
 
 

 

 

Бисенова Назия Жоямергеновна/ Bissenova Naziya 
Zhoyamergenovna  

Ұстаз, магистр 

Магистр, преподаватель  

Master's degree, lecturer 

Оқытушы / преподователь / lecturer 

халықаралық патент, күн қондырғыларын қадағалауға 

арналған маман сертификаттары / международный патент, 
сертификаты специалиста системы слежения солнечных 

установок / international patent, specialist certificates for 

tracking solar installations 

 

Академиялық және практикалық тәжірибе: 

ҚазҰӨА 1 жыл 

 

Оқитын пәндері: Жазу дағдылары, мультимедиялық журналистика, журналистика және 

дипломатия 

Шығармашылық, ғылыми-зерттеу және инновациялық қызмет: 

1994-1999 Түрлі ақпарат құралдарында стажер 

1999-2000 «Хабар-Жер» гала-телебағдарламасы (Журналист) 

2000-2001 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жұмысы (Баспасөз хатшысы) 

2000-2002 «Жас Алаш» газеті (Журналист) 

2000-2005 «Ақ жол Қазақстан» газеті (журналист) 

2005 «Қазақстан» телеарнасының «Мезгіл» сараптамалық бағдарламасы (Журналист) 

2008-2014 ж.ж. «Қазақстан әскері» газеті (журналист) 

2005-2019 «Түркістан» газеті (журналист) 

2008 ж. – қазіргі журналистерге арналған медиа-тренер мектебіне дейін 

2014 ж. – қазіргі уақытқа дейін Медиа жаттықтырушылар мектебі (директор) 

2014 ж. – қазіргі уақытқа дейін Қазақстандағы журналист әйелдер клубы (директор) 

2014 ж. – қазіргі уақытқа дейін Түркітілдес журналистер қоғамдық қоры (Президент) 

2021 ж. - қазіргі уақытқа дейін  

Марапаттар: халықаралық патент, күн қондырғыларын қадағалауға арналған маман 

сертификаттары 

Байланыс деректері: 8 778 878 34 08 

 

Академический и практический опыт: 

КазНАИ 1 года 

 

Преподаваемые предметы: навыки написания текста, мультимедийная журналистика, 

журналистика и дипломатия 

Творческая, исследовательская и инновационная деятельность: 

1994-1999 Стажер в различных СМИ 

1999-2000 Гала-телепрограмма "Хабар-Жер" (Журналист) 

2000-2001 гг. работа в КазНУ им. аль-Фараби (Пресс-секретарь). 

2000-2002 Газета "Жас Алаш" (журналист) 

2000-2005 Газета «Ак жол Казахстан» (журналист) 

2005 Аналитическая программа «Мезгил» телеканала «Казахстан» (Журналист) 

2008-2014 Газета «Казахстан Искери» (журналист) 

2005-2019 Газета «Туркестан» (журналист) 

2008- по настоящее время Школа медиатренеров для журналистов 

2014 – по настоящее время Школа Медиа Коучей (Директор) 



2014 г. – по настоящее время Клуб женщин-журналистов Казахстана (директор) 

2014 г. – по настоящее время Общественный фонд тюркоязычных журналистов 

(Президент)  

Достижения: международный патент, сертификаты специалиста системы слежения 

солнечных установок  

Контактный номер: 8 778 878 34 08 
 

Academic and practical experience: KazNAA for 1 years 

Subjects taught: Writing skills, multimedia journalism, journalism and diplomacy 

Creative, research and innovation activities: 

1994-1999 Trainee in various media 

1999-2000 Gala-television program "Khabar-Zher" (Journalist) 

2000-2001 work of Al-Farabi Kazakh National University (Press Secretary) 

2000-2002 "Zhas Alash" newspaper (Journalist) 

2000-2005 Ak Zhol Kazakhstan newspaper (Journalist) 

2005 Analitical program "Mezgil" of the TV channel "Kazakhstan" (Journalist) 

2008-2014 Newspaper "Kazakhstan Iskeri" (Journalist) 

2005-2019 Newspaper "Turkestan" (Journalist) 

2008- to the present Media Coach’s School for journalists 

2014 – to the present School of Media Coaches (Director) 

2014 – to the present Club of Women Journalists in Kazakhstan (Director) 

2014 – to the present Public Foundation of Turkic Speaking Journalists (President) 

Awards: international patent, specialist certificates for tracking solar installations  

Contact: 8 778 878 34 08 
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