Түйіндеме
Аты-жөні: Боханова Мадина Нұрланқызы
Мекен-жайы: ОҚО Мақтаарал ауданы Абай ауыл экімшілігі
Отан елді мекені №3 отд М.Шоқай көніесі №74
Телефоны: +7 775 761 06 05
Жалпы ақпарат:

Туған жылы: 06.05.1995 ж
¥лты : Қазақ
Жынысы: Қыз
Отбасы жағдайы: Тұрмыс құрмаған
Азаматтығы: ҚР
Білімі:
-

№25 Г.С.Титов атындағы жалпы орта мектебі - 2001 - 2012 жж.
«Сырдария» университет! «Жаратылыстану жэне математика»
ғылыми мектебі, математика мамандығы

Мамандығы: Математика
Тілді білуі: қазақша
орысша
ағылшынша
Компьютерді игеруі: Excel, Word, Power Point
Жеке қасиеттері: ұйымшыл, жауапты, адамдармен тіл табыса алады
Қызығушылықтары: баскетбол, ас эзірлеу, кітап оқу
Орташа балы: 4 (3,66)

Түйіидеме

I І.Аты-жөні: Қожахметқызы Жэудір
2.Мекен-жайы: ОҚО Мақтарал ауданы Асық ата кенті

Мақташы ауылы Арайлым көшесі №19 үй
3. Телефоны:+77757464615
4. E-mail: jado 95@mail.ru
5. Жалпы ақпарат:
Туылған жылы: 29.05.1995ж.
¥лты: Қазақ
ЖынысыіҚыз
Отбасылық жағдайыгтұрмыс құрмағам бойдақпын
Азаматгығы: ҚР
Білі\іі:

-№29 Мақташы ЖОМ 2000-201 Іжж.
-«Сырдария» университет! «Жоғары жаратылыстану жэне
математика» факультет!, математика мамандығы

Мамандығы: Математика
Тілді білуі: казақша

Орысша
ағылшынша (бастапкы деңгей)
Компьютерді игеруі: Office
Жеке қасиеттері: ұйымшыл, баскару каб!лет!не ие, жауапты,

адамдармен т!л табыса алады
Қызығушылықтары: к!тап оқу
Орташа балы: 3,07

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі
Тегі; Оразалиев
Есімі: Мейрамбек
Әкесінің аты: Ибрагим ұлы
Байланыс телефоны: 8-778-985-03-33

Мекен жайы:

ОҚО Мақтаарал ауданы Асықата
кенті Габдулин №4
Туылған жылы, айы, күні:
07.03.1994
Туылған жері:
ӨР туылғам
¥лты , элеуметтік жағдайы:
қазақ, жақсы
Білімі
жоғары
Мамандығы
Математика
Мамандандырылыуы
математика мамандығының білім
бакалавры
Үлгерімінің орташа балы
4(3,08)
Тілдерді меңгеруі
қазақ, орыс, ағылшын
Компютерлік дағдылары
Интербелсенді тақта курсы.
Оқытудың қосымша түрлері
Интербелсенді тақта курсын
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы) аяқтағаны туралы сертификат,
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетісай қаласы №122 мектебі
Жетістіктері, марапаттары
Қоғамдық жүмыстарға белсене
қатысқандары үпіін
Университеттегі қоғамдық жүмысқа
Университеттің, факультеттің,
қатысуы
мамандықтың іс-шараларына белсене
қатысты
Жеке қасиеттері
қарапайым, талапшыл, ұқыпты,
белсенді, жауапкершілігі мол
Өзі туралы қосымша мэліметтер
Үйленбеген, эдеби кітаптар оқимын,
,ізденімпаз,әдепті,мейірімді ,домбыра
1шертем.

Түйіндеме
Аты-жөні: Жұмабекова ¥лбике Абиласанқызы
Мекен-жайы: ОҚО Мақтарал ауданы Жетісай қаласы
Әз-Тэуке көшесі
Телефоны:

+7754209120

Жалпы ақпарат:

Туған жылы: 28.06.1993 ж
¥лты : Қазақ
Жынысы: Қыз
Отбасы жағдайы: Тұрмыс құрмаған
Азаматтығы:

ҚР

Білімі:
-

№4 Абай атындағы жалпы орта мектебі-2000-201 Іжж.
«Сырдария» университет! «Жаратылыстану жэне математика»
ғылыми мектебі, математика мамандығы

Мамандығы: Математика
Тілді білуі: қазақша, орысша, өбекше, ағылшынша(сөздік арқылы)
Компьютерді игеруі: Excel, Word, Power Point, Paint
Жеке қасиеттері: адамғерпіілігі мол, адамдармен тез тіл табысады.
Қызығушылықтары: футбол, би билеу, эн айту, сурет салу.
Орташа балы: 4 (3.69)

Түйіндеме
Аты-жөні: Жүсіпбекова Оразкүл Әмірбекқызы
Меқен-жайы: ОҚО Мақтарал ауданы Жаңа ауыл экімшілігі
Тюрин № 1
Телефоны:

+77782996001

Жалпы ақпарат:

Туған жылы: 24.02.1995 ж
¥лты : Қазақ
Жынысы: Қыз
Отбасы жағдайы: Тұрмыс құрмаған
Азаматтығы:

ҚР

Білімі;
-

Мәлік Ғабдуллин жалпы орта мектебі-2001-2012жж.
«Сырдария» университет! «Жаратылыстану жэне математика»
ғылыми мектебі, математика мамандығы

Мамандығы: Математика
Тілді білуі: қазақша, орысша, ағылшынша(сөздік арқылы)
Компьютерді игеруі: Excel, Word, Paint
Жеке қасиеттері: адамғершіліғі мол, адамдармен тез тіл табысады.
Қызығушылықтары: кітап оқу, ас эзірлеу.
Орташа балы: 4 (3.38)

Түйіндеме
Аты-жөні: Кенжаева Умида Бахтиярқызы
Мекен-жайы: ОҚО Мақтарал ауданы Е.Ералиев
30 жылдық Достық көшесі № 10
Телефоны:

+77751539692

Жалпы ақпарат:

Туған жылы: 11.12.1994 ж
¥ л т ы : Тэжік
Жынысы: Қыз
Отбасы жағдайы: Тұрмыс құрмаған
Азаматтығы:
Білімі:
-

Сэкен Сейфуллин жалпы орта мектебі-2001-2012жж.
«Сырдария» университет! «Жаратылыстану жэне математика»
ғылыми мектебі, математика мамандығы

Мамандығы: Математика
Тілді білуі: қазақша, өзбекше, ағылшынша(сөздік арқылы)
Компьютерді игеруі: Excel, Word, Power Point, Paint
Жеке қасиеттері: адамғерпіілігі мол, адамдармен тез тіл табысады.
Қызығушылықтары: кітап оқу, билеу
Орташа балы: 4 (3.01)

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Хасанов
Есімі: Орифжан
Әкесінің аты: Джумабекович
Байланыс телефоны: +77711404770

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты , әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлғерімінің орташа балы
Тілдерді меңғеруі
Компютерлік дағдылары
Оқытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, және т.б. болуы)
1с-тэжірибеден өткен мекемесі

Жетістіктері, марапаттары

Университеттеғі қоғамдық жүмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері

Өзі туралы қосымша мәліметтер

Ж.Ералиев
17.12.1993Ж.
Асықата кенті
Тэжік, жақсы
Жоғары
5В010900- математика
математика мамандығының білім
бакалавры
Қазақша, орысша,тэжікше.
Excel, Word pad, Microsoft Word,
Интернет
«Интерактивті мультимедиялық
тақтасын тиімді пайдалану» біліктілік
курсыныи сертификаты.
Жетісай қаласы «№122 жалпы орта
мектебі» коммуналдық мемлекеттік
мекемесі
VII олимпиядаға қатысып « Үздік
ізденуші» номинациясымен
марапатталды.
Іс-шараларды ұйымдастыру.
Үйымдастырушылық,
белсенді,ашық, адамдармен тез тіл
табысады.
Әдеби кітаптар оқу.

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі
Тегі; Құрманбай
Есімі: Нұрболат
Әкесінің аты: Бұхарбайұлы
Байланыс телефоны; 8-747-692-75-94

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 жұмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мәліметтер

ОҚО Мақтаарал ауданы Алпамыс
ауылы Ш. Адырбекүлы № 17
29.09.1994
ҚР туылғам
қазақ, жақсы
жоғары
Математика
математика мамандығының білім
бакалавры
4(3,28)
қазақ, орыс, ағылшын
Интербелсенді тақта курсы.
Интербелсенді тақта курсын
аяқтағаны туралы сертификат,орыс
тілінің бастауыш курсын аятаған
туралы сертификат,ағылшын тілінің
бастауыш курсын аяқтағаны туралы
сертификат
Жетісай қаласы №2 Ш Уалиханов
мектебі
Қоғамдық жұмыстарға белсене
қатысқандары үитіи
Университеттің, факультеттің,
мамандықтың іс-шараларына белсене
қатысты
қарапайым, талапшыл, ұқыпты,
белсенді, жауапкершіліғі мол
Үйленбеғен, эдеби кітаптар оқимын,
,ізденімпаз,эдепті,мейірімді ,домбыра
шертем.

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі
Тегі: Мәжитов
Есімі: Әмір
Әкесінің аты: Даумбайұлы
Байланыс телефоны; 8-778-457-27-95

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 жүмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

ОҚО Мақтаарал ауданы Жылысу
ауыл экімшіліғі, Мырзашоқы ауылы
16.06.1995
ҚР туылғам
қазақ, жақсы
жоғары
Математика
математика мамандығының білім
бакалавры
4(3,31)
қазақ, орыс
Интербелсенді тақта курсы.
Интербелсенді тақта курсын
аяқтағаны туралы сертификат
Жетісай қаласы №2 Ш Уэлиханов
мектебі
Қоғамдық жүмыстарға белсене
қатысқандары үшін мадақтама
Университеттің, факультеттің,
мамандықтың іс-шараларына белсене
қатысты
қарапайым, талапшыл, үқыпты,
белсенді, жауапкершіліғі мол
Үйленбеғен, эдеби кітаптар оқимын,
,ізденімпаз,эдепті,мейірімді ,домбыра
шертем.

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі
Тегі; Қабылбаев
Есімі: Ерболат
Әкесінің аты: Базарбайұлы
Байланыс телефоны: 8-775-357-78-76

Мекен жайы:

ОҚО Мақтаарал ауданы Мақталы №2
Темір жол ауылы
Туылған жылы, айы, күні;
03.02.1995
Туылған жері:
КР туылғам
Үлты, элеуметтік жағдайы:
қазақ, жаксы
Білімі
жоғары
Мамандығы
Математика
Мамандандырылыуы
математика мамандығының білім
бакалавры
Үлғерімінің орташа балы
4(2,82)
Тілдерді меңгеруі
қазақ, орыс
Компютерлік дағдылары
Интербелсенді тақта күрсы.
Оқытудың қосымша түрлері
Интербелсенді тақта курсын
(сертификат, куэлік, және т.б. болүы') аяқтағаны түралы сертификат
1с-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетісай қаласы 1Үо122 мектебі
Жетістіктері, марапаттары
Қоғамдық жұмыстарға белсене
қатысқандары үшін алғыс хат,
мадақтама
Университеттеғі қоғамдық жүмысқа
Университеттің, факультеттің,
қатысуы
мамандықтың іс-шараларына белсене
қатысты
Жеке қасиеттері
қарапайым, талапшыл, үқыпты,
белсенді, жауапкершіліғі мол
Өзі туралы қосымша мэліметтер
Үйленбеғен, эдеби кітаптар оқимын,
,ізденімпаз,эдепті,мейірімді ,домбыра
шертем.

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі
Тегі: Арипбай
Есімі: Мақсат
Әкесінің аты: Шаншарханұлы
Байланыс телефоны: 8-778-385-60-50

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, куәлік, және т.б. болуы)

Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттеғі қоғамдық жүмысқа
қатысуы
Жеке қасиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

ОҚО Жетісай қаласы
30.05.1995
Жетісай қаласы
қазақ, жақсы
жоғары
Математика
математика мамандығының білім
бакалавры
4(3,60)
қазақ, орыс, ағылшын
Интербелсенді тақта курсы.
Интербелсенді тақта курсын
аяқтағаны туралы сертификат,Орыс
тілінің бастауыш курсын аяқтағаны
туралы сертификат. Ағылшын тілін
бастауыш жэне жалғастыруы денғейі
Жетісай қаласы Ш. Уэлиханов
мектебі
Қоғамдық жүмыстарға белсене
қатысқандары үшін
Университеттің, факультеттің,
мамандықтың іс-шараларына белсене
қатысты
қарапайым, талапшыл, ұқыпты,
белсенді, жауапкершіліғі мол
Үйленбеғен, эдеби кітаптар оқимын,
,ізденімпаз,әдепті,мейірімді ,домбыра
шертем.

Түйіндеме
Аты-жөні: Шаймерденова Дэметкен Жолдасқызы
Мекен-жайы: ОҚО Мақтаарал ауданы Достық ауыл
экімшілігі Бескетік елді мекені Қазбек би көшесі
Телефоны: +7 778 573 70 94
Жалпы ақпарат:

Туған жылы: 05.08.1994 ж
¥ л т ы : Қазақ
Жынысы: Қыз
Отбасы жағдайы: Тұрмыс қурған
Азаматтығы: ҚР
Білімі:
-

№25 Г.С.Титов атындағы жалпы орта мектебі - 2000 - 2011 жж.
«Сырдария» университет! «Жаратылыстану және математика»
ғылыми мектебі, математика мамандығы

Мамандығы: Математика
Тілді білуі: Қазақша
Өзбекше
Орысша
Компьютерді игеруі: Excel, Word, Power Point
Жеке қасиеттері: ақ көңіл, адамдармен тез тіл табысады,
жауапкершіліғі мол
Қызығушылықтары: кітап оқу, тоқыма тоқу, ас әзірлеу
Орташа балы: 4 (3,45)

Түйіндеме
Аты-жөні:

Бсембекова ¥лбала

Мекен-жайы:
Достық б\н

ОҚО Мақтаарал ауданы Асық ата кенті

Телефоны:

8775-832-87-82

Жалпы ақпарат:

Туған жылы:

04. 12. 1994ж

¥лты:

қазақ

Жынысы:

Қыз

Отбасы жағдайы:

Түрмысқа шықпаған

Азаматтығы:

ҚР

Білімі:
«Қайнар» мектеп-ғимназия мектебі 2001-2012 жж
«Сырдария» университет! «Жаратылыстану және математика»
факултеті математика мамандығы .
Мамандығы:
Тілді білуі:

математика
қазақша, орысша

Компьютерді игеруі:

Office

Жеке қасиеттері: үйымшыл, басқару қабілетіне ие, жауапты,
адамдармен тіл табыса алады.
Қызығушылықтары:
Орташа балы:

3,20

есептер шығару, әдеби кітаптар оқу

Түйіндеме
Аты-жөні:

Сундетуллаева Жансая

Мекен-жайы:
ОҚО Мақтаарал ауданы Достық
әкімшілігі, Қалшораев а\ы Ынтымақ көшесі №63
Телефоны:

8777-531-57-12

Жалпы ақпарат:

Туған жылы:

12. 04. 1995ж

¥лты:

қазақ

Жынысы:

Қыз

Отбасы жағдайы:

Түрмысқа шықпаған
ҚР

Азаматтығы:
Білімі:

«Абдалиев» мектебі 2001-2012 жж
«Сырдария» университет! «Жаратылыстану жэне математика»
факултеті математика мамандығы.
Мамандығы:
Тілді білуі:

математика
қазақша,
Орысиіа

Компьютерді иғеруі:
Жеке қасиеттері;

Office

ұйымшыл, басқару қабілетіне ие, жауапты,

адамдармен тіл табыса алады.
Қызығушылықтары:
Орташа балы:

3,32

есептер шығару, эдеби кітаптар оқу

