Химия жэне биология факультет аралык
олимпиядадан 2-орын.
«Жас химиктер» сайысьшда 1-орьш.
«№1 М Горький атындағы мектепгимназия», «№123 жалпы орта мектебі»
коммуналдық мекемелерінен «Алғыс хат»

Университеттегі қогамдык жұмыска
катысуы
Жеке қасиеттері

Белсенді

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы:
Биіші
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі

Өзі ту^ралы қосымша мэліметтер

•

жауапты, тез тіл табыса алатьш, ұқьшты.
музыка тыңдау, шетел авторларыньщ
кітаптарын оку.

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Юсупова
Есімі: Азизахон
Әкесінің аты: Фарход кизи
Байланыс телефоны:87075941400

Мекен жайьт:
'Гуылған жьиіы, айы, күні:
Туылған жері:
Үлты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандыгы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары

Жетісай қаласы, Өтепов көшесі №24
04.11.94Ж
Самарканд каласы
Қазақ. Орташа
Жоғары (аякталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім бакалавры
GPA 3.75
Қазақ тілі-еркін, орыс тілі-еркін, ағылшьшсөздік бойьшша
Microsoft Word, MS Office

Окытудың косымша түрлері (сертификат,
куәлік, жэне т.б. болуы)

«Интерактивті мултимедия тақтасын тиімді
пайдалану» курсы.

1с-тэжірибеден өткен мекемесі

Б.Момышұлы атындагы №6 мектепгимназия
«№1 М Горький атындағы мектепгимназия», « Б.Момышұлы атындағы №6
мектеп-гимназия» коммуналдыкмемлекеттік мекемелерінен «Алғыс хат»

1

1

Жетістіктері, марапаттары

Университеттегі қоғамдык исұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері

Белсенді

Өзі туралы косьтмша мэліметтер

музыка тындау, шетел авторларының
кітаптарын оқу.

жауапты, тез тіл табыса алатьш, ұқьшты.

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі

Тегі:3иядалиев
ЕсімігРысбай
Әкесінің аты;Мадиярұлы
Байланыс телефоны:87028182791

Мекен жайы:

Атамекен, Батманов көшесі №4

Туылған жылы, айы, күні:

09.07.94Ж
•

Туылған жері:
Ұлты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары

Атамекен, Батманов көшесі №4
Қазақ. Орташа
Жоғары (аяқталмаған)
Химия
5В011200-Химия бойынша білім бакалавры
GPA3.02
Қазак тілі-туған тілім, орыс тілі-еркін,
ағылшьш-сөздік бойынша
Microsoft Word. MS Office

Оқытудың қосымша түрлері (сертификат,
куэлік, жэне т.б. болуы)

«Интерактивті мултимедия тақтасын тиімді
пайдалану» курсы.

Іс-тэжірибеден өткен мекемесі

«№6 Б.Момышұлы атындағы мектепгимназиясы»

Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы косымша мэліметтер

Белсенді
жауапты, тез тіл табыса алатьш, ұкьшты.
музыка тыңдау, спортпен шұғылдану,
шығыс авторларының кітаптарын оқу.

