
АНЫҚТАМА 

СПРАВКА 

REFERENCE 

Ахметова  

Нагима Зейнуллиновна 

Akhmetova Nagima  
(тегі, аты, әкесініңаты / фамилия, имя, отчество/ Full Name) 

 
 

С (айы, жылы) (месяц, 

год)  

(month, year) 

1 қыркүйек 2018 жылдан бастап  

с 01 сентября 2018 года  

from 1 September 2018 year 

бастап  

является  

is an 

Л.Н. Гумилев атындағы сәулет-құрылыс факультетінің 

«Геодезия және картография» кафедрасының доценті 

доцент кафедры «Геодезия и картография» архитектурно-

строительного факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева  

professor, Department of Geodesy and cartography, faculty of 

architecture and construction, ENU. L. N. Gumilyova 

Туған кезі (күні, айы, 

жылы)  

Дата рождения (число, 

месяц, год)  

Date of birth (day, 

month, year) 

14 сәуір 1967 жылы  

14 апреля 1967 года  

14 April of 1967 year 

Туған жері  

Место рождения  

Place of Birth 

Қазақстан, Ақмола облысы  

Казахстан, Акмолинская область  

Kazakhstan, Akmola region 

Ұлты / 

Национальность/ 

Nationality 

қазақ  

казашка 

kazakhstan 

Білім/ 

Образование/ 

Education 

жоғары 

высшее 

higher 

Бітірген жылы  

 

Окончила (а) в  

Graduated in 

1991 –Целиноград ауылшаруашылық институты  

1991 – Целиноградский сельскохозяйственный институт 

1991 – Tselinograd agricultural Institute 

Білімі бойынша 

мамандығы 

Специальность по 

образованию  

Specialty education 

Землеустройство 

Жерге орналастыру 

Land management 

Қандай шетел тілдерін 

немесе ТМД 

халықтарының 

тілдерін біледі  

Какими иностранными 

языками и языками 

народов СНГ владеет 

What foreign languages 

and languages of the 

peoples of the CIS owns 

Орыс, немі тілі 

сөздікпен  

Русский, немецкий 

со словарем  

Russian, Deutsche 

with dictionary 

Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы  

Ученая степень, 

ученое звание  

Scientific degree 

Экономика 

ғылымдарының 

кандидаты  

Кандидат 

экономических 

наук 

PhD in economics 

Депутат па  

Является ли депутатом  

Is a deputy 

жоқ 

нет 

no 



Мемлекеттік 

наградалары, Құрметті 

атақтары бар ма 

/қандай, алған жылы/ 

Имеет ли 

государственные 

награды, почетные 

звания /какие, год 

награждения/ Does the 

state awards, honorary 

titles / what, the year of 

award 

жоқ 

нет 

no 

Келген / Кеткен  

айы және жылы  

Месяц и год  

вступления / ухода  

Month and year  

entry / departure  

 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ  

РАБОТА В ПРОШЛОМ  

WORK IN THE PAST  

1998 2001 ассистент кафедры «Землеустройство и лесная таксация» 

Казахского агротехнического университета  г. Алматы 

Алматы қаласы Қазақ агротехникалық университетінің 

"Жерге орналастыру және орман таксациясы" кафедрасының 

ассистенті 
assistant of the Department " land Management and forest taxation» 

Kazakh agro technical University, Almaty 

2006 2018 старший преподаватель кафедры «Кадастр» Казахского 

агротехнического университета  имени С. Сейфуллина 

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті 

"Кадастр" кафедрасының аға оқытушысы 
senior lecturer of the Department "Cadastre" of the Kazakh 

agrotechnical University named after S. Seifullin 

2018 қ/у дейін  

по н/в  

to present 

time  

Л.Н. Гумилев атындағы сәулет-құрылыс факультетінің 

«Геодезия және картография» кафедрасының доценті 

доцент кафедры «Геодезия и картография» архитектурно-

строительного факультета ЕНУ им. Л.Н. Гумилева  

professor, Department of Geodesy and cartography, faculty of 

architecture and construction, ENU. L. N. Gumilyova 

 


