Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндеіиесі

Тегі: Нұрахова
Есімі: Акмарал
Әкесінің аты:Мухамедкызы
Байланыс телефоны: +77752866895

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
Үлты, әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Окытудың косымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы косымша мэліметтер

Мактара ауданы,Асык ата,
А.Алімбетов к/і №3
02.08.1995
Мактара ауданы, Асык
ата,А.Алімбетов к/і №3
қазак, орта
жоғары
5В010300- «Педагогика және
психология»
Педагогика және психология
мамандығының білім бакалавры
90
қазак, өзбек, орыс
Интербелсенді такта курсы
Интербелсенді такта курсын
аяктағаны туралы сертификат
«Титов» ЖОМ коммуналдык
мемлекеттік мекемесі
Іс-тәжірибеден жоғары денгейде
өткені үшін марапат
Университеттің, факультеттің,
мамандыктың іс-шараларына белсене
катысты
Ынталы, талапшыл, мейірімді,
белсенді
Кітап оқу, эн тыңдау, би.

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Жұманмұқамбетова
Есімі: Ақмарал
Әкесінің аты: Жұманмұкамбеткызы
Байланыс телефоны 87784478081

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Окытудың қосымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі коғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

Мақтарал ауданы. Ынтымак ауылы
Достык 82
11.03.1995 ж .
Мактарал ауданы. Ынтымак ауьшы
Достык 82
Қазак, жоғары
Жоғары
5В010300 «Педагогика және
психология»
Педагогика және Психология
мамандығының білім Бакалавры
90
Қазак,Орыс
Интербелсенді тактаны меңгерген
Сертификат куэлік бар
Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай
гуманитарлық-техникалык колледжі
Алғыс хат
Тэрбие секторы
Аккөңіл, ұстамды, белсенді,ашык,
Қол өнермен айналысады ,ән айтуға
әуестігі бар.Отбасылы

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Зулпыхаров
Есімі: Бауыржан
Әкесінің аты: Нурсейтулы
Байланыс телефоны: +77029398585 , +77472878585

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, әлеуметтік жағдайы;
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Комгаотерлік дағдылары
Окытудың косымша түрлері
(сертификат, куәлік, және т.б. болуы)
Іс-тәжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі коғамдык жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы косымша мәліметтер

Мактарал ауданы, Достык а/ә, Абай
83а
03.08.1993
Өзбекстан,Жызак облысы, Гагарин
каласы
казак
жоғары
5В010300-«Педагогика және
психология»
«Педагогика және психология»білім
бакалавры
85
Қазақ тілі, орыс тілі, өзбек.
Компьютер мен интербелсенді такта
курсын меңгерген
Компьютер курсының
сертификаты,интербелсенді такта
курсының сертификаты
Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай
гуманитарлык-техникалык колледжі
Жетісай косалкы мектебінін
марапаты
Университеттің, факультеттің,
мамандыктың іс-шараларына белсене
катыскан
Ынталы,мейірімді,жауапкершілігі
мол
Бос уакытында мал
шаруашылығымен, жеке
кәсіпкерлікпен айналысамын

Ф-ОӘБ-007/046

Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Қалыбаева
Есімі: Назгүл
Әкесінін аты: Қуанышбекқызы
Байланыс телефон: + 7 775 265 13 90

Мекен жайы:
Туылған жылы,айы,күні:
Үлты,әлуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары

Окытудың косымша түрлері
(сертификат,куәлік және т.б болуы)
Іс-тәжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университтегі коғамдык жұмыска
катысуы
Жеке касиеттері

Өзі турылы косымша ақпараттар

ОҚО,Мактарал ауданы, Жетісай к.
Таңатов.к №64
13.03.1995 ж
Қазак
Жоғары
5В010300 - "Педагогика жэне
психология"
"Педагогика жэне психология"
90
Орыс, өзбек, ағьтлшын (сөздік)
Microsoft office,Word,Excel,Power
Point программаларымен және
интернетпен жүмыс істей біледі.

Ғ.Муратбаев атындағы Жетісай
гуманитарл ық-техн икал ык колл еджі.
Алғыс хат
Университеттің, факультеттің іс
шараларына белсене катысканмын.
Көпшілікпен тез тіл табысады,
үйымдастырушылык кабілеті бар.
Тапсырылған іске жауапкершілікпен
карайды.
Тұрмыста 1 перзенттің анасымын.

Ф-ОЭБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Мырзакулова
Есімі: Сапаргүл
Әкесінің аты: Талғаткызы
Байланыс телефоны: +7-775-882-91-95
Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
Ұлты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырыл ыу ы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Окытудың косымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары

Университеттегі коғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы косымша мэліметтер

ОҚО,Мактарал ауданы, Жылы-су
ауылы,Гоголь көшесі
02.07.1995
ОҚО, Мақтарал ауданы, Жылы-су
ауылы
Қазақ,
Жоғары
5В010300-«Педагогика және
психология»
«Педагогика жэне психология» білім
бакалавры
90
Қазақ тілі,орыс тілі, өзбек
Компьютермен интербелсенді такта
курсты меңгерген
Интербелсенді такта курсын
аяқтағаны туралы сертификат
Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай
гуманитарлық-техникалык колледжі
Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай
гуманитарлык-техникалык
колледжінің марапаты
Университеттің, факультеттің,
мамандыктың іс-шараларына белсене
катыскан
Қарапайым, талапшыл, ұкыпты,
белсенді.
Ізденімпаз, талапшыл, ұкыпты. Бос
уакытымда үй шаруасымен
айналысамын.

Ф-ОЖБ-007/046
Бітіруші түйіндеіуіесі

Тегі: Мелдеханова
Есімі: Амина
Әкесінің атыіСламкулқызы
Байланыс телефоны:8778 103 24 94
І
$

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:

Үлты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Окытудың косымша түрлері
(сертификат, куэлік, және т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдық жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

Асық Ата кенті, Т.Айбергенов
28.11.1994 жыл
Өзбекстан Республикасы, Жыззак
облысы, Арнасай ауданы, Казахстан
совхозы
Қазақ, көп балалы, орта
Жоғары
5В010300
Педагогика және психология
мамандығының білім бакалавры
90
Қазак,Орыс, Өзбек
Компьютер, интербелсенді такта
«Интербелсенді тақта курсы»
А.Навой атындағы ЖОМ кмм-сі
«Жаңа ғасыр жаңа технология» атты
ғылыми конференция I орын
Факультет аралык жэне
мамандыктың іс-шараларына белсене
қатыстым
Сабырлы, жауапкершілігі мол.
Еркін түрде компьютер колдана
аламын, би, кітап оку

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндеіиесі

Тегі: Қожанепесов
Есімі: Нұрсұлтан
Әкесінің аты: Бекболұлы
Байланыс телефоны:+77751261016

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, элеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылыуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Окыту дың косымша түрлері
(сертификат, куәлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тәжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары

Университеттегі коғамдык жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы косымша мәліметтер

Мактарал ауданы, Қаракай а/ә,
Кетебай а/ы Ұлыкпанов К №2
31.08.1994
ОҚО Мактаарал ауданы Жетісай
каласы
казак
жоғары
5В010300-«Педагогика және
психология»
«Педагогика және психология» білім
бакалавры
90
Қазак тілі, орыс тілі, өзбек.
Компьютер мен интербелсенді такта
курсын меңгерген
Компьютер курсының
сертификаты,интербелсенді такта
курсының сертификаты.
Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай
гуманитарлык-техникалык колледжі
Жетісай косаткы мектебінің
марапаты.Университет аралык
конференцияда ІІ-орын.
Университеттің, факультеттін,
мамандыктың іс-шараларына белсене
қатыскан
Ынталы, мейірімді, жауапкершілігі
мол.
Бос уакытында мал
шаруашылығымен, жеке
кәсіпкерлікпен айналысамын

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Мирзаев
Есімі: Жахонгир
Әкесінің аты: Орифұлы
Байланыс телефоны: +77759340795
Мекен жайы:

Мақтарал ауданы, Жаңа ауыл
а/ы,Береке №6
16.01.1995
ОҚО Мактаарал ауданы Жетісай
каласы
Тәжік,
жоғары
5В010300-«Педагогика және
психология»
«Педагогика жэне психология»білім
бакалавры

Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
Үлты, әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мам андандырыл ыу ы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі

9о

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

Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдык жұмысқа
катысуы
Жеке касиеттері
,

1

.

^

Өзі туралы косымша мэліметтер

Қазак тілі, орыс тілі, өзбек
тілі,ағылшын тілі.
Компьютер мен интербелсенді такта
курсың меңгерген
Компьютер курсының
сертификаты,интербелсенді такта
курсының сертификаты,казак
тілі,ағылшын тілі,орыс тілінің
сертификаты.
Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай
гуманитарлык-техникалык колледжі
Тілдерді дамыту орталығы
мекемесінің марапатьі.
Университеттің, факультеттің,
мамандықтың іс-шаратарына белсене
катыскан
Ынталы,мейірімді,жауапкершілігі
мол,
Бос уакьттында мал
шаруашылығымен, жеке
кәсіпкерлікпен айналысамын

Ф-ОӘБ-007/046
Бітіруші түйіндемесі

Тегі: Джалғасбаева
Есімі: Лэззат
Әкесінің аты: Сембайқызы
Байланыс телефоны: 87782846434

Мекен жайы:
Туылған жылы, айы, күні:
Туылған жері:
¥лты, әлеуметтік жағдайы:
Білімі
Мамандығы
Мамандандырылуы
Үлгерімінің орташа балы
Тілдерді меңгеруі
Компютерлік дағдылары
Окытудың косымша түрлері
(сертификат, куэлік, жэне т.б. болуы)
Іс-тэжірибеден өткен мекемесі
Жетістіктері, марапаттары
Университеттегі қоғамдык жұмыска
катысуы
Жеке касиеттері
Өзі туралы қосымша мэліметтер

Достық ауылы, Абай көш-2
02.02.1995 ж .
Мактарал ауданы, Достык ауылы
Қазақ, жоғары
Жоғары
5В010300 «Педагогика және
психология»
Педагогика жэне психология
мамандыгынын білім бакалавры
90
Қазақ,Орыс
Интербелсенді тактаны меңгерген
Сертификат куәлік бар
Ғ.Мұратбаев атындағы Жетісай
гуманитарлық-техникалык колледжі
Алгыс хат
Тазалық секторы
Сабырлы, ұстамды, белсенді,ашык
Қол өнерімен айналысады,би
билеумен айналысады

