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Біздің мекен-жайымыз:Тараз қаласы,
Жамбыл медициналық колледжі 
Ниетқалиев к. 20,  2 қабат
әдістемелік кабинет.

                      

21.02.2015ж.
Тараз қаласы әкімдігінің мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің ұйымдастыруымен  Халықаралық
ана тілі күні мерекесіне арналған «Ана тілі – айбыным!» атты тіл фестиваліне Жамбыл медициналық
колледжінде білім алатын 108 топ білімгерлері  қатысып, үшінші орын иеленді. Жауапты  оқытушы
Сапарбаева А. А.

 27.02.2015ж.  Абай  атындағы  Жамбыл
гуманитарлық  колледжінде  өткен  "Қазақ
хандығы-  Мәңгілік  Елге  алғашқы  қадам"
тақырыбындағы  Қазақ  хандығының  550
жылдығына  арналған  облысытық  ғылыми-
теориялық конференцияға белсенді қатысып,
мазмұнды  ойларымен  бөліскені  үшін
Әлеуметтік-экономикалық  жалпы  білім  беру
және  ізгілендіру  пәндер  ЦӘК оқытушылары
Жантохова  Г.Н.,  Маманова  Ш.Т.,  Жакипова
М. марапатталды

  Жамбыл медициналық колледжінде 2015 жылдың ақпан айы «Құқықтық білім беру және 
құқық бұзушылықтың алдын алу айлығы» деп жарияланды. Айлық барысында орындалған іс-
шаралар:
1)  02.02.2015 ж. Құқық бұзушылықтың алдын алу тақырыбында бейнероликтер көрсетілді.      

Құқық бұзушылықтың алдын алу айлығы

27.02.2015ж. "Емдеу ісі" бөлімінің 102 топ білімгерлерімен экологиялық тәрбие бағытында 
«Табиғатқа табын, Адам!» тақырыбында ашық тәрбие сағатын Ж.Б.Қалымбетова өткізді.
              

01.03.2015ж. "Нұр  Отан"  партиясының  16
жылдығына  орай  "Жас  Отанмен  жарқын
болашаққа "тақырыбындағы "Жас Отан Жастар
қанатының  ауыспалы  кубогы"  үшін  қалалық
студенттер  арасындағы  пікір  сайыс  турниріне
қатысқан  "Емдеу  ісі"  222  топ  білімгерлері:
Адасханова Гүлназыммен Айтжанова Әдемі  I -
орынды иеленді.
Жетекшісі Айдабосынова Ж.Н.

Жамбыл медициналық колледжінің
                  80 жылдық 
       мерейтой карсаңында.

Колледждегі тәрбие жұмысы

27.02.2015ж. "Фармация" бөлімінің 227 топ білімгерлерімен  8 Наурыз - Халықаралық әйелдер күні
мерекесіне арналған  ашық тәрбие сағатын Ш.Е. Ашимова өткізді. өткізді.                  

 13.02.2015ж. «Мұқағали Мақатаев атындағы көркемсөз оқу шеберлері» қалалық байқауына 110 топ
білімгері  Нүрсеитова  Жансая  мен  105  топ  білімгері  Сәбит  Дидарай  қатысып,  алғыс  хатпен
марапатталды.Жауапты оқытушы Тасыбаева А. Ж.
                                  



12.02.2015  ж.  БКҰ  төрайымы  Н.Р.Абдрахманова,  ЖІК  төрайымы
Д.Б.Уркимбаева,  "Жас  Отан"  Жастар  қанатының  жетекшісі
Е.К.Самратбаев,   "Жас  Отан"  атқарушы  хатшысы  Жапаш  Е.,
Нарымбет А., Мұхтар Н. ұйымдастыруымен  «Үздік топбасшы 2015»
байқауы  өткізілді.  Байқаудың  қорытындысы:  Бас  жүлде:  112  топ,
Қазтай С;
1 - орын 107 топ, Рахманбердиева Гүлмарал;
2 - орын 116 топ, Орынбасар А; 104 топ, Сегізбай Д; 110 топ, Әбілек
А.
3 - орын 105 топ, Ергешова Ж; 117 топ, Тілемісқызы А.

4)   07.02.2015  ж.   Ата-аналар  жиналысы
өткізілді.Тараз қаласы ІІБ ЮПТ аға инспекторы,
полиция  майоры Д.К.  Кинжеханова мен  Тараз
қаласы   ІІБ  ЮПТ  аға  инспекторы,  полиция
капитаны  Ж.Ш. Токтубаевалар қатысты.               

Құттықтаймыз!

 6) 11.02.2015 ж. Облыстық білім 
басқармасының бас маманы Н.Х. Сүйманова 
мен Тараз қаласы ІІБ №1 ПБ-нің полиция аға 
лейтенанты А.Н. Жақсығұловпен  кездесу 
ұйымдастырылып, дәріс оқылды.

7)  11.02.2015  ж. "Наркобекет"  төрайымы
Г.Өткелбаеваның  ұйымдастыруымен
«Ішімдіктің,  есірткінің  және  нашақорлықтың
алдын  алу»  тақырыбында  ЖОНД  мамандары
дәрігер  М.Ә.  Умбетьярова  мен  психолог  Д.А.
Кулназаровамен кездесу ұйымдастырылды.

2)  03.02.2015 ж.  Тараз қаласы ІІБ №1 ПБ-нің
КТІЖ инспекторлары полиция  аға  лейтенанты
Б.Ж.  Сейтбеков,  полиция  лейтенанты  А.Т.
Калышев,  полиция  аға  лейтенанты  Г.Н.
Бегалиевтермен   кездесу  ұйымдастырылып,
дәріс оқылды.

     05.03.2015 ж.  8 Наурыз - Халықаралық әйелдер күні мерекесіне байланысты салтанатты жиын
өтті.  Колледж  директоры  С.К.Қоңырова  қызметкерлер  мен  оқытушыларды  мерекемен  құттықтап,
марапаттады.
  «Үздік  ағылшын  тілі  пәнінің  оқытушысы–2014»  байқауында  «Үздік  ағылшын  тілі  пәнінің
оқытушысы»  атағына ие болып,  Бас жүлдені иеленген оқытушы Д.Б. Баяхмет, «Жаңашыл оқытушы»
номинациясы бойынша  I  орынды  иеленген   оқытушы  А.Э.Ақпанова, «Креативті  оқытушы»
номинациясы бойынша  III  орынға  иеленген   оқытушы  Н.М.Кенбаева,  «Шығармашыл  оқытушы»
номинациясы бойынша II орынды иеленген  оқытушы Л.Б.Саурбаева марапатталады. 
         Болашақ мамандарға білім мен тәрбие берудегі  жетістіктері және білім сапасын дамытуға
қосқан үлесі үшін және 8 Наурыз – Халықаралық әйелдер күні мерекесіне байланысты  директордың
оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Қуанышбекова Ляззат Тұрарқызы марапатталады. 
          Колледждің оқу-әдістемелік жұмысын жетілдірудегі қосқан еселі еңбектері үшін және
 8  Наурыз –  Халықаралық әйелдер күні  мерекесіне  байланысты әлеуметтік-экономикалық,  жалпы
білім беру және ізгілендіру пәндерінің циклдық - әдістемелік комиссия төрайымы Г.Н.Жантохова,  №1
жалпы кәсіптік пәндерінің циклдық - әдістемелік комиссия төрайымы А.Б.  Айдралиева, №2 жалпы
білім  беру  және  жаратылыстану  ғылыми  пәндерінің  циклдық  -  әдістемелік  комиссия  төрайымы
Б.А.Сагиндыкова,  №2  жалпы  білім  беру  және  гуманитарлық  пәндерінің  циклдық  -  әдістемелік
комиссия төрайымы Ә.Т.Мәдімарова,  №4 жалпы білім беру және ізгілендіру пәндерінің циклдық -
әдістемелік комиссия төрайымы Т.М.Досжанова марапатталады 
       Награждается  Кимасова Людмила Викторовна  преподаватель общей гигиены за многолетний
добросовестный труд, профессионализм, большой вклад в развитие научно-исследовательской работы
колледжа и в связи с празднованием Международного Женского дня 
         Болашақ  мамандарға  білім  мен  тәрбие  берудегі   жетістіктері  және  үйірме  жұмысын
жандандыруға  қосқан  еселі  еңбегі  үшін  және 8  Наурыз  –  Халықаралық  әйелдер  күні мерекесіне
байланысты физика пәнінің оқытушысы Тоқсанбаева Дариға Нұртазаевна, марапатталады.
        Болашақ мамандарға білім мен тәрбие берудегі  жетістіктері және 8 Наурыз – Халықаралық
әйелдер  күні мерекесіне  байланысты   информатика  пәнінің  оқытушысы Құдайбергенова  А.К.
марапатталады. 
        Колледждің қоғамдық жұмыстарына белсенді қатысқаны үшін  және 8 Наурыз – Халықаралық
әйелдер күні мерекесіне байланысты  тарих пәнінің оқытушысы Дәнебаева А.Қ. марапатталады. 
        Жамбыл медициналық колледжінде атқарған ерен еңбегі және 8 Наурыз – Халықаралық әйелдер
күні мерекесіне байланысты  колледж қызметкері  Баяндыбаева Балхаш Бегулиевна марапатталады. 
        Жамбыл медициналық колледжінде атқарған ерен еңбегі және 8 Наурыз – Халықаралық әйелдер
күні мерекесіне байланысты  колледж қызметкері  Касымова Алма Алпысбаевна марапатталады. 

                                   

 3)  04.02.2015 ж. Діни сауаттылықты арттыруға
бағытталған тақырыптық лекциялар өткізілді.

5)   09.02.2015  ж. «Діни  терроризмнің  тамыры
қайда және оны қалай қырқамыз» тақырыбында
колледж  білімгерлері  «hибатулла»  мешітінің
имамдары Д. Жұмабаев пен Е. Аманбаевтар мен
кездесіп, көптеген мағлұматтар алмасты.

8) 13.02.2015 жылы Тараз қаласы ІІБ  № 2 ПБ-
нің  ювеналды  полиция  тобының  полиция
капитаны   Т.А.  Құдасбековпен   кездесу
ұйымдастырылды.

9) 18.02.2015 ж. Тараз қаласы  ІІБ  № 3  ПБ-нің
Қалалық   ювеналды   полиция   бөлімінің   аға
инспекторы   Е.Н.Юринамен  кездесу ұйымдас-
тырылып, дәріс оқылды.

   21.02.2015 ж. «Нұр Отан»
партиясы  Тараз  қалалық
филиалы  жанындағы  «Жас
Отан»  Жастар  қанатының
кубогі  үшін  студенттер
арасында  суда  50  м.жүзуден
өткен  жарыста  102  топ
білімгері  Аманжол  Олжас  I
орын иеленіп марапатталды.

10) 20.02.2015 ж. Психолог  Ж.Қалдыбаеваның ұйымдастыруымен 1 курс білімгерлеріне арналған
«Өмір – сен  қымбатсың» суицидтің алдын алуға бағытталған семинар-тренинг болып өтті.


