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Эл а ралык мсдицивалык коллсдживин 202 1 -2022-окуу жылы бою11•~а маалымат 

2021-2022 окуу жылы Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана Илим Минист
рлигинин 

"Кыргыз Республикасынын "Билим беруу жонундо' ' Мыйзамына ылайык, Кыргыз Республикасынын 

Министрлер Кабинетинин 2021- жылдын 11- августундагы No 121 токтомунун аткаруу жана салпуу 

бил им 9еруу процесси н уюштуруу учун . Кыргыз Республи касындагы билим беруу уюмдарындагы 

окуучулардын жана студенттердин омурунун коопсуздугун с
актоо максатында" № 1404/ 1 13.08.202 1 ж. 

буйругу н ун негизинде 15- сентябрдан башталды. 

Окуу иштери боюича: 

202 1-2022 окуу жылында Эл аралык медициналык колледжинин окуу процесси КРнын 

билим беруу жана илим , саламаттыкты сактоо министрликтери тарабынан бекитил ген окуу 

пландарынын жана окуу проrраммала
рынын негизи нде окуу процесинин гра

фиги тузулуп бекитилген. 

Эл аралык медициналык колледжинин штаттык ст
руктурасы тузулуп 4-адист11к боюнча окуутулууда. 

1) 0601 О 1 «Дарылоо иши» 

2) 060 102 «Акушердик иш» 

3) 060 108 «Фармация » 

4) 060109 « Медайымдык иш » 

2021-2022-окуу жылында жалпь1 24 тайпада окуу пландарынын негизинде окуу процесси 

жургузv.лген. 

Структура жетекчилер11 тарабынан 2021-2022 окуу жылына иш пландары тузулуп жете1<чию1к 

тарабы нан бекитилген . 

202 1 -2022-окуу жылына окутуучуларга тиешелу
у елчем сааттары белунген . Окуу саатары эсептелип 

1 -жарым жылдыка жалпы 15265 саат, же болбосо 21,2 чен тузген . Анын ичинен 15265 окуу сааттары 

1 -ж.жылдыкта аткарылды . Ал эми 11-жарым жылдыкка 20394,8 саат, же болбосо 28,3 чен тузулген . 

Л 1-1ы1-1 ичинен 20394,8 окуу сааттары 2-ж .жылдыкта аткарылды 

202 1-2022- окуу жыльша жуктолгон жа 1~а аткарылга 11 саа·гrар боюнча маалымат. 

No БQЛУl\1 
ЖЫЛДЫIС Сааттардыв Аткарылган 

11/ 11 
птшдаштырыл- •1сн бирдиги сааттарды1-1 

ган сааттар ~саны 

1 Жалпы медициналык сабактар 
15265 21,2 15265 

белуму 

2 Клиникалык медициналык сабактар 
20394,8 28,3 20394,8 

белуму 

Жалпы 
35659,8 49,5 35659,8 

202 1-2022 окуу жылында бардыгы болуп 45 окутуучу, алардын ичинен 24 окутуучу штаттык 

эсебинде, 20 окутуучу штаттан тышкары (айкалыштыруучу) болуп
 сабактарды етушту. 



202 1-2022-окуу жылында 4 адистrиктер боюнча 570 студент билимин алышты. 

~ студент окуу акысын толобогондугуно, окуу программасын аткаралбагандыгынан жана МАКты 
тапшырбагандыrьrnа байланыштуу окуу жайдан четтетилди . 

С11•денттердин Эл аралык мед11u11налык колледж бою11ча конпшrенти 

Ащ1стиh.--ruн аталышы Ад1t СТИk"fИН БАРДЫ 
коду гы 

1 Дарылоо иши 060101 91 
2 Акушердик иш 060102 61 1 
3 Фармация 060108 293 
4 Медайымдык иш 060109 125 

Жалпы: 570 

2021-2022 окуу J1сылынын 1-жарым жылдыгынын эюалrендердин жыйыюnыКJnары. 

№ Тайпа Тайпа Студ.е k <5» 1«4-5» <4-3» ~<2» 1 <<2» tпат- 1\бса_,ют-

башчылары нтти 85- 70-84 15 1-69 l-50 0-30 Ih: ryi-: 
н 100 ~алл балл балл балл еп1шуу \1-еТТIШ\') 

саны балл 

1 ЛД- 1 -2 1 Дороев А.А. 20 6 8 5 1 - 65% 95% 
2 ЛД-2-2 1 Алибаев Т.П. 22 9 10 1 2 - 86,3% 90.9% 

3 АД-1-2 1 Кубанычбек к А. 25 1 12 10 1 1 52% 92% 

4 СД- 1 -2 1 Нармырзаева Г.А. 26 
,., 

10 7 5 1 50% 80% .) 

5 СД-2-2 1 Абдукаимова А.Ж. 32 13 10 4 2 ,., 
171.8% 90.6° о .) 

6 ФАРМ- Кекселъ В .И . 27 13 8 4 2 - 77.7% 92.5~о 

1-2 1 
7 ФАРМ- Кочкорова Н.А. 26 1 1 13 2 - - 92.3% 100% 

'2-21 
8 ФАРМ- Сулайманов К.А . 27 14 10 

., - - \ 88.8% 100°0 .) 

3-21 
Жалпы: 205 70 81 36 13 5 l 73,6% 91,2% 

Эл аралык медиuинальш: коллсдж1ш1ш Жалпы 1ш.·д11ц11 1-1ал ы~-: саба h.,ар болр,у боюнча 202 \ -
2022- окуу жыльшын 1 -жарым жылдыrы бою111J а 1- 1-,.--у рстардьш б11л 11м сапаты - 73,6% туну. а.1 

зми абсалюттук - 91,2% тузду. 



2021-2022 окуу J1rылы11ын II-J1capы.111 жылдыгьтьт экза.111ендердm1 J1сыйынтыюпары. 

№ Тайпа Тайпа Сrуде k<5)) <4-5)) ~<4-3)) k<2)) «2)) !Сап ат- ~бсалют-

башчылары НТПt 85- 70-84 б l-69 31-50 0-30 rгык niк 

tl 100 балл балл lбалл !балл lжетишуу нсетишуу 

саны балл 

1 ·лд-1-2 1 Дороев А.А. 20 7 8 3 - 1 78 % 95 % 

2 ЛД-2-21 Алибаев Т.П. 20 4 9 6 - 1 68 % 95 % 

3 АД- 1 -21 Кубанычбек к А. 24 3 15 5 - 1 75 % 95 % 

4 СД-1-21 Мадимарова К.Т. 23 2 14 7 - - 69% 100 % 

5 СД-2-21 Абдукаимова А.Ж. 28 14 10 2 1 - 85% 100 % 

6 ФАРМ- Кексель В.И . 25 4 13 6 1 1 68 % 96 % 

1-21 
7 ФАРМ- Кочкорова Н.А. 26 7 17 2 - - 92% 100 % 

2-2 1 
1-

8 ФАРМ- Сулайманов К.А . 27 6 14 7 - - 74% 100 % 

3-21 
Жалпы : 193 47 100 38 2 4 76 % 96% 

Эл аралык медиц,шалык КОЛЛСДЖЮIИII ·жалпы мед1щиналык сабактар болуму боюнча 2021-

2022- 01суу жылыньш 2-жарым жылдыrы боюнча 1- курстардын билим сапаты - 76 % тузду, ал 

)МИ абсалЮП)'К - 96 % тузду. 

N~ 
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2 
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9 

2021-2022 окуу J1сылыны11 2-курсттар боюнча /-жары.111 жылдыгыньт экза.ме11дер11тт 

J1сыйы11тыктары. 

Тайпа Тайпа башчылары Студен «5)} «4-5» «4-3» «2» «2» Сапат- Абсал 

тгин 85-100 70-84 51-69 31- 0-30 тык ют-ту ~ 

саны балл балл балл 50 балл жетиш жет1ш 

балл VY уу 

АД-1-20 Бактыбек кызы Г 21 4 13 4 о о 80% 100% 

ЛД-1-20 Кочкорова Н 15 6 7 1 1 о 86% 100% 

ЛД-2-20 Парпиев Н 18 5 5 4 2 о 55% 100% 

СД- 1-20 Бактыбек кызы Г 21 5 7 8 1 о 57% 100% 

СД-2-20 Кочкорова Н 24 6 12 6 о о 75% 100% 

Ф-1-20 Джоробаев А 32 9 10 7 6 о 59% 100% 

Ф-2-20 Мухтаров Б 33 3 14 13 
,, 
.) о 51 % 100% 

Ф-3-20 1-l армырзаева Г 28 2 9 12 5 о 39% 100% 

Ф-4-20 Сулайманов К 36 6 17 11 2 о 63% 100% 

Жалпы: 228 46 94 66 21 о 62.7% 100% 



2021-2022 0"'J'Y J1сылы11ы11 2-ю~рсттар боюнча 1/-J1сарыJн J1сылдыгь111ь111 эюа,не11дер111и111 

J1сыiiы11тыктары 

No Таi1па Таi1па башчылары Студен «5)) «4-5 » «4-3» «2» «2» Сапат- Абсал 

ттин 85- 70-84 51-69 3 1- 0-30 тык ют-тук 

саны 100 балл балл 50 балл жетиш жеп,ш 

балл балл YV У\ 

1 АД-1 -20 Бактыбек кызы Г 22 8 11 1 о 1 86% 95% 

2 ЛД-1-20 Кочкорова Н 14 10 4 о о о 100% 100% 
.., 
.) ЛД-2-20 Парпиев Н 15 9 2 6 1 о 73% 100% 

4 СД- 1-20 Баю-ыбек кызы Г 21 8 2 8 1 2 47% 100% 

5 СД-2-20 Кочкорова Н 23 12 
.., 8 о о 65% 100% 
.) 

6 Ф-1-20 Джоробаев А 3 1 13 5 13 о о 58% 100% 

7 Ф-2-20 Мухтаров Б 33 9 5 19 о о 42% 100% 

8 Ф-3-20 Нарr-.,1ырзаева Г 30 2 11 17 о 1 43% 100% 

9 Ф-4-20 Сулайманов К 35 5 10 20 о о 42% 100% 

Жалпы: 224 76 43 92 
.., 
.) 3 6 1,7% 100% 

2021-2022 окуу Jкылы11ы11 3-курсттар боюнча 11-жарыJн Jкылдыгыиьт эюаме11дер11н1111 

;нсы11ы11тыкта rJЫ. 

№ Тайпа Тайпа башчылары Студентr «5» «4- «4- «2» «2» Сапат- Абсалют-

ин саны 85- 5» 3» 31 - 0-30 тык 'Т)'К 

100 70- 5 1- 50 балл жетишуу жет11шу1 

балл 84 69 балл 

балл балл 

1 АД-1-19 Нармырзаева Г 10 1 5 о о о 50% 100% 

2 ЛД-1-19 Дороев А. 16 6 5 1 4 о 68% 75% 

3 СД-1-19 Aтroh."YPOBa А 17 7 8 о о о 52% 100% 

4 СД-2-19 Аттокурова А 29 5 4 о о о 73% 100% 

5 Ф-1-19 Тухтакулова 3 28 7 4 1 о о 57% 100% 

6 Ф-2-19 Тvхтакулова 3 24 6 7 о о о 70% 100% 

7 Ф-3-19 Сулайманов К 23 9 7 о о о 69% 100% 

8 Ф-4-19 Умаралиева Н 22 7 7 о о о 68% 100% 

Баары 169 60 49 2 4 о 63% 96.8% 

Жалпы Эл аралык медиц11налык колледж бою1-1•~а 1
-жарым жылдыh."Т:1 сапатrыh': жетншу~ 

68,5 абсолютrук жетишуу 95,6 l)'Зду. 
2-жарь~м жылдык боюн<~а сапатrык жетншуу 66,9 абсолютrуh': жетншуу 97,6 11·зду. 

2021-2022 окуу жылы11ын жыйынтыктары бою11ча сапатrык жстншуу 67,7 абсолt0Т1)' h': жеп1шу~ 

96,6 тузду. 
2020-2021 01,,.--уу жыль111да саnаттык жсп1шуу абсолюn11"- жсп1шуу Т)'Зд)')'. 

1 

)Кыл башында Эл ара.лык медици11алык колледж адl\1111111стр
ацш1сы тарабьшан т0м011ку док:- :-.1е11ттс'р 

бекитилип окуу процесси офлайн жургузулду : 

-Эл аралык медициналык колледжш,ин 11w пла11дары . 

_ Педагогикалык жана Усулдук Кенештер111-1ин 11ш пландары , 

_ Меднц11налык колледждин жылдык тарб11ялык 11ш пла11ы . 

-Штатгык формуляр. 

- Кураторлук Кенеши1111н иш пла11ы , 

-Окутуучулардын билимин оркундотуу граф11г11 . 

-Сабактарды оз ара катышуу граф11п1. 



-кураторлордун отчетrору. 

-2021-2022 окуу жылына сынак тапшыруу 2 баскычка белунгендугунен (тест жана оозэки) 
окутуучулар жана белум башчы тарабынан ар бир предметтер бонча 1 -баскычка тестер даярдалып 
AVN - тарабынан тапшырьшпы, 2-баскычка 2-модуль жана экзамендик суроолор бекитилип , 
тапшырылды . 

. Окуу- усулдук иштер 

К.Ш .Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин Эл аралык медициналык 
колледжинин окуу-усулдук жана илимий иштер ар жылы окуу жылынъrн башьrnда заманбап 

талаптарга ылайыктальш тузулгон жана окуу жайдын алгачкы педагогикалык кенешмесинде 

бекитилген иш пландарыны:н негизинде жургузулот. Негизги милдеттери : 

* Окуу-тарбия иштерин жакшыртуу жана оркундотуу боюнча иш-чаралардын конкреrгуу 
пландарьш тузуу: 

2021-2022 окуу жылына Усулдук Кенештин 6 отуруму откорулутт, ал отурумдарда 
окутуучулардьrn билимин оркундотуу максатында томою<у иш-чаралар откорулду : 

1. Институтционалдык аккредитация процессине даярдануу боюнча масселелер. 

2. А VN -портал колдонуу жана сабактарды уюштуруу боюнча ЦИТ менен бирдикте 2- семинар 
откорулду. 

3. Окутуучуларды ачык сабактарга даярдануу боюнча окуу-методикалы1< семинар . 

4. Окутуучунун иш-тажрыйбасынан атуу ачык сабактардын презентация I окутуучу тарабынан 
откорулду. 

5. Окуу-методикалык комплекстерди (ОМК) стандарттарга ылайык тузуу боюнча семинар. 

6. Орто кесиптик медициналык билим беруу мекемелериндеги окутуучунун практикалык 
сабактарын уюштуруу жонундо корсотмо жана алгоритм иштелип чыгыл семинарда бекнтилдн . 

7. Клиникага чеинки практика боюнча студенттерди даярдоо стандартар иштелип, окуу жайдын 

базасында окуу тренажордук жана манипуляция кабинеттерин ачуу маселеси каралды. 

8 . Клиникалык база маселеси чечилип ЖОБОдо 4 кабинеттен турган клиннкалык база ачылды . 

. * Окутуунун жаны технологияларынын 1<олдонулушуна,жайылтышынашарттардын тузулушун 

тескоо : семинар ,А VN ,ZOOM ,DUO: 

Окутуучулардын окуу процессинде жаны технологияларьш колдонуу боюнча 2-семинар 

откорулду. 

*Педаrогикалык коллектив менен бнрди1<те окуу-тарбня иштер111111н онугуусунун 11еr11зп1 

багыттарьш издоо,талкулоо жана аныктоо : 

1. 2021-2022 окуу жылына Эл аралык медищ11-1алык колледжднн уюштуруу-тарбия иштер11 боюнча 

комплекстуу планы иштелип Педагогн1<алык Ке11еwтш1 бнрш1ч н отурумунда каралып бекнтнлкен . 



2. Ар бир тайпанын кураторлору тарабынан ар бир тайпага уюштуруу-тарбия иштери боюнча 

пландар тузу луп бекитилди. 

3. Эл аралык медициналык колледждин окутуучулары жана студенттери тарабынан СПИДке 

курошуу чон конкурс откорулуп ага Жалал-Абад областтык СПИДке каршы борбору
нун 

окулдоруу катышуусу менен университеттин денгелинде откорулдуу. 

4. 8-март Буткул дуйнолук аялдар кунуно карата "Куттуктоо" конкурсуна активдуу катышты . 

5. Октябрь айына кары- картандарды колдоо боюнча окутуучулар жана студенттерибиз Октябрь 

айылында жайгашкан кары-картандарды уйу1-10 барып жардам корсотуп концерттик программа 

тартулашты. 

*Предметтик жумалыктардын,ачык сабактардын,семинарлардын тегерек 

столдордун ,конференциялардын пландуу уюштурулуусуна жана откорулуусуно усулдук жард
ам 

беруу ,тескоо. 

1. 202 1 -2022 окуу жылына 8 ачык саббактар графиктин негизинде бекитилип анын ичинен 5 ачык 

саббактар откорулду. 3 ачьп< сабак отулбой калды. 

*Окутуучулардын кесиптик квалификациясын,чеберчилитин жогорулатуусуна кызматтык 

жардам беруу; 

1 .2021-2022 окуу жылына кесиптик квалификациясын жогорлотуу боюнча график тузу луп оф

лайн форматтында бардык окуттучулар билимин оркундотту . 

. *Педагогикалык алдынкы иш тажрыйбаларды аныктап ,жалпылоону жана жайылтууну 

уюштуруу; 

*Предметтик олимпиадалардын уюштурулушун тескоо,окуу жайдын масштабында
 

уюштурулуусун тескоо ,окуу жайдын масштабында жана колледждер аралык олимпи
адалардын 

откорулуусундо туздон-туз катышу; 

1. 2021-2022 окуу жылына пландаштырылган медициналык колледждер арасында отулуучу 

предметтик олимпиада болбой калды. 

*Педогогикалык гезит,журналдардагы окуу-тарбия иштерине байланыштуу усулдук 

колдонмолорду,комплекстерди,силлабустарды ж.б.у.с. кесиптик эмгектерди жаратуу; 

*Окутуучулардын портфолиолорунун тузулуусуно комок корсотуу 

*Башка окуу жайлар менен мамлекеттик жана эл аралык масштабда байланышып иш
тоо 

сьiяктуу мумкун болгон аракеттерди иш жузундо ашырууда усулдук жана илимий иштердин 

пландуу,оптималдууу жана иштиктуу кызматы окуу-тарбия иштерин алдыга жылдырууL1 негюги 

куч болуп эсептелет. 

1. Кыргыз Республикасында жайгашкан 27 медициналык колледждер менен бирдикте окуу 

пландары, окуу программалар, окуу-усулдук корсотмолор боюнча иштер тынымсыз жургузулдуу . 

Медициналак колледждер Ассоциациясы тарабынан коптогон иш-чаралар откорулуп азыркы
 

убакытта уланууда. 



Студе , птсргс сапаттуу билим беруу максатында ар бир окутуучу менен суйлешуп етуле турган 

саба 1<тарына дида1<тикалык материалдарды , слайд,таблицаларды, видеороликтердин толуктоосу 
талап кылынды.202 1 -2022 01<уу жылынын сентябрь айынан баштап дисциплиналар боюнча 
силлабус УМКлар тузулуп беюпууге сунушталды . 

02.12.202 1-20. 12.202 1 ж.ж. Эл аральш медициналык колледждин окуттучулары «Совершенствование 
псдагогичес1<оrо мастерства» («Педагоги1<а в высшей школе», «Психология», «Критическое 

мышление», «Эти1<а в педагогике», «Риторика. Техника речи», «Интерактивные компьютерные 

тсх 11ологи и», «Организация учебного процесса на основе кредитно-модульной системы» 88 часов) 

атrуу билимин оркундотуу боюнча программага онлайн катышып, сертификаттарды алышты. 

202 1-2022- окуу жылынын тарбиялык иштери боюнча маалымат. 

! -сентябрь «Билим куну» К.Ш. Токтомаматов атгындагы ЭАУда 15 сентябрь куну баардык 

са 1111тарды1< эрежелерди сактоо мене1-1 белгиленди , бардык тайпаларда билим кунуне карата тарбиялык 

сааттар кураторлор менен 0тк0рулду . 

2022 жылдын ! -апрель жана 6-апрель кундору карылар менен мумкунчулугу чектелген адамдарга. 

балдарга жардам беруу максатында Сузак районунда орун алган карылар жана мумкунчулугу 

чсктелгендер уйуно жана балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесине 

ЭАМКнын жамааты, студенттер менен барып жардам корсотуп келишти . 

Тарбиялык сааттарды етуу учун тиешелуу иш кагаздар кураторлор тарабынан даярдалды, ошондой 

:)Ле тарбиялык иш пландар бекитилген ар бир куратор ошонун негизинде иш алып барууда. 

1 .Медициналык колледждин жылдык тарбиялык иш планы . 

2.Кураторлордун жылдык иш планы. 

З.Керектуу иш кагаздар менен план боюнча тайпаларга тарбиялык сабактар етулду. 

4.Окуу жайыбызда студенттердин жумалык катышуу маалыматтары такталып турду, жыйынтыгын.1а 

катышуу 96 % тузду . 

5.Тартиби начар , саба1<ты кеп 1<алтырган студенттер менен жекече жана ата-энесинин .кураторлор..1) н 

катышуусунда иш алып барды1<. 

23 -сентябрда мамлекеттик тил кунуне карата тегерек стол уюштурулду. 

Октябрдын 1 -жумасы мугалимдер кунуне 1<арата мугалимдерди куттуктап презентацняларды 

жонотушту. 

! -декабрь "СПИДке каршы курошуу" кунуне ~<арата, Эл аралык медициналык колледж тарабынан 

маалымат концерт еткерулду. Ага кызылай коомунан кызматкерлер, активдуу студентrер жана 

мугалимдер катышышты . 

24-март кургак учукка каршы курошуу кунуно карата Кызылай коому тарабынан уюштурулган 

воллейбол оюну ЭАУнун спорт залында откорулуп , ЭАМКнын 1<ома 11дасы 2 -орун га :)Э балду. 

2021 -2022- окуу ,~сылы11ь11-1 тарбиш1ы1с нштери бою11•1:1 маалымат. 

!-сентябрь «Билим куну» К .Ш . Токтомаматов атты 11дагы ЭАУда 15 сентябрь куну баардык 

санитардык эрежелерди сактоо мене,, белгиле11д11 , бардык тай паларда б 11л 1-1 м ку 1-1 у 110 карата тарбнялык 

саапар кураторлор менен ет1<0рулду . 

2022 ·жылдын 1 -апрел~, жан а 6-апрель ку11дору карылар ме11е 11 му!\11<у 11 чулу гу че1--.··телген адамдарга. 

балдарга жардам беру у ма.ксатында Сузак райо11 у нда ору 11 алга 11 карылар жа11 а r- 1 умкун чулугу 

чектелгендер уйу11 0 жа11а балдардь111 психонеорологиялык соц,~алдык стац~,онардык r-teкel\ tecш-ie 

ЭАМК11ы1-1 жамааты , студенттер ме 11 ен бары п жар.дам корсотуп 1<ел~ 1 шт11 . 

Тарбиялык саатrарды етуу учу11 тиешелуу иш кагаздар кураторлор тарабы 11 ан даярдалды. ошондоП 

эле тарбиялы1< иш пла11дар бекитилге11 ар бир куратор ошо 11 у11 11е п1 з и11де иш алып барууда. 

1 .Медици налык колледжднн жылдык тарбиялык иш ппан ы. 



2_кураторлордун жылдык
 иш планы . 

з . Керектуу иш кагаздар мене,-, план боюнча тайпаларrа тарбиялык сабактар етулду. ◄ 

4 .Окуу жайыбызда студенттердин жумалык каты
шуу маалыматтары такталып турду, жыйынтып.,,нда 

катышуу 96 % тузду . 

5.Тартиби начар, сабакты кеп калтырган студен
ттер менен жекече ;кана ата-энесинин,кураторлордун 

катышуусунда иш алып бардык. 

23-сентябрда мамлекеттик тил кунуне карата те
rерек стол уюштурулду. 

Октябрдын 1-жумасы мугалимдер кунуне карата муrалимдерди 
куттуктап презентаиияларды 

жонотушту. 

1 -декабрь "СПИДке каршы курошуу" кунун
е карата, Эл аралык медиuиналык колледж т

арабынан 

маалымат концерт еткерулду. Ага кызылай коомунан кызматкерлер, активдуу студенттер жана 

мугалимдер катышышты. 

24-март кургак учукка каршы курошуу 
кунуно карата Кызылай коому тарабынан

 уюштуру,1rан 

воллейбол оюну ЭАУнун спорт залында откору
луп, ЭАМКнын командасы 2-орунга ээ болду. 

Болумдун 202 J-2022- окуу жылынын жылдык отчету ·'Жалпы медициналык сабактар·· бо,1~унун 

отурумунда каралды, протокол No J 2 О 1.07.2022 ж. 

Эл аралык медицинальнс кол
леджини 

Директору, доцент. 
Абданбаев.Э.К. 


