
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН

МАКТООБДРАКЧДСЫ

Окууда, илимий-чыгармачыл жана коомдук 
иштердеги мыкты ийгиликтери үчүн

Нарынбек кызы 
Зуура

Президенттик стипендияга 
татыктуу болду
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Президенти С.Ш. Жээнбеков
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успешно закончил(а) трехмесячный курс английского языка 
в проекте «Step Up»

по программе начального уровня
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КООМДУК
ТЕЛЕРАДИОБЕРҮҮ 
КОРПОРАЦИЯСЫ

Кыргыз Респубдикасынын
Коомдук Телерадиоберүү Корпорациясы

Кыргыз радиосу КЫРГЫЗ
"Кыргыз радиосунда" Ч. Айтматовдун 90 жылдыгына 

карата уюштурулган, университеттер аралык "Айтматов таануу" 
интеллектуалдык таймашта жигердүү огон көрсөткөндүгү үчүн

сыйланатКнын башкы 
<унун орунблеары:

------------------------------—■ — -X

ырахман уулу

Кыргыз радиосунун
Башкы ред

Н. Абдукаимов
Бишкек 2018-ж.



диплом
«Манас поэзияда» аттуу калемгерлердин кароо-сынагына 

жигердүү катышкандыгы үчүн 

сыйланат

Кьфгыз Респубпккасы
Бишкек шДредгарный көчц 25

*996(709)210733
*996 ^50)633563
*996(777)145097

“Саякбай манасчы” эл аралык 
фондунун президента: Ибраев С.К.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЫРГЫЗСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ МУСЫ РЫСКУЛБЕКОВА 

Диллом 
награждается 

Нарынбек кызы Зуура 
за активное участие в межвузовской интеллектуальной игре, 

посвященной году «Развития регионов и цифровизации страны» 

ffOMlC.

на тему: «Кыргызстан и его регионы»

Камчыбеков Т.К.



"Ыйык Ата Журт” коомдук жаштар фонду тарабынан 2017-2018-окуу жылында жаштардын патриоттук сезимин чьщдоо, аларды заманбап жана прогрессивдүү илим-билимге тынымсыз умтулууга үндөө жана эли-жерине татыктуу жаран катары кызмат кылууга чакыруу максатында өткөрүлгөн коомдук жана маданий иш-чараларга жигердүү катышкандыгы үчүн сыйланат.
"Ыйык Ата Журт" 
коомдук жаштар фондунун 
башкаруу торагасы:



Ыраазычылык кат

Онолбаев М.Б
Жаштар саясаты жана с 
боюнча проректору:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
И.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ

И.Арабаев атындагы КМУнун уюштуруу иштерине активдуу 
катышкандыгы учун



Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 
И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети 

“Жаш калемгер” адабий ийрими

Ишенолы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 
« Жаш калемгер » адабий ийриминин мүчөсү, 

«Мөл булак» ыр жыйнагына кирген эц мыкты автордук ыры үчүн

“Жаш калемгер” адабий 
ийриминин мсетекчиси

Т А. Абдырахманов

С. И. Карагозиева

Бишкек - 2019

Нарынбек кызы
сыйланат

Ректор, профессор



диплом
dmd

ан ат
Абдырахманов

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги 
Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети

Курамдар аралык
Студенттик өкмөт мүчөлөрүнүн ишмердүүлүгүнө баа берүү максатында өткөрүлгөн 

“Жылдын мыкты спикери-2019” 
таймашына катышып, структуралар арасындагы студенттердин и линий, маданий 

кызматташтыгынын өнүгүшүнө зор салымын кошкондугу үчүн

у Ректор, профессор
* а Г
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за успешное прохождение образователъныхтренингов 
в рамках проекта "Лига просвещения-2019” 
в период с 28 января по 1февраля

1в

«Мотивация», «Ораторское искусство», 
«Тайм менеджмент», «Эффективная коммуникация», 

«Постановка и достижение цели»

- - ^^^уГенералъный директор

Оф «фонд Аскара Салымбекрва» Л- Жумадилов

Сертификат



теми

ГРАМОТА
"Ыйык Ата Журт" коомдук жаштар фонду тарабынан өткөрүлгөн семинарларга жана бардык коомдук иш-чараларга жигердүү катышкандыгы үчүн, фонддун стипендиаты

"Ыйык Ата Журткоомдук жаштар фондубашкаруу төрагасы: Эргешов А. К.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН 
МАМЛЕКЕТТИК ЧЕК АРА КЫЗМАТЫ

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик тилиинин 
29 жылдык мааракесине карата, 

Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жаатында 
жетишкендиктери үчүн

диплом
менен сыйланат

полковник

Чүй облусу боюнча чек

Жангазиев Б.З.



ЭЛИМ, У т 
БАРСЫҢБЫ?! 
КООМДУК КАЙРЫМДУУЛУК ФОНДУ 
ОБЩЕСТВЕННО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

АрзыкулойЖ^
«Элим барсыңбы?» ККФсь1нйн''.дИр'

“Элим барсьщбы?” коомдук кайрымдуулук фонду 
Сиздерге терец ыраазычылыгын билдирет. 

Муктаждарга сиздер тарабынан көрүлүп 
жаткан камкордуктун, жасалып жаткан алгылыктуу 

иштердин, болгон астейдил мамиленин биз үчүн 
мааниси зор. Алар үчүн ырайымдуулуктун 

очное шамын жандырып келесиздер.
Сиздерге чыц ден соолук, бакыт-таалай жана 

ийгиликтерди каалайбыз.



Д1111.КИ1
I даражадагы

Ябдырао(манов ЛТ'Я

Кыргыз Республикасынын 
Билим берүү жана илим министрлиги 

И.Арабаев атындагы 
Кыргыз мамлекеттик университети

Урлрпляз Теспубли^асырыр президертирир 2017-^рыды 
«Ыймар, адеп ^дра шад аршин ^рыы» деир ^дрлыгыра 

ылайы^и. Яр aS аг 6 атырдамл г1^{<Урур студгргплпгририр 
арасырда өт^өрцлаөр «уГоэзия- дгррө ^аньгрьллл» 

аттуу сыра/^кд aiqnuBgyy (<дтыш(<дрдыгы цчур



КЫРГЫЗ
РЕСПУБЛИКАСЫНЫН

ДИПЛОМ
Адам укуктарынын жалпы декларациясынын 71 жылдыгына 
жана 10-декабрь - Адам укуктарын коргоо күнүнө карата 

Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысы тарабынан уюштурулган иш 
чараларга жигердүү катышып, байгелүү орунга ээ болгону үчүн

сыйланат.

Т. Б. Мамытов



айкалыштыруунун бийик үлгүсүн, адептүү жүрүм-турумду,

Нарынбек кызы Зуура

Билим алууда өзүн өзү уюштуруу жөндөмүн интеллект менен

социалдык активдүүлүктү жана коомдук иштерде 
жоопкерчиликти көрсеткендүгү үчүн

И. Арабаев агындагы Кыргыз мамлекеттик 
университета

Л Ректор, профе
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