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негиздөөчү жана директор

жетектеген

административдик

персонал түзөт.

Филиадын негизги

башкаруу органы болуп

филиалдын Окумуштуулар

кеңеши саналат.

(https://kstu.kg/fileadmin/use

r_upload/22222.pdf -

Бекитилген филиалдын

түзүмү).

 Филиалдын түзүмү

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/22222.pdf


 Филиалды өнүктүүрүү статегиясы жана аны ишке ашыруу

2019-2024-жылдарга Филиалды өнүктүрүүнүн стратегиялык планы

иштелип чыккан. Анда Филиалдын өнүгүү жолдору аныкталган.

(Окумуштуулар кеңешинин 2019-жылдын 26-декабрындагы №4 протоколу),

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/strategija_kbf_20-21__.pdf

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/strategija_kbf_20-21__.pdf


 Филиалдын иш планы

2021-2022 окуу жылына 2021-жылдын 22-сентябрында бекитилген Филиалдын иш

планы төмөнкүлөрдү камтыйт:

 академиялык иштер;

 тарбия иштери;

 илимий иштер;

 профориентациялык иш чаралар, абитуриенттерди кабыл алууну камсыз кылуучу

аракеттер;

 бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштурууга жана студенттердин кесиптик жактан өзүн-өзү ишке

ашыруусуна көмөк көрсөтүү боюнча чаралар;

 уюштуруу-чарбалык иштер;

 окуу-методикалык комиссиянын негизги иш-чараларынын планы;

 иш берүүчүлөр менен байланышты күчөтүүнү пландоо;

 эл аралык ишмердүүлүк;

 китепкананы өнүктүрүү.

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_plan_raboty_filiala_21-22_prevod_kyrg.pdf

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_plan_raboty_filiala_21-22_prevod_kyrg.pdf


•Билим берүү сапатына жооптуунун иш планы

• Окуу бөлүмүнүн иш планы

• Окуу-усулдук комиссиянын иш планы

• Илим-изилдөө иштер планы

• Тарбия боюнча иш план

• Академиялык кеңешчинин иш планы

2021-2022 окуу жылына карата иш пландар

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_plan_raboty_otvetstvennogo_za_ko_1-2.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_plan_ur_1-3.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_okuu-usulduk_ish_plany-povernut.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_plan_raboty_nir_1-1.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_tarbija_ish_plany_2021-22.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_plan_raboty_akadem_sovetnikov_1-1.pdf


Филиалдын алкагында орто кесиптик адистерди жана

бакалаврларды даярдоо программалары ишке ашырылууда.

Филиал жогорку жана орто кесиптик билим берүү тармагында

билим берүү ишин жүргүзүүгө укуктуу:

 2019-жылдын 26-июлундагы № D2019-0038/05 жогорку кесиптик

билим берүү тармагында билим берүү ишин жүргүзүү укугуна

лицензия.

 2019-жылдын 26-июнундагы № С2019-0076 / 02 орто кесиптик

билим берүү тармагында билим берүү ишин жүргүзүү укугуна

лицензия.

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/dokumenty-filiala

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/dokumenty-filiala


 Филиалда ишке ашырылып жатакан багыттар/профилдер

Кафедра «Техника жана маалыматтык технологиялар» 5 багыт боюнча

бакалаврларды даярдоону жүргүзөт:

№ Шифр Багыттын аталышы

1 580300 Коммерция

2 630400 Нефти, газ иштери

3 640200 Электроэнергетика жана электротехника

4 670200
Транспорттук-технологиялык машиналарды жана

комплекстерди эксплуатациялоо

5 700200 Техникалык системаны башкаруу



Филиал орто кесиптик билим берүү адистерин даярдоо

программасын 8 адистик боюнча ишке ашырууда

Адистиктин аталышы
Окутуу мөөнөтү

9-кл. 11-кл.

Компьютердик системаларда программалоо 2г 10м 1г 10м

Коммерция (тармактар боюнча) 2г 10м 1г 10м

Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын

экспертизалоо
2г 10м 1г 10м

Газмунай түтүктөрүнүн жана газмунай сактоочу жайларын куруу

жана иштетүү
2г 10м 1г 10м

Электр станциялары, тармактар жана системалар 2г 10м 1г 10м

Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) 2г 10м 1г 10м

Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу

(аба транспортунан башка транспортторунун түрлөрү боюнча)
2г 10м 1г 10м

Экология жана айлана- чөйрөнү коргоо 2г 10м 1г 10м



№ Шифр Багыттын аталышы

Окуу

формас

ы

Пред. 

конт.

Курс Бардыгы

1 2 3 4 5

1 580300 Коммерция о/о 75 4 6 - - - 10

2 630400 Нефти, газ иштери о/о 75 5 6 8 1 - 20

3 640200
Электроэнергетика 

жана электротехника 

о/о 100 6 21 14 24 - 65

з/о 20 1 1 5 - - 7

4 670200

Транспорттук-

технологиялык

машиналарды жана

комплекстерди

эксплуатациялоо

о/о 80 - 6 1 4 - 11

з/о 80 - 2 - - - 2

5 700200
Техникалык системаны

башкаруу
о/о 75 2 7 6 3 - 18

о/о 405 124

з/о 100 9

Бардыгы: 505 133

№ Шифр Адистиктин аталышы
Окуу

формасы

Пред. 

конт.

Курс Бар

дыгы1 2 3

1 080302 Коммерция (тармактар боюнча) о/о 75 6 13 1 20

2 080403
Товар таануу жана керектелүүчү товарлардын сапатын

экспертизалоо
о/о 75 3 5 2 10

3 130502
Газмунай түтүктөрүнүн жана газмунай сактоочу

жайларын куруу жана иштетүү
о/о 75 5 13 4 22

4 140206 Электр станциялары, тармактар жана системалар о/о 75 18 13 5 36

5 140212 Электр менен камсыздоо (тармактар боюнча) о/о 75 22 24 - 46

6 190701

Транспортто ташууларды уюштуруу жана башкаруу

(аба транспортунан башка транспортторунун түрлөрү

боюнча)

о/о 75 4 9 2 15

7 280201 Экология жана айлана- чөйрөнү коргоо о/о 75 - - - 0

8 230111 Компьютердик системаларда программалоо о/о 75 19 4 23

Итого: 600 171

Студенттердин

контингенти

(бакалавр)

ОКБББ 

студенттердин

саны



 Сапатты башкаруу системасынын документациясы

Иштердин белгиленген номенклатурасынын болушу жана анын

аткарылышын көзөмөлөдөө



Филиалда сапатты көзөмөлгө алуу боюнча жооптуу болуп Уметбекова М.Н. дайындалган,

жана КМТУнун сапат бөлүмү менен байланышта иш жүргүзөт. Филиалда Билим берүү

сапатына жооптуунун иш планы бекитилген (20.10.2022 ж.).

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_plan_raboty_otvetstvennogo_za_ko_1-2.pdf - иш планы

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_plan_raboty_otvetstvennogo_za_ko_1-2.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_plan_raboty_otvetstvennogo_za_ko_1-2.pdf


https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/anketirovanie-1 -

анкеталар

Филиалдын сайтында билим берүү программасынын сапатын баалоо үчүн иш

берүүчүлөрдүн, студенттердин, бүтүрүүчүлөрдүн анкеталары жайгаштырылган, 

талдоо жүргүзүлүүдө.

 Кызыкдар тараптардын катышуусу менен негизги билим берүү программаларынын

сапатын баалоо үчүн документтердин болушу (анкета, тармактык кеңештердин

протоколдору ж.б.).

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/dokumenty/123 -

Нормативдик документер

 Билим берүү процессин уюштуруу үчүн колдонулуучу нормативдик

документтердин (жоболордун, нускамалардын ж.б.), ошондой эле сапат боюнча

нормативдик документтердин болушу

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/anketirovanie-1
https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/dokumenty/123






 Окуу процессинин графиги, академиялык календарь жана профессордук-

окутуучулук курамдын графиги болушу





 Окуу процессинин кадрдык жактан камсыз болушу

Филиалдын 2021/2022-окуу жылына штаттык формасы боюнча

жалпысынан 31 профессордук-окутуучулук курам бар: алардын ичинен

штаттык бирдиктер – 16.

1 - илимдин доктору, 8 - илимдин кандидаты, анын ичинен 2

профессор жана 7 доцент. ПОКтун даражалуулук көрсөткүчү 42% түзөт.

Окуу

жылы

ПОК

жалпы

саны

алардын ичинен

даража

луулук 

(%)
штат 

(адам/%)

Ички 

айкалыш

/внутр. 

совм.

(адам)

Тышкы

айкал.

/внеш. 

совм.

(адам)

Илимдин

докторлору

(адам)

Илимдин

кандидат.

(адам)

2021-2022 31 16 / 50% 9 6 1 8 42



 Профессордук-окутуучулук курам ар түрдүү курстарга жана семинарларга катышуу

менен квалификациянын деңгээлин активдүү жогорулатууда

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/_povys

henie_kvalifikacii.pdf – квалификацияны

жогорулатуу планы (ОКБББ)

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/_pov

yshenie_kvalifakacii_tiit.pdf -

квалификацияны жогорулатуу планы 

(кафедра ТжанаМТ)

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/_povyshenie_kvalifikacii.pdf
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/_povyshenie_kvalifakacii_tiit.pdf


(https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/sbornik_dolzhnostnykh_istrukcii.pdf - Должностные 

инструкции).

 Профессордук-окутуучулук курамдын, көмөкчү жана башка кызматкерлердин

милдеттеринин нускамасынын болушу

Филиалда бардык багыттар кесипкөй адистер жана квалификациялуу кадрлар

менен камсыз кылуу боюнча жооптуу кызмат филиалдын кадрлар бөлүмү болуп

саналат.

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/sbornik_dolzhnostnykh_istrukcii.pdf


 Илимий-изилдөө ишин жүргүзүү

ПОК 3 илимий-изилдөө иштердин үстүндө иш жүргүзүүдө.

2022-ж. филиалдын кызматкерлери тарабынан 5 макала жарык көргөн,

анын ичинен: 3 макала Кыргыз Республикасында, 1 макала жакынкы чет

өлкөлөрдө; Scopus 1 макала жарыяланган.

Жаш окумуштуулардын, аспиранттардын, магистранттардын жана

студенттердин «Илимдин, техниканын жана билим берүүнүн актуалдуу

маселелерин чечүүдөгү жаштар» аттуу 64-Эл аралык тармактык илимий-

техникалык конференциясына КБФнын студенттери тарабынан 8 баяндама

угулду.



Окуу процессин уюштуруу, окуу процессинин окуу-усулдук

жактан камсыз болуусу

Жалпысынан 2021-22-окуу жылына 27251 саат пландаштырылган, анын ичинен

бакалавриат боюнча 14155 саат, ОКБББ 13096 саат.

Дисциплиналардын окуу матодикалык комплекстери

https://online.kstu.kg/course/index.php?categoryid=23 сайтында жайгаштырылган (55%).

Акыркы жылдын ичинде 15 усулдук көрсөтмөлөр жарык көрдү (23 б.т.).

https://online.kstu.kg/course/index.php?categoryid=23


Бардык циклдердин базалык бөлүгүнүн дисциплиналары негизги окуу китептердин басма жана

электрондук басылышы менен толукталган. Кошумча адабияттар жыйнагына окуудан тышкары расмий,

маалымдама-библиографиялык жана атайын мезгилдүү басылмалар кирет.

Китепкана КБФнын окуу корпусунун 1-кабатында жайгашкан. Окуу залы 16 орундуу. Китепканада

локалдык тармакка туташтырылган 6 компьютер бар.

Негизги фонддун көлөмү 16991 нускага жакын (анын ичинде 1200 электрондук нуска), анын ичинен

окуу адабияттары 45%, илимий адабияттар - 43,8%, көркөм адабияттар - 10,5%, башка - 0,7% түзөт. Тилдер

боюнча: адабият кыргыз тилинде - 8%, орус тилинде - 90%, чет тилдерде - 2%.

«Транспорттук жана технологиялык машиналарды жана комплекстерди эксплуатациялоо»,

«Энергетика жана электротехника» жана «Техникалык системаларда башкаруу» багыттарынын

студенттери үчүн 1500дөн ашык китептер И.Раззаков атындагы КМТУдан бөлүнүп берилген.

 Окуу процессинин маалыматтык жана окуу китептери менен камсыздалынышы





 МАКны уюштуруу жана өткөрүү. БКИ плагиат системасында текшерүү

жыйынтыктары.

КР Билим берүү жана илим министирлигинин «МАК курамын бекитүү»

буйругунун (2022-ж. 26.02. №41/5; 2022-ж. 12-апрелиндеги №102/5; 2022-ж. 13.06.

№197/5) негизинде МАК курамы КМТУнун 2022-жылдын 3-март айындагы №40;

2022-ж. 26-апрель айындагы №89 жана 2022-жылдын 20-июнь айындагы №113

буйруктары менен бекитилген.

Бүтүрүү иштердин темалары жана жетекчилери 2022-жылдын 22-

мартындагы №4/11 жана 2022-жылдын 10-май айындагы №4/13 буйруктары

менен бекитилген.

Бүтүрүүчүлөрдүн иштерин текшерүү жана көзөмөлгө алуу максатында

күндүзгү окуу формасындагы студенттери тарабынан бүтүрүү квалификациялык

иштеринин аткарылышын текшерүү боюнча комиссиянын курамы жана иштөө

графиги 2022–жылдын 24-март айынын № 4/12 жана 2022–жылдын 12-май

айынын № 4/14 буйруктары менен бекитилген.



«Техника жана маалыматтык технологиялар» кафедрасы боюнча

Орто кесиптик билим берүү бөлүмү

2021-2022-окуу жылында Филиалда бүтүрүү квалификациялык

иштерди коргоонун жыйынтыгы





2020-2021-жылдары «ТжанаМТ» кафедрасынын күндүзгү жана сырттан

окуу формаларындагы бүтүрүүчүлөрү 43 адамды түздү. Мониторингдин

маалыматтары боюнча, 2022-жылдын апрель айына карата КБФнын

бүтүрүүчүлөрүнүн жалпы ишке орношуу деңгээли 2021-жылы 74%ды, орто

кесиптик билим берүү бөлүмүн 49 адам аяктап, ишке орношуусу пайызы 31%

ды түздү, анын ичинде:

Филиалдын бүтүрүүчүлөрүнүн ишке орношуусу жөнүндө маалымат



ТжанаМТ кафедрасынын бүтүрүүчүлөрүнүн ишке 

орношуусу жөнүндө маалымат 



ОКБББ бүтүрүүчүлөрүнүн ишке орношуусу жөнүндө 

маалымат 



Филиалда бүтүрүүчүлөрдүн иш орундары тууралуу маалыматты чогултууга

жооптуу дайындалып, бүтүрүүчүлөр менен байланышып турат.

Талдоолорду жүргүүзүнүн негизинде биз жумушка

орноштуруу боюнча сунуштарды иштеп чыгабыз



 Студенттер менен тарбиялык иштер

Ар бир окуу группасына кураторлор жана академ кеңешчилер

дайындалат. Кураторлордун жана академ кеңешчилердин ишине

көзөмөл кылуу Могильная Т.Н. жүктөлгөн.

https://kstu.kg/filialy/kara-

baltinskii-tekhnologicheskii-

filial/organizacionno-

vospitatelnaja-rabota - тарбия

иштери боюнча толук

маалымат

https://kstu.kg/fileadmin/user_upl

oad/k_tarbija_ish_plany_2021-

22.pdf - тарбия боюнча

Филиалдын иш планы

https://kstu.kg/filialy/kara-baltinskii-tekhnologicheskii-filial/organizacionno-vospitatelnaja-rabota
https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/k_tarbija_ish_plany_2021-22.pdf




 Филиалдын материалдык базасы

КБФнын оперативдүү башкаруусундагы имараттын жалпы аянты

5079,45 м2.

Аянты 55,35 м2 болгон китепкана бар. Китепкана 6 персоналдык

компьютер жана электрондук китепкана менен жабдылган.

Машыктыруучу залынын аянты 344 м2 түзөт. Жайкы спорт

аянтачысы 1080м2 аянтты ээлейт.

Мындан тышкары кышкы мезгил учурунда дене тарбия сабактары

Кара-Балта шаарындагы «Манас» спорт комплексинин жабык

бассейининде өткөрүлөт (келишимдин негизинде).

Бир студентке окуу аянты лицензиялык стандарттардын

талаптарына жооп берет.

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/materialno-

tekhnicheskaja-baza-filiala - МТБ боюнча толук маалымат

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/materialno-tekhnicheskaja-baza-filiala


 Кесиптик багыт берүү кабинети түзүлдү.

 Студенттердин тамактануусун уюштуруу үчүн ашкана,

ден соолукту коргоо жана чыңдоону уюштуруу үчүн

медициналык пункт жана медициналык кызматкер

(айкалыштык боюнча) иштей баштады.

 2021-жылы 2/48 лекциялык залында капиталдык оңдоо

иштери жүргүзүлүп, проектору бар кронштейн

интерактивдүү доска сатып алынып, орнотулган.

 2/47 аудиториясында капиталдык ремонт иштери

пландалды.



 Филиалдын маалымат ресурстары 

2019-жылдан бери КБФнын бардык түзүмдүк бөлүмдөрдүн ишмердүүлүгүн

чагылдырган https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta туруктуу сайты

бар. Сайттын маалыматтык мазмунун жакшыртуу максатында мамлекеттик жана

англис тилдериндеги версиясы иштелип чыккан.

Потенциалдуу талапкерлер, социалдык өнөктөштөр менен пикир билдирүү үчүн

социалдык тармактарда филиалдын баракчалары түзүлүп, иштеп жатат:

- Facebook (https://www.facebook.com/kgtu.kbf/ );

-Инстаграм

(https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1gbjrej5mt6hg&utm_content=dmvwxlh ).

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta
https://www.facebook.com/kgtu.kbf/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1gbjrej5mt6hg&utm_content=dmvwxlh


Facebook

Инстаграм 

баракчасы



Төмөнкү өндүрүштөр жана билим берүү мекемелери менен түзүлгөн келишимдер: 

 «Түндүкэлектр» ААК (Бишкек ш.)

 Жайыл бөлүштүрүүчү электрдик тармагы «Түндүкэлектр» ААК (Кара-Балта ш.)

 «Газпром Кыргызстан» ЖЧК Бишкек газ филиалы (Кара-Балта ш.)

 «Газпром Кыргызстан» ЖЧК Чуйгаз филиалы Кара-Балта ЭГС (Сокулук р.)

 «Кара-Балта тоо-кең комбинаты» ААКнын борбордук изилдөө лабораториясы (Кара-Балта ш.)

 «Дан» мамлекеттик ишканасы (Кара-Балта ш.)

 «Гудзон-Энерджи» ЖЧК (Бишкек ш.)

 «Компсервис» ЖЧК (Кара-Балта ш.)

 «Absolut Auto» ЖЧК (Кара-Балта ш.)

 «Diamond Glass» ЖЧК (Кара-Балта ш.)

 «Кара-Балта Таш» ЖЧК (Кара-Балта ш.)

 «Кара-Балта техосмотр» ЖЧК (Кара-Балта ш.)

 «Мастерок» курулуш материалдар дүкөнү (Кара-Балта ш.)

 М.Т. Ибрагимов атындагы Кара-Балта техникалык-экономикалык колледжи (Кара-Балта ш.)

 Кара-Балта шаарындагы «Абай» гуманитардык-экономикалык колледжи (Кара-Балта ш.)

 Филиал кызматташкан уюмдар жана ишканалар

https://kstu.kg/filialy/kara-

baltinskii-tekhnologicheskii-

filial/organizacija-praktik-

studentov - келишимдер

https://kstu.kg/filialy/kara-baltinskii-tekhnologicheskii-filial/organizacija-praktik-studentov


 Филиалдын ишинин негизги көрсөткүчтөрү

 КБФ аккредитациядан ийгиликтүү өттү:

2020-жылдын 25-26-февраль, «Газ жана мунай түтүктөрүн жана газ жана мунай сактоочу

жайларды куруу жана эксплуатациялоо» адистиги боюнча (Күбөлүк № ВК 200000129, 15.05.2020-ж. № 

020/1а буйругунун негизинде).

2020-жылдын 12-13-декабрында көз карандысыз аккредитациядан өттү:

«Энергетика жана электротехника» багыты

(2021-жылдын 15-январындагы № 1а/2021 буйругунун негизинде № VU210000119 күбөлүк)

«Техникалык системаларында башкаруу» багыты

(VU210000164 күбөлүк, 2021-жылдын 15-январындагы №1а/2021 буйругунун негизинде)

«Соода (тармактар боюнча)», «Транспортту уюштуруу жана транспортту башкаруу» адистиктери

(VK210000079 күбөлүк, 15.01.2021-ж. № 1а/2021 буйругунун негизинде)

«Электр менен жабдуу (тармактар боюнча)», «Электр станциялары, тармактар жана системалар»

(VK210000060 күбөлүк, 2021-жылдын 15-январындагы № 1а/2021 буйругунун негизинде).



Билим берүү программаларын аккредитациялоо жөнүндө маалыматтар

№ Серия и № сертификата Дата выдачи Срок действия Наименование АА

1 VK 200000129 15.05.2020 г. 15.05.2025 г. Билим-Стандарт

2 VU 210000119 15.01.2021 г. 15.01.2026 г. Билим-Стандарт

3 VU 210000164 15.01.2021 г. 15.01.2024 г. Билим-Стандарт

4 VK 210000060 15.01.2021 г. 15.01.2026 г Билим-Стандарт

5 VK 210000079 15.01.2021 г. 15.01.2024 г Билим-Стандарт

6 №3/22/03 буйругу 28.04.2022 г. 28.04.2027 г.

Билим беруу

программаларын жана

уюмдарын

аккредитациялоо

агенттиги



 Билим берүү ишин жүргүзүү укугуны лицензия алынды

2021-жылдын 16-июлунда 230111 «Компьютердик системаларда программалоо» адистиги боюнча билим

берүү ишин жүргүзүү укугу жөнүндө оң корутундусун алган (28.07.2021ж. №1319/1 КР ББжанаИМ буйругу). Бул

адистикке жалпысынан 20 абитуриент кабыл алынды.

 Эл аралык байланыштарды түзүү иштери

КБФ жакынкы жана алыскы чет мамлекеттердин окуу жана илимий мекемелери менен ар тараптуу

байланыштарды түзүүгө чоң көңүл бурат.

Эл аралык кызматташтык стратегиясын ишке ашыруу жана жогорку кесиптик билим берүүнүн Болон

системасынын маанилүү аспектиси катары академиялык мобилдүүлүктү өнүктүрүүгө салым кошуу менен, 2021-ж.

6-сентябрында КБФ жана М.Х. Дулати атындагы Тараз аймактык университети (Тараз, Казакстан Республикасы)

ортосунда келишим түзүлдү.

Келишимдин негизинде КБФга 23 студент Казахстан Республикасынан окууга кабыл алынган.



КӨҢҮЛ 

БУРГАНЫҢЫЗДАРГА 

РАХМАТ!


