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ЖШҚ  «КЕҢЕС ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МӘНШҮК МӘМЕТОВА АТЫНДАҒЫ  АҚТӨБЕ  
ЖОҒАРЫ  МЕДИЦИНАЛЫҚ  КОЛЛЕДЖІ» МКК 

ТҮЛЕКТЕРІН  ЖҰМЫСПЕН  ҚАМТУҒА  ЖӘРДЕМДЕ СУ  ҚЫЗМЕТІ 

 

 

 

     Мәншүк Мәметова атындағы Ақтөбе жоғары медициналық колледжі– 85 жылдық білім 
беру тарихы бар байырғы оқу орындарының бірі. Жыл сайын жүздеген түлек 
қоғамымыздың медицинасында сұранысқа ие мамандықтар бойынша колледжді бітіруде. 
Түлектердің жұмысқа орналасуы 90-92% дейін жетеді, қалғандары медициналық жоғары 
оқу орындарына түседі, шетелге кетеді. Колледж түлектері еліміздің түкпір-түкпірінде еңбек 
етіп, жарқын болашаққа, мемлекетіміздің нығаюына өз үлестерін қосуда. 
 

 
 

 
 

1994 ЖЫЛҒЫ «ЕМДЕУ ІСІ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ ТҮЛЕГІ 
 АҚТӨБЕ ОБЛЫСТЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ 

ИСАЕВ РУСТЕМ КАНАПИЕВИЧ 
 

1975 жылы Хромтау ауданы Дөң қаласында туған.  

1992-1994 жылдары орта мектепті бітірген соң, медициналық 

училищеде білім алып, кейін 1994 жылы Ақтөбе мемлекеттік 

медицина академиясының емдеу факультетіне түсіп, оны 2000 

жылы ойдағыдай бітірді.  

2001-2004 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы 

Қарулы Күштері қатарында әскери борышын өтеген. 

Еңбек жолын 2004 жылы Хромтау орталық аудандық 

ауруханасында дәрігер-анестезиолог болып бастады. 2013 

жылдың наурыз айында бас дәрігердің емдеу бөлімі бойынша 

орынбасары болып тағайындалды.  

2013 жылдың тамыз айынан 2014 жылдың желтоқсан айына 

дейін Ойыл орталық аудандық ауруханасының бас дәрігері қызметін атқарды. 

2014 жылдың желтоқсанынан 2017 жылдың қаңтарына дейін Хромтау орталық аудандық 

ауруханасының бас дәрігері. 

2017-2020 жж ШЖҚ «Ақтөбе медициналық орталығы» МКК бас дәрігері. 

2020 жылдың 1 қарашасынан бастап облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы 

болып тағайындалды. 
 

 

 

 
 

 
 



2003 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕК 
«МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ» 

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНДЕ 
МЕЙІРБИКЕ ІСІН ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАС САРАПШЫСЫ 

 
НАУРЫЗБАЕВА АЙНАГҮЛ СЕРІКБАЙҚЫЗЫ 

 

1976 жылы Ресейде туып өскен. 1996 жылы Орск медициналық 

училищесін "Акушерка"мамандығымен бітірді. Содан кейін 

Қазақстанға көшіп келіп, 2003 жылы «Эмили» МО Батыс 

Қазақстан Мейіргер ісі институты, Ақтөбе медициналық 

училищесінің филиалы, "Мейіргер ісі бакалавры"бөлімін 

аяқтады. 

2018 ж. Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университетін 

«Қоғамдық денсаулық сақтау магистрі» бітірді. 

1998-2003 жылдары №3 консультативтік-диагностикалық 

емханада учаскелік медбике болып жұмыс істеді. 

2005 жылдан 2013 жылға дейін Мәншүк Мәметова атындағы 

Ақтөбе жоғары медициналық колледжінде Мейірбике ісі 

бойынша оқытушы ретінде жұмыс істеді.  

2007 жылы  Ақтөбе өңірлік мейіргер ісін дамыту орталығы директорының орынбасары 

болып жұмыс істеді 

2003-2015 жылдары –«Ақтөбе орта медицина қызметкерлері қауымдастығы» ҚБ 

үйлестірушісі 

2014 жылдан-"Ақжилен" республикалық журналының корреспондент-мүшесі, редакциялық 

кеңесінің мүшесі (Ақтөбе). 

Қазақстандық және ресейлік журналдардағы 17 жарияланымның авторы 

2015-2017 жылдары -"Ақтөбе орта медицина қызметкерлері қауымдастығы" ҚБ төрағасы. 

2016 жылдың қаңтар айынан бастап Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 

әлеуметтік даму министрлігі жанындағы Мейіргер ісі жөніндегі үйлестіру кеңесінің мүшесі 

болды. 

2021 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін министрліктің ғылым және адами ресурстар 

департаменті мейіргер ісін дамыту басқармасының бас сарапшысы. 
 

1979 ЖЫЛҒЫ «ЕМДЕУ ІСІ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ ТҮЛЕГІ 
 ЖОҒАРЫ ДӘРЕЖЕЛІ БІЛІКТІ ДӘРІГЕР УРОЛОГ. 

 

ИМЖАРОВ АБАТ ТУЛЕБАЕВИЧ 

 

Мұғалжар өңірінде туып-өскен. 1975 жылы Ақкемір 

сегізжылдық  мектебін  бітіріп, Ақтөбе медициналық 

училищесінің фельдшерлік бөліміне оқуға түскен. 

1979 жылы медициналық училищені бітіріп, фельдшер 

болды. Ол медициналық институтқа түсуді шешті, бірақ 

арманы кем дегенде екі жылға кейінге қалдырылуы керек 

болды - сол көктемде ол әскерге шақырылды. 

Псков облысындағы танк әскерлерінде әскери фельдшер 

болып қызмет етті, оқу-жаттығуларға, далалық жорықтарға 

шықты. Әскерде жақсы тәжірибе алдым. 

1981 жылдың мамыр айынан қазан айына дейін  Абат 

Имжаров Алға орталық аудандық ауруханасында фельдшер 

болып жұмыс істеп, күзде Ақтөбе медицина институтының «нөлдік» курсына құжаттарын 

тапсырды. 

1988 жылы Имжаров Абат Тулебаевич   медицина институтын бітірген. 

Алға қаласында бір жылдық интернатураны аяқтаған соң Ақтөбе қаласына қоныс аударып, 

30 жылдан астам уақыт бойы уролог болып жұмыс істеп келеді. 

Осылайша Абат Имжаров Тулебаевич өмір бойғы дәрігер мамандығын таңдады. 

 



 
 

1981 ЖЫЛҒЫ «ЕМДЕУ ІСІ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ ТҮЛЕГІ 
 «ТК ФАРМ AKTOBE» ЖШС ДИРЕКТОРЫ. 

 
ЖАНАГУЛЬ ЖАЙЛЫБЕКОВНА 

 

Төреханова Жаңагүл Жайлыбекқызы 1962 жылы 15 тамызда 

Ақтөбе облысы, Шалқар ауданы, Айшуақ ауылында дүниеге 

келген. 

1981 жылы Ақтөбе медициналық училищесін «Жалпы     

медицина» мамандығы бойынша бітіріп, еңбек жолын жедел 

жәрдем станциясында фельдшер болып бастады. 

1991 жылы Шымкент мемлекеттік фармацевтикалық 

институтын «фармацевтика» мамандығы бойынша, 

біліктілігі «фармацевт» мамандығы бойынша бітірген. № 70 

қалалық аурухананың дәріханасында фармацевт болып еңбек 

жолын жалғастырды. 

2000 жылдың наурыз айынан бастап «Миллениум» ЖШС   

дәріханалар желісінің директоры. Ол еліміздің 

фармацевтикалық бизнесінің дамуына үлкен үлес қосты.  

2013 жылдан бері «ТК Фарм Ақтөбе» ЖШС фармацевтикалық зауытының басшысы. 

      

 
1991 ЖЫЛҒЫ «ЕМДЕУ ІСІ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ ТҮЛЕГІ 

МЕДИЦИНА ОРЛЫҒЫНЫҢ «ШИПАГЕР-С» БАС ДӘРІГЕРІ 
БЕКМУХАМБЕТОВА ГУЛЬМИРА УТЕГАЛИЕВНА 

Бекмұхамбетова Гүлмира Өтеғалиқызы 1972 жылы 11 

желтоқсанда Ақтөбе облысы, Алға қаласында дүниеге 

келген. 

1988-1991 жылдары медициналық училищеде оқып, кейін 

1992 жылы Ақтөбе мемлекеттік медицина академиясының 

педиатрия факультетіне түсіп, оны 1997 жылы ойдағыдай 

бітірді. 

Еңбек жолын 1999 жылы Ақтөбе медициналық колледжінде 

оқытушы болып бастаған. 

2018 жылдан бастап бас дәрігер лауазымына тағайындалды. 

 

 

 

 

2006 ЖЫЛҒЫ «СТОМАТОЛОГИЯ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ ТҮЛЕГІ 
«ТОЛЕУ-МУРАТ» СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ КЛИНИКАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ 

МУРАТОВ АЗАМАТ МУРАТОВИЧ 
 

Муратов Азамат Муратович 1986 жылы Батыс Қазақстан 

облысы Орал қаласынд дүниеге келген. 
2003-2006 жылдары медициналық колледжде оқып бітірді.  

Еңбек жолын 2007 жылы Ақтөбе қаласында жеке 

стоматолгиялық клиникада дәрігер стоматолог болып 

бастаған. 

2008 жылдан бастап басшы лауазымына тағайындалды. 
 

 

 

 
 



1987 ЖЫЛҒЫ «ЕМДЕУ ІСІ» МАМАНДЫҒЫНЫҢ ТҮЛЕГІ 
ШЖҚ "ЖЕДЕЛ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖӘРДЕМ АУРУХАНАСЫ" МКК БАС ФЕЛЬДШЕРІ 

САРИНА БАЯН БАРЛЫҚҚЫЗЫ 
 

1984 жылы оныншы сыныпты бітіргеннен кейін, Ақтөбе 

медициналық училищесіне түсіп, фельдшер мамандығы 

бойынша, 1987 жылы бітірді. Сол жылы Ырғыз аудандық  

Нарқызыл фельдшерлік – акушерлік пунктінде фельдшер болып 

еңбек өтілін бастаған.  

1989 жылдан бастап Калинин ауылындағы дәрігерлік 

амбулаториясының фельдшері болып қызмет атқарған.  

1999 жылдан бастап Ақтөбе қаласына қоныс аударуына 

байланысты қалалық жедел жәрдем бекетіне фельдшер 

қызметіне кіріскен.  

2010 жылдан бері қалалық жедел және шұғыл медициналық 

бекетінің бас фельдшері болып жұмыс жасайды.  
 

 
 

1994 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕК 
«МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ» 

 

ТЛЕУЛЕСОВА ВЕНЕРА ИСМАИЛОВНА 
 

 

Ақтобе медициналық училищесін қызыл дипломмен «Медбике» 

мамандығы бойынша 1994 жылы  бітірген. 1994-2013 жылдар 

аралығында  Ақтобе  тері-венерологиялық диспансерінде   және 

темір жол ауруханасында қабылдау бөлімінде аға-медбике 

болып жұмыс атқарды.  

2000-2003 жылдары медициналық  орталығы «Эмили»  

Мейірбике ісі институтының  Алматы қаласындағы филиалында 

оқып « Академиялық бакалавр» біліктілігімен жоғары білім 

алып бітірген. 

 2013 жылдан бастап Ақтобе Жоғары медициналық колледжінде 

жұмыс жасаған. 2016 жылдан бастап «Мейірбике ісі» ЦӘК 

төрайымы болып тағайындалды.2015 жылы «Мейірім» төс 

белгімен марапатталды. 2018 ж Қазахстан  Республикасы 

Денсаулық Сақтау Министрлігінін кұрмет грамотасымен марапатталды. 
 

 

1988 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕГІ 
"МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ" 

ЖОҒАРЫ БІЛІКТІЛІК САНАТТЫ БАС МЕЙІРБИКЕ. 
ШЖҚ "№ 6 қалалық емхана " МКК 

АХМЕТОВА СВЕТА СЕМЕНОВНА 
 

1968 жылы Ақтөбе облысының Шалқар қаласында дүниеге 

келген. 1975-1985 жылдары орта мектепте оқыды. 

1985-1988 жылдары Ақтөбе медициналық колледжін 

"акушерлік"мамандығы бойынша оқуға түсіп бітірді. 

1988-2013 жылдары Шалқар ауданында жұмыс істеді. 

2013 жылы наурыз айында Ақтөбе қалалық №3 емханасында аға 

медбике болып жұмыс істеді 

2015 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін №6 қалалық емханада 

жұмыс істейді. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

1985 ЖЫЛҒЫ «ОРТОПЕДИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ»  
МАМАНДЫҒЫНЫҢ ТҮЛЕГІ 

СТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ КЛИНИКАСЫНЫҢ БАСШЫСЫ 
БЕГЕЛДИНОВ МАКСАТ БЕГЕЛДИНОВИЧ 

 

Бегелдинов  Мақсат Бигелдинұлы 1998 жылы  Маңғыстау   

облысы Шетпе ауылында дүниеге келген. 
 1983-1985 жж Ақтөбе медициналық училищесінде     

«Ортопедиялық стоматология» мамандығы бойынша оқып  

бітірді. 

  1985-87 жж Кеңес армиясы қатарында қызмет еткен. 

  1987-1992 жж медицина институтында тіс дәрігерінде оқыды. 

 Үлкен ұлы Жомарт Алматы  медициналық академиясын тіс   

дәрігері мамандығы бойынша бітірген. 

 2009 жылы Маңғыстау облысы, Ақтау қаласында отбасылық   

жеке стоматология клиникасын ашты 

 

 

2020 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕК 
«МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ» 

БІЛІКТІЛІКТІ ЖОҒАРЫ БІЛІКТІЛІКТІ БАС МЕЙІРБИКЕ. 
ШЖҚ  «№7 қалалық емхана» МКК 

 

ТЛЕУГАЛИЕВА ЗИНА ДЖАМАНКУЛОВНА  
 

 

1968 жылы Ақтөбе қаласында дүниеге келген. 1989 жылы 

Ақтөбе медициналық училищесін бітірді.Еңбек жолын 

теміржол ауруханасында медбике ретінде бастады. 1994 

жылы аға медбике лауазымын жоғарылатты .2019 жылы 

"мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры"мамандығын 

тәмамдады. 

2021 жылы Әл-Фараби атындағы университетті 

«Академиялық бакалавр» мамандығымен аяқтады. 

2013 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін "№7 қалалық 

емханада" МКК бас медбике болып жұмыс істейді 
 

 

1982 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕК 
"МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ" 

ЖОҒАРЫ БІЛІКТІЛІК САНАТТЫ БАС МЕЙІРБИКЕ. МО "МЕДИКЕР-ЕЛЕК"  
 

АЙМАГАМБЕТОВА САНИЯ УАЛИЕВНА 

 
1978-1982 жылдары Ақтөбе медициналық училищесінде 

фельдшерлік бөлімде оқыды.1982-1987жж. аралығында ШЖҚ 

"Мұғалжар аудандық ауруханасы" МКК жедел жәрдем 

бөлімінде фельшер болып жұмыс істеді, 1987-

1997жж.Мұғалжар ауданының Новогодненско учаскелік 

ауруханасында аға фельшер болып жұмыс істеді. 2000-2006 

жылдары "Әйгерім Сұлулық және денсаулық орталығы"ЖШС 

бас медбикесі болып жұмыс істеді.2006 жылдан бастап қазіргі 

уақытқа дейін "Медикер-Елек"МО жұмыс істейді 

 



 
 

2020 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕК 
«МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ» 

БІЛІКТІЛІКТІ ЖОҒАРЫ БІЛІКТІЛІКТІ БАС МЕЙІРБИКЕ. 
ШЖҚ  «№5 қалалық емхана» МКК 

 

 
ЖУМАГАЛИЕВА АЙНАР  ГАЛЫМЖАНОВНА 

 

 

1991 жылы Қарағанды облысы Нұра ауданында дүниеге 

келген. 2007 жылы орта мектепті бітіргеннен кейін Астана 

медициналық колледжіне оқуға түсті. "Мейірбике ісі" 

факультетін 2011 жылы сәтті аяқтады. 

 

Еңбек жолын 2011 жылы ШЖҚ "№7 Қалалық емхана" МКК 

жалпы практика медбикесі болып бастады. 2013-2017 

жылдары Астана қаласы ШЖҚ "№2 қалалық аурухана" 

МКК торакалды хирургия бөлімшесінде бекеттік медбике 

болып жұмыс істеді. 2017 жылы осы бөлімнің аға медбикесі 

болып тағайындалды. 

2018 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Ақтөбе қ.ШЖҚ "№5 Қалалық емхана" МКК бас 

медбике лауазымында жұмыс істейді. 

2018-2020 жылдары атындағы М. Мәметова Ақтөбе Жоғары медициналық колледжін 

"Қолданбалы бакалавриат" факультетін тәмамдады. 

2020-2021 жж. М. Оспанова атындағы Академиялық бакалавриат факультетінде " Денсаулық 

сақтау бакалавры"бітірді. 
 

 
 
 

2020 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕК 
«МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ» 

БІЛІКТІЛІКТІ ЖОҒАРЫ БІЛІКТІЛІКТІ АҚТӨБЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ, 
КАРДИОЛОГИЯ БӨЛІМІНІҢ АҒА МЕЙІРБИКЕ. 

 
УТЕПБЕРГЕНОВА ЭМИЛИЯ ЖУКЕНОВНА 

 

1969 жылы Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Қарауылкелді 

ауылында дүниеге келген. 

1987-1990 жылдары орта мектепті бітіргеннен кейін Ақтөбе 

медициналық училищесінде оқыды, еңбек жолын 1989 жылы 

Байғанин аудандық орталық ауруханасында медбике болып 

бастады. 

1994 жылдан бастап Ақтөбе қаласындағы темір жол 

ауруханасының Кардиологиялық бөлімшесінің  мейірбикесі 

болып жұмыс істеді . 

2011 жылдың шілде айында темір жол ауруханасының 

Кардиологиялық бөлімінің аға мейірбикесі лауазымына 

тағайындалды. 

2013 жылдың қаңтар айынан бастап бас мейірбике лауазымына тағайындалды. 

2021 жылы маусым айында темір жол ауруханасы ШЖҚ "Ақтөбе медициналық орталығы" 

МК7 болып өзгертілді 

2018-2020 жылдары Ақтөбе жоғары медициналық колледжінде "мейіргер ісінде қолданбалы 

бакалавр"мамандығы бойынша білім алды. 

2020-2021 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқып, "Мейірбике 

ісі" мамандығы бойынша «Денсаулық сақтау бакалавры» дәрежесін алды. 
 

 



 

 
 

 

2020 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕК 

«МЕЙІРГЕР ІСІНІҢ ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРЫ» 

БІЛІКТІЛІКТІ ЖОҒАРЫ БІЛІКТІЛІКТІ МЕДИЦИНАЛЫҚ ЖЕДЕЛ 

ЖӘРДЕМ АУРУХАНАСЫНЫҢ АҒА МЕЙІРБИКЕ. 
 

ДЖАКАНОВА РАЙГУЛЬ АЛПЫСБАЕВНА 
 

1977 жылы Ақтөбе облысының  Петропавловка кентінде 

дүниеге келген. 

1986-1992 жылдары орта мектепте оқыды 

1992-1995 жылдары Ақтөбе медициналық колледжін 

"Мейірбике ісі"мамандығы бойынша оқуға түсіп бітірді  

1995 жылы 17 тамыздан бастап қазіргі уақытқа дейін 

Ақтөбе облыстық ауруханасында хирургия бөлімінде 

медбике болып жұмыс істейді. 

2018-2020 ж. ж. бітірді "Қолданбалы бакалавры" бітірді 

2020-2021гг "Академиялық бакалавр" бітірді 
 

 

 

COVID-19 ПАНДЕМИЯСЫНЫҢ ҚИЫН КЕЗЕҢІНДЕГІ КҮРЕСТІҢ 

АЛДЫҢҒЫ ҚАТАРДАҒЫ БІЗДІҢ САРБАЗ-ФЕЛЬДШЕРЛЕРІМІЗ 

 

2020 ЖЫЛҒЫ "ЕМДЕУ ІСІ"БӨЛІМІНІҢ ТҮЛЕКТЕРІ 
 
 

                    ЖАРКЫН КАНАТ                                            ЖАЛГАСБАЕВ АДИЛБЕК 

                      РУСЛАНОВИЧ                                                          ЕЛУБАЙЕВИЧ    
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

                  САГЫНДЫКОВ АЙСУЛТАН                         САРБУПЕЕВ ШЕРАХМЕД 

                         БОЛАТБЕКОВИЧ                                                 БАХТИЯРОВИЧ                                                          

 

 

 

 

 
БІЗДІҢ ДАМЫП КЕЛЕ ЖАТКАН ЖАС МАМАНДАРЫМЫЗ 

 

 

 
САГИНДЫКОВ АСКАР МАРАТОВИЧ  
2015 ЖЫЛ «СТОМАТОЛОГИЯ» 
БӨЛІМІНІҢ ТҮЛЕГІ 
«ЮВА-ДЕНТ»КЛИНИКАСЫНДА 
ЛАБОРАТОРИЯНЫҢ  МЕҢГЕРУШІСІ                                                           ЖӘНЕ 
БАС ТЕХНИГІ ҚЫЗМЕТІН АТҚАРАДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЙТЖАНОВА АҚМАРЖАН 

2015 ЖЫЛ «ФАРМАЦИЯ» БӨЛІМІНІҢ ТҮЛЕГІ  

«НИЖ-ФАРМ» МЕД. ПРЕДСТАВИТЕЛІ 
ОРЫНБОР   МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНАЛЫҚ   
УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТУДЕНТІ     

 

 

 

 



 

ЕЛЕКЕЕВ МАХАМБЕТ 

2016 ЖЫЛ «ЕМДЕУ ІСІ» БӨЛІМІНІҢ ТҮЛЕГІ 
МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БҚММУ 
«ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА» ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 
СТУДЕНТІ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ЖОЛАШ ҚАБЛЕТ РУСЛАНҰЛЫ 

2017 ЖЫЛ «МЕДБИКЕЛІК  ІС» БӨЛІМІНІҢ 
ТҮЛЕГІ 
АҚТӨБЕ ҚАЛАСЫ ӘСКЕРИ ГОСПИТАЛІ ҚАБЫЛДАУ 
   БӨЛІМІНІҢ АҒА МАМАНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЙБАСОВА ГҮЛЗАТ 
 

2017 ЖЫЛ «МЕДБИКЕЛІК  ІС» БӨЛІМІНІҢ ТҮЛЕГІ                        

МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БҚММУ 
«ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА» ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 
СТУДЕНТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМАНБАЕВ ЗАҢҒАР АСХАТҰЛЫ 

2017 ЖЫЛ «МЕДБИКЕЛІК ІС» БӨЛІМІНІҢ 
ТҮЛЕГІ 
МАРАТ ОСПАНОВ АТЫНДАҒЫ БАТЫС 
ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ ЖАНЫНДАҒЫ 
МЕДИЦИНА ОРТАЛЫҒЫНЫҢ ОТА ЖАСАУ 
БӨЛІМІНІҢ МЕЙІРГЕРІ 



 

 

2017 ЖЫЛ «МЕДБИКЕЛІК ІС» БӨЛІМІНІҢ 
ТҮЛЕКТЕРІ ҚЫТАЙ ХАЛЫҚ РЕСПУБЛИКАСЫ 

«ДИЯНГСУ» УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТУДЕНТТЕРІ 
 

                           БАҚЫТЖАН АЙДАНА                   БИРМАНОВА МЕЙРАМГУЛ 
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