
ч то пора сооираться в путь.Я выбрала этот Университет потому что я поняла что именно в О ш ГУ я смогу получить не только достойное образование,но также огромное количество возможностей для саморазвития и самореализации.
ОЙЛОН-НУР

Туурасынан:1. Жалпы билим алуучу мекеме?2. Бул сез байыркы грек тилинен алынган, кыргызчага которгондо «баланы чыгармачылык менен тарбиялоо» дегенди тушундурет?3.870 -  жылы Туркстандын Отрар шаарында туулган чыгыштын улуу ойчулдарынын бири?4. Англиялык дуйнеге белгилуу акын жана драматург?5 .. . .  Кончаловский -  Чынгыз Айтматовдун « Биринчи мугалим » повестин кадрга тушурген режисёр?Тигинен:6. Кадрларды даярдоочу жогорку квалификациянын бир формасы?7. Факультеттин жетекчиси?8. Пайгамбарга кесиптеш кесип?9. Кытайда 105 -  жылы Цай Лунем ойлоп тапкан нерсе?10.03 козу менен керуп ишенуу, ез башынан еткеруп коруу, иш жузунде ишенуу?11. Дуйнедук децгээлдеги композитор, педагог - . . .  Бетховен?

а также профессионалом в своей выбранной профессии.
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Абдукодироиа Гузалой, 
1 курс медицинский факультет.

ВОЛЕЙБОЛ 
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Урм аттуу воейболбей 
ышкыбозу, сен ОшМУнун 
студента болсоц, профессионал 
волейболчу болууну кааласац 
университеттин жанры тузулуп 
жаткан командасына кошу л!

Университеттин командасы  
менен республикалык жана эл 
аралык бийиктиктерди чогуу 
багындыралы!

Силерди спорттун чебери, 
0 лкенун бир нече жолку чемпиону 
Алмаз Атабаев машыктырат! 
Байланыш телефону: 
0555208825, 0774480878

+

<лпуу м ен ен  и ш i c u ic ».кабинеттердин иштери ар турдууче, себеби ошол факультеттин жетекчилиги астында иш алып барышат. Кызыккан окурмандар
тем енку сайттарга кирип, 
ар бирициздер вздоруцуздергв 
тиешелуу логин, пароль менен 
эркин пайдаланыцыздар.

Андан сырткары башкы бетте илимий китепкананын жацылыктары, жарыялары жана фото альбомдоруна кез жугуртуп зарьш маалыматгарга ээ болуцуздар.Алты жылдан бери биринчи курстун студенттерине окурмандык билет менен окурмандык формуляр акысыз таркатылат. Дагы эскерте кетчу маанилуу маалымат университет жылына 102 аталыштагы чет элдик жана Кыргызстандын мезгилдуу басылмаларына жазылат. Ал эми университетибизде 1968-жылдан берки журналдар, 1990-жылдан берки газеталар мукабаланып сакталып, кызыккан окурмандарга маалымат- библиографиялык белуму ( Ош М Унун борбордук китепканасы, 211 -  кана) кызмат керсетет.Эгерде Сизди китепкананын таржымалы, езуцузге тиешелуу китепкана, окуу залдар, башкы имаратга уюштурулган музей женунде маалыматгарга ээ болгуцуз келсе, тайпаларьщыз менен бирге саякат уюштуруп берууге китепкана жетекчилиги дайыма даяр.ОшМУнун илимий китепканасынын директору С.С.М амбетова Телефон: 2-66-24,(0551) 8717 87,Электрондук почта: Mambetova -  1958@mail.ru
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