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20 Шілде- Құрбан айт құтты болсын.
8 Шілде- АПЕКТІҢ биылғы түлектері ТЕСЛА- ТАН ком-
паниясынба еңбек жолын бастады.
8 Тамыз- Биылғы АПЕК түлектері TENGIZCHEVROIL 
компаниясының қызменкерлері атанды
Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы
12 Тамыз- АПЕК (АКШ) командыs ҰЙЫМШЫЛ ҚҰРАМА 
номинациясын жеңіп алды.
12 тамыз - Халықаралық жастар күні
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Құрбан айт  
құтты болсын.
Құрбан айт - иманды күшейтетін, 
кеңпейіл, бауырмал, қонақжай болуға 
насихаттайтын асыл мереке. Құрбан 
айтта жасаған барша ізгі амалда-
рыңызға сауаптан жазғай. Осы мере-
ке қарсаңында Алланың назарында, 
бақыттың базарында шалқуыңды тілей-
мін. Алла екі дүние бақытын нәсіп ет-
кей. Алладан сұраған әрбір тілегіңіз 
періштелер құлағына шалына берсін. 

APECТІҢ биылғы 
түлектері ТЕСЛА- ТАН 
компаниясынба еңбек 
жолын бастады.

«APEC PetroTechnic» Жоғары 
колледж түлектері үлкен өмірге 
аяқ басты. Карантиндік қатаң та-
лаптарға сай колледж әкімшілігі 
биылғы түлектерді жеке-жеке 
арнайы шақыртып дипломдарын 
табыстады.
Бiлiктi маман екенін растайтын 
құжатты қолдарына алған түлек-
тердi Тесла-Тан компаниясы бірден 
жұмысқа шақыртты. Дәл осы тұста 
АРЕС-те білім алған студенттерге 
елiмiздегi алпауыт компаниялар-
дан сұраныс жоғары екенін айта 
кеткен жөн.
Қазір АРЕС-тің 17 түлегі Тесла-Тан 
компаниясымен еңбек шартын жа-
сасып жұмыстарын бастап кетті.

ТЕСЛА-ТАН КОМПАНИЯСЫНА ЖҰМЫСҚА
ОРНАЛАСҚАН 2021 ЖЫЛҒЫ ТҮЛЕКТЕР
1. Рахманин Рамазан
2. Жұматаев Досан
3. Саматова Әлия
4. Хисамеденова Ару
5. Жылтыхаева Әсемжан
6. Арысланұлы Манас
7. Ізғалиев Нұрдәулет
8. Тұралиева Айзада
9.Бекболатова Перизат
10. Карабалиев Мейіржан
11. Қазыкеш Әлихан
12. Мәдиева Шырай
13. Нұрлыбекова Әсима
14. Жарылғапов Айсұлтан
15. Жұптыбаев Нұрбек
16. Сембай Айдос
17. Закар ин Бекзат
18. Князев Владислав (2020 жылғы түлек)
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Биылғы APEC түлектері TENGIZCHEVROIL 
компаниясының қызметкерлері атанды                              
 
«APEC PetroTechnic» Жоғары колледждің биылғы түлектері Нұртілеу Тайпов 
пен Жұбан Диас Қазақстандағы мұнай-газ өндіретін ең ірі бірлескен кәсіпо-
рынға жұмысқа орналасты. Олардың қатарында оқу ордасын 2019 жылы тә-
мамдаған Қариполла Ғалым да бар.

АРЕС-тің бірнеше түлегі «Tengizchevroil» компаниясына жұмысқа орналасу 
үшін арнайы конкурстан өткен еді. Солардың ішінен ең мықты деген үш түле-
гіміз іріктеліп алынды.

Естеріңізге сала кетейік, бүгінгі таңда АРЕС-тің 17 түлегі Тесла-Тан компания-
сымен еңбек шартын жасасып, өз мамандықтары бойынша еңбек етуде.

Абай (Ибраһим) 
Құнанбайұлы
(1845-1904) - ұстаз, ақын, ағартушы, 
жазба қазақ әдебиетінің, қазақ 
әдеби тілінің негізін қалаушы, фи-
лософ, композитор, аудармашы, 
саяси қайраткер, либералды 
көзқарасын исламға таяна отырып, 
орыс және еуропа мәдениетімен 
жақындасу арқылы қазақ мәдени-
етін жаңартуды көздеген рефор-
матор. Абай ақындық шығармала-
рында қазақ халқының әлеуметтік, 
қоғамдық, моральдық мәселелерін 
арқау еткен.

Абай Шығыс пен Батыс мәдениетін жетік білген. Бірқатар әлем ой-
шылдарының еңбектерімен жақсы таныс болған. Философиялық 
трактаттар стилінде жазылған «Қара сөздері» - тақырып ауқым-
дылығымен, дүниетанымдық тереңдігімен, саяси-әлеуметтік сал-
мақтылығымен құнды.
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APEC (АҚШ) командасы ҰЙЫМШЫЛ ҚҰРАМА 
номинациясын жеңіп алды.

Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы аясында 12-та-
мыз Халықаралық жастар күніне орай, Құр-
манғазы атындағы мәдениет сарайында «ӘЗІЛ 
FEST - 2021» көңілді тапқырлар аланы жастар 
фестивалі болып өтті. Аталмыш шараға қала 
және облыс көлемінен бірнеше команда қаты-
сып өз бақтарын сынады.

«APEC PetroTechnic» Жоғары колледжі қабы-
рғасында көңілді де өнерлі жастармен жа-
сақталған «АРЕС ҚҰРАМА ШТАТЫ» тобы да 
фестивальге қатысып «ҰЙЫМШЫЛ ҚҰРАМА» 
номинациясын жеңіп алды.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!!!

Үздік өнер көрсеткен «АРЕС ҚҰРАМА ШТАТЫ» 
командасы колледж директоры Жанарбек Жа-
набайұлына өз алғыстарын білдіреді.

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖАСТАР КҮНІ
Бұл күн (International Youth Day) БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарына сəйкес 1999 жылғы 
желтоқсанның 17-інен бастап атап өтіледі (Лиссабон, 1998 жылғы тамыздың 8-і мен 12-і ара-
лығы). Кейбір мемлекеттерде жастар күні мемлекеттік деңгейде аталып өтіледі. Мысалы, 
Қытай, Түркия, Тунис, Камерун мемлекеттері жастар күніне айрықша маңыз береді.

«Кез келген ел өз келешегін болашақ ұрпағымен байланыстырады. Тəуелсіз еліміз ір-
гесінің берік болуы білімді мамандардың, отаншыл, ұлтжанды, рухани дүниесі кең азамат-
тардың қолында», – деп Елбасымыз жастарға зор сенім артқан еді.

Қоғамымыздың тұрақтылығын сақтау, Қазақстан халқының бірлігін нығайту, ұлттық 
келісімді насихаттау – бүкіл Қазақстан Жастарының міндеті. Сондықтан еліміздің əрбір аза-
маты басты байлығымыздың Тəуелсіз Қазақстан екенін əрдайым естен шығармауы тиіс.


