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  يېزىق خىزمىتى كومىتېتى-  مىللهتلهر تىلشىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق
   قهۋەت 6-5ئاخبارات سارىيى  يولى كۈمۈش-ئالتۇن رۈمچى شهھىرىۈئ

  840001شىنجاڭ . جۇڭگو 
 
  
  

  ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدا تهكلىپيېزىقىنى-ئۇيغۇر تىل
  
 

  ،پارتكوم  سېكرېتارى ۋاڭ لېچۈەن جانابلىرى ئهزاسى، ش ئۇ ئا ر ج ك پ مهركىزى كومىتېتى سىياسىي بيۇروسىنىڭ

  شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى رەئىسى ئىسمائىل تىلىۋالدى جانابلىرى،
  :مۆھتهرەم مۇھهممهد ئهلى ئهپهندى مۇدىرىيېزىق خىزمىتى كومىتېتى - هر تىل مىللهتلش ئۇ ئا ر

  
 

 هرەپ توغرا بىر تۇناسىۋىتىنى مهتلهر مىللئاپتونوم رايونىمىزدىكى ۆكۈمهت ھۋە هيىن پارتىيې كۇرۇلغاندىن قۆلىتىمىزد
 ۈزۈملهرنى تۇن،اتار پرىنسىپ، قان بىر قۈچۈن ئۇرۇش ئىشقا ئاشۈللىنىشىنى ئورتاق گۋە ۋەرلىكى باراهتلهرقىلىش، مىلل

 ۈرگۈزۈلۈشىنى يڭۇشلۇق ئوڭ مىللى سىياسىتىنىۆلهتىشى دۇل يولغا قويۇنىنىڭ قانه ئاپتونومىيېررىتورىيىلىكمىللىي ت. ېكىتتىب
 ۇھىم مېلىپكئاپتونوم رايونىمىزغا  ېتىم قپۆ كەھبهرلىرى رۆلهت دهنه باشقا يۇندىنئ.  قىلدىه ئاساسقا ئىگۇنىقان
اۋزېدوڭ زامانىسىدا مىللهتلهر  مى رەئىس دۆلهتسابىق. دى قىلېتهكچىلىكيخىزمهتلهرگه  ۋە هردى برۇقالرنىويولي

باراۋەرلىكى ۋە ئىتتىپاقلىقىنى ياخشىالش ئۈچۈن ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ خهنزۇ تىلىنى ئۆگىنىشى، شۇنداقال ئاپتونومىيىلىك 
نلىق مىللهتلهر تىلىنى ئۆگىنىشى تهڭ تهكىتلىنىپ خېلى ياخشى نهتىجىلهر قولغا رايونالردا ياشاۋاتقان خهنزۇالرنىڭمۇ ئاز سا

ئىيۇلدا -9يىلى -1998 جىياڭ زېمىنمۇ ى رەئىس دۆلهتسابىقدۆلىتىمىزنىڭ يېڭى ئهۋالد رەھبهرلىرىدىن . كهلگهن ئىدى
  دۆلهتسابىق. ىملىقىنى ئهسكهرتكهنا خىزمهتلهرنى كۆزدىن كهچۈرگهندە ئۆز ئارا تىل ئۆگىنىشنىڭ مۇھدئاپتونوم رايونىمىز

ئاز سانلىق مىللهت «سېنتهبىر مهركهزدە ئېچىلغان مىللهتلهر خىزمىتى يىغىنىدا - 19يىلى -1999 جىياڭ زېمىن يهنه  ىرەئىس
ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرى ھاللىق سهۋىيىگه يهتمىسه . رايونلىرى مۇقىم بولمىسا، پۈتۈن مهملىكهتمۇ مۇقىم بولمايدۇ

ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرى زامانىۋىالشمىسا، پۈتۈن مهملىكهتنى . تۈن مهملىكهتمۇ ھاللىق سهۋىيىگه يېتهلمهيدۇپۈ
بۇنىڭدىن ئۆز ئارا ئۆگىنىش ۋە ئاز سانلىق مىللهت رايونلىرىنى . دەپ كۆرسهتكهن» زامانىۋىالشتى دېگىلى بولمايدۇ

  . ىملىققا تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى چۈشىنىۋېلىشقا بولىدۇراۋاجالندۇرۇشنىڭ مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى ۋە مۇق
  

ته كۆزدە تۇتقىنى ئاپتونومىيىلىك رايونالردىكى ئاز » ئۆز ئارا تىل ئۆگىنىش«رەھبهرلىرىمىز ئېيتىپ كېلىۋاتقان 
. ۇۆگىنىشىنى كۆرسىتىدسانلىق مىللهتلهرنىڭ خهنزۇ تىلىنى ئۆگىنىشى، شۇنداقال خهنزۇالرنىڭمۇ ئاز سانلىق مىللهتلهر تىلىنى ئ

نۆۋەتته ئالدىنقىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا كۆرۈنهرلىك نهتىجىلهرگه ئېرىشكهن بولساقمۇ، كېيىنكىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن 
چۈنكى كېيىنكىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا يېتهرلىك شارائىت يارىتىپ بېرىلمىگهن ياكى . داۋاملىق تىرىشىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

هتلهر يېتهرلىك ئىشلهنمىگهن بولغاچقا ئاز سانلىق مىللهتلهر تىلىنى ئۆگىنىشكه تهشنا بولۇپ تۇرغان نۇرغۇن ئهمهلىي خىزم
  مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى ياخشىالشئاپتونوم رايونىمىزدا بۇ خىل ھالهت . خهنزۇ قېرىنداشلىرىمىز قىيىنچىلىققا دۇچ كهلمهكته

  . رول ئوينىماقتا پاسسىپتا بهرپا قىلىشۋە ئىناق جهمئىيهت
  

جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىدە ھهممه مىللهت «ماددىسىدا -4نىڭ » جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتى ئاساسىي قانۇنى «
دەپ » يېزىقىنى قوللىنىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش ئهركىنلىكىگه ئىگه-مىللهتلهرنىڭ ھهممىسى ئۆز تىل« ۋە » باپباراۋەر

جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه «ماددىسىدا ۋە - 5شۇ قانۇننىڭ . ئېنىق ئهسكهرتىلگهن
ماددىسىدا ھهر قانداق قانۇن، مهمۇرىي نىزام ۋە يهرلىك نىزامنىڭ ئاساسىي قانۇن ۋە قانۇنالرغا زىت - 6نىڭ » قانۇنى 

توغرا بولمىغان بهزى يهرلىك ئورۇنالر ۋە تۈزۈم كۆز قارىشى - بىراق قانۇن. كهلسه بولمايدىغانلىقى كاپالهتلهندۈرۈلگهن
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم «ۋە » جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه قانۇنى«شهخسلهر 

دىكى بىر قىسىم بهلگىلىمىلهرنى ئۆز پېتىچه ئىجرا قىلماي كۈندىلىك » يېزىق خىزمىتى نىزامنامىسى-رايونلۇق تىل
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بۇ خىل ھالهت . نىڭ قانۇن بويىچه ئېلىپ بېرىلىشىغا بىپهرۋالىق قىلىپ خهلقنىڭ نارازىلىقىنى قوزغىماقتاخىزمهتلهر
پايدىلىنىش ئىمكانىيىتى بار بولغان شارائىت ۋە ئىلغار تېخنىكىالردىن پايدىلىنىپ ئاپتونوم رايونىمىزنى زامانىۋىالشتۇرۇش 

   .ئۈچۈن پايدىسىز بولماقتا
  

، ئاپتونوم رايون دەرىجىلىك ئاپتونومىيه ھوقۇقى يۈرگۈزگۈچى مىللهت بولغان ئۇيغۇرالرنىڭ هىمىزچپىكىربىزنىڭ 
مهسىلىلهرنى تهپسىلىي مۇھاكىمه قىلىپ بېقىش تىلى ۋە يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك بولغان 

ولغان خهلق دېموكراتىيىسى ىمىيهت خهلققه مهنسۇپ بدۆلىتىمىز قانۇن بويىچه ئىدارە قىلىنىدىغان، بارلىق ھاك. زۆرۈر
پرىنسىپىغا » ئاساسالنغۇدەك قانۇن بولۇش، قانۇن بولغانىكهن ئاساسلىنىش«شۇ ۋەجىدىن . رلىقىدىكى دۆلهتودىكتات

لىۋاتقان ھهم شۇ ئارقىلىق پارتىيه ۋە ھۆكۈمىتىمىز تهكىتلهپ كې ئاساسهن، مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقى ۋە مۇقىملىقنى ياخشىالش،
ئورتاق تهرەققىي قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا پايدىلىق بولسۇن ئۈچۈن ساقالنغان مهسىلىلهر ۋە  بهرپا قىلىشئىناق جهمئىيهت 

جهھهتلهردىن تۆۋەندىكى ئىزدىنىشلىرىمىزنى رەھبهرلهر بىلهن ئورتاقلىشىش ئارزۇسىدا ۋە ھهل قىلىش ئۇسۇلى توغرىسىدا 
  :تهكلىپ بهرمهكچىمىز

  

  ۇر تېخنىكىسى ۋە ئىشخانا ئاپتوماتالشتۇرۇش جهھهتتهئۇچ. 1
  

ى مۆھتهرەم مۇھهممهد  مۇدىريېزىق خىزمىتى كومىتېتى- ھهممىمىزگه مهلۇم بولغىنى ھهم ش ئۇ ئا ر مىللهتلهر تىل
ك سهرلهۋھىلىك ماقالىسىدا ئوتتۇرىغا قويغىنىدە»  قوش تىل ئۆگىنىش دەۋرىمىز تهرەققىياتىنىڭ تهلىپى«ئهلى ئهپهندى 

ھهممه مىللهت تىلى ۋە يېزىقى باراۋەر، ئۇالر ئارىسىدا ئىلغارلىق ۋە قاالقلىق، تهرەققىي قىلغان ۋە قىلمىغانلىق مۇناسىۋىتى 
زامانىۋى ئۇچۇر . تېخنىكىنىڭ تهرەققىياتىغا داۋاملىق ماسلىشااليدۇ-جۈملىدىن، ئۇيغۇر تىلىمۇ دەۋرىمىز ۋە پهن. يوق

ئۇيغۇر تىلى ۋە . ئىشخانا ئاپتوماتالشتۇرۇش كومپيۇتېرنىڭ ياردىمىدىن ئايرىاللمايدۇتېخنىكىلىرىدىن پايدىلىنىش ۋە 
يېزىق خىزمىتى - يېزىقىنى ئۇچۇرالشتۇرۇش نۇقتىسىدىن قارىغاندا، ئۇيغۇر ئېلىپبهسىدىكى ھهرپلهر ش ئۇ ئا ر مىللهتلهر تىل

  ISO 10646يىلى خهلقئارالىق - 1998ى بىلهن كومىتېتى ۋە شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىدىكى تهتقىقاتچىالرنىڭ تىرىشچانلىق
  .  قا كىرگۈزۈلگهنUnicodeئۇچۇر بىر تهرەپ قىلىش ئۆلچىمىگه كىرگهن ھهمدە خهلقئارا بىردىنبىر كود جهدۋىلى 

  

ئۇيغۇر تىلى ۋە يېزىقىنى كومپيۇتېردا بىر تهرەپ قىلىشنىڭ تامامهن مۇمكىن بولىدىغانلىقىنى يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان 
يىلىغىچه ئهمهلىي خىزمهتلىرى بىلهن ئىسپاتالپ - 2000ۇنالردىكى تهتقىقاتچىالر ۋە باشقا ئۇيغۇر كومپيۇتېر شىركهتلىرى ئور

ساھهسىدە مهلۇم   كومپيۇتېر، ئۇنىڭدىن باشقا.دۆلهت ئىچى ۋە سىرتىدىكى ئىلمىي مۇھاكىمه يىغىنلىرىدا ماقاله ئېالن قىلغان
 ۋە زامانىۋىي ئۇيغۇر تىلى ۋە يېزىقىنى كومپيۇتېردا كىشىلهرمۇىقات قىلىدىغان بىر قىسىم  تهتق ئالدىغاۆزئنهتىجه قازانغان 

 بىر تهرەپ قىلىش ھهم ئۆلچهملهشتۈرۈش جهھهتته نۇرغۇن تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتىپ تېخنىكا ئۈسكۈنىلىرىدە-پهن
يىلىدىن باشالپ ئۇيغۇر تىلى ۋە -2000قىسى، قىس.  كۆپچىلىكنىڭ قىزغىن قوللىشىغا ئېرىشتىۋەۇشاللىنارلىق نهتىجىلهرگه خ

  . يېزىقىنىمۇ كومپيۇتېردا بىر تهرەپ قىلغىلى بولىدىغان ھالهت ئاللىبۇرۇن شهكىللىنىپ بولغان
  

نازارەت، (ئۇيغۇرچه يۇمشاق دېتالالر تېخىچه ئاپتونوم رايونىمىزدىكى ھهر دەرىجىلىك  تا ھازىرغىچه بىراق،
ھۆكۈمهت ئورگانلىرى، دۆلهت كادىرلىرىنىڭ ئىشخانىلىرى، ئالىي ۋە ئادەتتىكى ) اۋىاليهت، شهھهر، ناھىيه، يېز

تولۇق مائارىپتىكى ئوقۇتقۇچىالر ئىشخانىلىرى، كهسپىي ۋە مۇالزىمهت ئورۇنلىرىنىڭ كومپيۇتېرالشقان ئىشخانىلىرىدا 
ئىزلىرىنى تهشۋىق قىلىش، -ىشئاپتونوم رايونىمىزدىكى ھۆكۈمهت خىزمهتلىرى ۋە پارتىيىنىڭ ئ .ئومۇمالشقىنى يوق

كۈندىلىك خىزمهتلهرنى بېجىرىش، ھۆججهت ۋە ئۇچۇر تارقىتىش قاتارلىق ئىشالردا ۋاستىلىق رول ئوينايدىغان ھۆكۈمهت 
نىڭ ئۇيغۇرچه نۇسخىسى )  بولغان بارلىق تور بېكهتلهرgov.cnيهنى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى ئادرېسىدا (تور بېكهتلىرى 
 پارتىيىنىڭ ھۆججهت، ئۇچۇر ۋە  خهلق ئاممىسىنىڭئۇيغۇر بۇ خىل ھالهت دۆلهت. ئىشلهنمىگهنكى تولۇق ئىشلهنمىگهن يا

يېزىققا ئائىت قانۇنالرنىڭ ئهمهلىيلىشىشىگه زور -دا توردا كۆرۈشىگه ۋە تىليېزىقى- تهشۋىقاتلىرىنى ئۆز ۋاقتىدا ھهم ئۆز تىلى
نىڭ خهنزۇچه ) http://www.kashi.gov.cn( لىك ھۆكۈمهت تورىقهشقهر ۋىاليهت: مهسىلهن. توسالغۇ ئېلىپ كهلمهكته

ھۆكۈمهت تور بېكهتلىرىنىڭ ئىنگلىزچىسىنىمۇ  .ئاددىي خهت، مۇرەككهپ خهت ۋە ئىنگلىزچه نۇسخىسى ئىشلهنگهن
تىش ئاپتونوم رايونىمىز تهۋەسىدە خهنزۇچه مۇرەككهپ خهت ئىشلى. تۈزۈمدە تهلهپ قىلىنمىغان-ئىشلهش ھېچقانداق قانۇن
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ئاپتونوم . ئۇيغۇن ئهمهسماددىسىغا -29نىڭ » يېزىق خىزمىتى نىزامنامىسى- شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تىل«
جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ مىللىي « بېكهتلىرىنىڭ ئۇيغۇرچه نۇسخىسىنىڭ ئىشلهنمهسلىكى رايونىمىزدىكى ھۆكۈمهت تور

يېزىق خىزمىتى -شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تىل«، ماددىسى-21نىڭ » ونومىيه قانۇنىتېررىتورىيىلىك ئاپت
 - 31 ۋە -30بۇ خىل مهسئۇلىيهتسىزلىكنى ئاشۇ نىزامنامىنىڭ . غا خىالپ ماددىلىرى-8 ۋە -7 ،- 2نىڭ » نىزامنامىسى

» ىيىتى ئاساسىي قانۇنىجۇڭخۇا خهلق جۇمهۇر«ماددىسىدىكى بهلگىلىمىلهر بويىچه قانۇنىي جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشته قىلىپ 
ئۇيغۇرچه تور بېكهت . ماددىسىنى پۈتۈن ئاپتونوم رايونىمىزدا ھهقىقىي ئىجرا قىلىشقا كاپالهتلىك قىلىش كېرەك- 4نىڭ 

قۇرۇش جهھهتتىكى مۇتهخهسسىسلهرنىڭ مۆلچهرلىشىچه، ھهر دەرىجىلىك ھۆكۈمهت تور بېكهتلىرىنىڭ ئۇيغۇرچىسىنىمۇ 
كۆپلۈكىگه قاراپ، ئهڭ كۆپ - ۆججهتلهر ۋە ئاجرىتىلغان مهبلهغ ھهم ئادەم كۈچىنىڭ ئازئىشلهش ئۈچۈن، بېكهتتىكى ھ

  .  ئايغىچه ۋاقىت كېتىدىكهن6 ئايدىن 3بولغاندىمۇ 
  

ئۇ .  نوقۇل ھالدا تور بېكهت ياساشنىال كۆرسهتمهيدۇتا قوللىنىشيېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە ئۇچۇرالشتۇرۇش-ئۇيغۇر تىل
قاتارلىق ... تېلېگراف، پۇل مۇئامىله، ترانسپورت، ئاممىۋى مۇالزىمهت -ھىيه، پوچتاتېخنىكا، سه-مائارىپ، پهن

يېزىقىنىڭ تهڭ تهرەققىياتى ۋە - بۇ ساھهلهرگه داۋاملىق كۆڭۈل بۆلۈش مىللهتلهر تىل. ساھهلهردىمۇ ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ
ە تهرجىمانلىق قاتارلىق مۇناسىۋەتلىك ساھهلهردە ئۇچۇرالشتۇرۇش ئۈچۈن پايدىلىق بولۇپال قالماي، كومپيۇتېر تېخنىكىسى ۋ

  .ئىش كۈتۈپ تۇرغان ئاز سانلىق مىللهت ئىختىساسلىق خادىملىرىنى ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇشقىمۇ پايدىلىق
  

شۇڭا، ئاپتونوم رايونىمىزدىكى ھهر قايسى مىللهتلهرنىڭ ئۇچۇر تېخنىكىسىنى قانۇن بويىچه تهڭ تهرەققىي 
-  خهلق ھۆكۈمىتى ۋە ئاپتونوم رايونلۇق مىللهتلهر تىل،پارتكوم  ك قىلىش ئۈچۈن ئاپتونوم رايونلۇققىلدۇرۇشقا كاپالهتلى

يېزىقىنىڭمۇ زامانىۋى تېخنىكا ساھهسىدە كهڭ كۆلهمدە ئىشلىتىلىشىگه ئهمهلىي -يېزىق خىزمىتى كومىتېتىنىڭ ئۇيغۇر تىل
مهسئۇلىيهتسىزلىك قىلغان ئورۇن ۋە شهخسلهرنىڭ قانۇنىي مهبلهغ سېلىشىنى، ، نىخىزمهتلىرى بىلهن كاپالهتلىك قىلىشى

  .جاۋابكارلىقىنى سۈرۈشته قىلىشىنى سورايمىز
  

  قوش تىللىق بولۇش ۋە مائارىپ جهھهتته. 2
  

 ئۆلچىمى  بىردىنبىربىلمهسلىك بىر كىشىنىڭ ساپاسىنى ئۆلچهشنىڭ- يېزىقىنى بىلىش-باشقا بىر مىللهتنىڭ تىل
مهت تهكىتلهپ كېلىۋاتقىنى ۋە خهلق ئاممىسىنىڭ تونۇپ يهتكىنىدەك، ئاپتونوم رايونىمىزدەك كۆپ پارتىيه ۋە ھۆكۈ.  ئهمهس

مىللهتلىك رايوندا قوش تىللىق بولۇش ياكى شارائىت يار بهرسه كۆپ تىللىق بولۇش دەۋرىمىز تهرەققىياتىنىڭ تهلىپى، 
مهۇرىيىتىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه جۇڭخۇا خهلق جۇ«. مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى ياخشىالشتىكى ئاچقۇچ

 مىللهتچىلىككه، ئاساسلىقى چوڭ مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى قوغداش كۈرىشىدە، چوڭ«نىڭ كىرىش سۆزىدە » قانۇنى
ئارا زۆمىللهتلهرنىڭ ئ. دەپ كۆرسىتىلگهن» خهنزۇچىللىققا قارشى تۇرۇش الزىم، يهرلىك مىللهتچىلىككىمۇ قارشى تۇرۇش الزىم
ز ئارا چۈشىنىش ھهمكارلىقنى كۈچهيتىدۇ، ۆئ. ئارىلىشىپ، پىكىر ئالماشتۇرۇپ چۈشىنىش ھاسىل قىلىشى مۇقىملىقنىڭ ئاساسى

زئارا چۈشىنىش بىر تهرەپنىڭ تىرىشچانلىقى بىلهنال ۆلېكىن ئ. زئارا چۈشىنىش بولمىسا مۇقىملىق تهسىرگه ئۇچرايدۇۆئ
بۇنى ئىشقا ئاشۇرۇشتا تىل  .تىرىشىشى كېرەك تهڭ ن ئىككى تهرەپ تهڭ ماسلىشىشى،چۈشىنىش ھاسىل قىلىش ئۈچۈ. بولمايدۇ

  . تهسئېچىشز ۆبىرىنىڭ تىلىنى بىلمىگهندە چۈشىنىش ھاسىل قىلىشتىن س-زئارا بىرۆئ. مۇھىم ئامىل
  

سلىقى ئاز ئاسا«ماددىسىدا - 37نىڭ » جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه قانۇنى«
ۋە باشقا مائارىپ ئاپپاراتلىرىدىن شارائىتى بارلىرى ) سىنىپالر(سانلىق مىللهت ئوقۇغۇچىلىرى قوبۇل قىلىنىدىغان مهكتهپلهر

ئاز سانلىق مىللهت يېزىقىدىكى دەرسلىكلهرنى قوللىنىشى ھهمدە ئاز سانلىق مىللهت تىلىدا دەرس ئۆتۈلۈشى كېرەك؛ 
كتهپنىڭ تۆۋەن يىللىقى ياكى يۇقىرى يىللىقىدىن باشالپ خهنزۇ تىلى دەرسى تهسىس قىلىپ، ئهھۋالغا قاراپ باشالنغۇچ مه

دەپ » .مهملىكهت بويىچه ئورتاق قوللىنىلىدىغان پۇتۇڭخۇانى ۋە قېلىپالشتۇرۇلغان خهنزۇ يېزىقىنى كېڭهيتىشى الزىم
ماددىسى ئاساسهن ئهمهلگه ئېشىپ - 37 پارتىيه ۋە ھۆكۈمهتنىڭ تىرىشچانلىقى بىلهن ئۇشبۇ قانۇننىڭ. كۆرسىتىلگهن

شۇنىڭ بىلهن مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى ياخشىالشتىكى ئېغىر ۋەزىپىنىڭ يېرىمى . ياخشى نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈردى
  . ئورۇنلىنىپ بوالي دېدى
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مىللىي «ه ماددىسىدا يهن- 49نىڭ » جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه قانۇنى«
يېزىقىنى ئۆگىنىش ھهققىدە - بىرىنىڭ تىل- ئاپتونومىيىلىك جايالرنىڭ ئاپتونومىيه ئورگانلىرى ھهر مىللهت كادىرلىرىغا بىر

يېزىقىنى ئۆگىنىش ۋە قوللىنىش بىلهن - خهنزۇ كادىرالر شۇ جايدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ تىل. تهربىيه ۋە ئىلهام بېرىدۇ
دەپ » .هت بويىچه ئورتاق قوللىنىلىدىغان پۇتۇڭخۇانى ۋە قېلىپالشقان خهنزۇ يېزىقىنى ئۆگىنىشى كېرەكبىر ۋاقىتتا، مهملىك
نۆۋەتته ئاپتونوم رايونىمىزدىكى خهنزۇ كادىرالرنىڭ مهملىكهت بويىچه ئورتاق قوللىنىلىدىغان . ئېنىق ئېيتىلغان

- بىراق خهنزۇ كادىرالرنىڭ ئۇيغۇر تىل. ه ئېشىپ بولدىپۇتۇڭخۇانى ۋە قېلىپالشقان خهنزۇ يېزىقىنى ئۆگىنىشىمۇ ئهمهلگ
ئىناق . يېزىقىنى ئۆگىنىش ۋە قوللىنىشىدا ئىلگىرىلهش يوق ياكى ئهمهلىي ئىشلهنگهن خىزمهتلهر يېتهرلىك ئهمهس

ڭ قالغان مىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى ياخشىالشتىكى ئېغىر ۋەزىپىنىجهمئىيهت بهرپا قىلىش تهكىتلىنىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە، 
شۇڭا، ئاپتونوم رايونىمىزدىكى خهنزۇ كادىرالرنىڭ . يېرىمى ئورۇنالش ئۈچۈنمۇ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه توغرا كېلىدۇ

جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ مىللىي تېررىتورىيىلىك «ئۇيغۇر تىلىنى ئۆگىنىشىگه قۇاليلىق يارىتىپ بېرىش ئۈچۈن 
بۇنداق بولغاندا بهزى خهنزۇ  كادىرالرنىڭ ئاز سانلىق . ى ئىجرا قىلىش زۆرۈرماددىسىن- 49نىڭ » ئاپتونومىيه قانۇنى

يېزىقىنى يهكلهش ئىدىيىسىنى تۈگىتىشكه ئاخىرقى ھېسابتا مىللهتلهرنىڭ ئۆزئارا چۈشىنىشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، -مىللهت تىل
  . پايدىلىقىجتىمائىي مۇقىملىقنى قوغداشقا، ئىناق جهمئىيهت بهرپا قىلىشقا، ئمىللهتلهر ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشكه

  

تېلېگراف، -  پوچتابانكا، (ئاپتونوم رايونىمىزدىكى ھهر قايسى شهھهر، ناھىيه ۋە يېزىالردا كۈندىلىك تۇرمۇشتا
نىڭ توسالغۇغا ئۇچراپ قالماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلىش ى ياكى يېزىقى تىل ئۇيغۇر ئىش بېجىرگهندە...)قاتناش، سهھىيه

شىدىن قهتئىينهزەر پۈتۈنلهي قوش ۇىرلىرىنىڭ مىللىتىنىڭ قانداق بول ئاممىۋى مۇالزىمهت خادىملىرى ۋە دۆلهت كادئۈچۈن
) شهھهر، ناھىيه ۋە يېزا(بۇنىڭ ئۈچۈن، ئاپتونوم رايونىمىزدىكى ھهر دەرىجىلىك. تىللىق بولىشىغا كاپالهتلىك قىلىش الزىم

 خهنزۇ كادىرالرغىمۇ قوش تىللىق بولۇش تهلىپى قويۇشى زمهتچى قوبۇل قىلىشتاخىخهلق ھۆكۈمهتلىرى ۋە دۆلهت ئورگانلىرى 
» ئۇيغۇر تىلى سهۋىيه سىناش ئىمتىهانى « ياكى ئۆستۈرۈشتهاىختىساسلىق خادىمالرنى تالالشتئدىن خهنزۇ كادىرالر. كېرەك

ىنى ياخشىالش ۋە مىللهتلهرنىڭ باراۋەرلىكىنى تهسىس قىلىش ئاپتونومىيه قانۇنغا ئۇيغۇن بولۇپال قالماي مىللهتلهر ئىتتىپاقلىق
چۈنكى، ئۇيغۇر تىلىنى ياخشى بىلگهن خهنزۇ كادىرالر ئاممىنىڭ ئهھۋالىنى چوڭقۇر چۈشىنىپ . ئىشقا ئاشۇرۇشقا پايدىلىق

ئاپتونوم ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ئۇنى  .پارتىيىنىڭ مىللهتلهر سىياسىتىنى توغرا ئىجرا قىلىشتا كۆۋرۈكلۈك رول ئوينايدۇ
- جانلىق تهدبىرلهرنى قوللىنىپ خهنزۇ كادىرالرنىڭ ئاز سانلىق مىللهتلهر تىلئهمهلىي ئۈنۈمگه ئىگه رايونىمىز تهۋەسىدە 

  .يېزىقىنى ئۆگىنىش كۇرسلىرىنى كهڭ كۆلهمدە ئېچىشىمىز كېرەك
  

بۇنىڭ . لهرگه ئىگه بولدۇقئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ خهنزۇچه ئۆگىنىشىگه ياردەم بېرىش يولىدا بهزىبىر تهجرىبى
بۇ خىل ئوقۇتۇش ئۇسۇلىنى ئاپتونوم رايونىمىزدىكى . بىر مىسالى قوش تىل ئۆگىنىشنى كىچىكىدىن تارتىپال يولغا قويۇش

بۇنداق قىلغاندا، خهنزۇ . يولغا قويۇشقا بولىدۇ) سىنىپالردىمۇ(خهنزۇ ئوقۇغۇچىالر قوبۇل قىلىنىدىغان مهكتهپلهردىمۇ
چىكىدىنال قوش تىللىق قىلىپ تهربىيىلهش ئهمهلگه ئېشىپ پۈتكۈل ئاپتونوم رايونىمىزدا مىللهتلهر ئىناق، بالىالرنىمۇ كى

يېزىق -شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ تىل« بۇنداق قىلىش . ئىتتىپاق ۋە باراۋەر ھالهت شهكىللهندۈرۈشكه پايدىلىق
ئاز سانلىق مىللهتلهر توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان رايونالردىكى «ماددىسىدا كۆرسىتىلگهن - 9نىڭ » خىزمىتى نىزامنامىسى

يېزىقىدا دەرس ئۆتۈلىدىغان باشالنغۇچ، ئوتتۇرا مهكتهپلهردە مۇۋاپىق ھالدا يهرلىك ئاز سانلىق مىللهتلهر - خهنزۇ تىل
شۇڭا شارائىتى . يغۇندېگهن بهلگىلىمىگه پۈتۈنلهي ئۇ» .يېزىق دەرسى تهسىس قىلىنسا بولىدۇ- ئورتاق ئىشلىتىدىغان تىل

يار بهرگهن باشالنغۇچ، ئوتتۇرا مهكتهپلهردە ھهپتىسىگه بىر ئىككى سائهتتىن يهرلىك ئاز سانلىق مىللهتلهر ئورتاق 
  . يېزىق دەرسى تهسىس قىلىش الزىم- ئىشلىتىدىغان تىل

  

. شقا باشلىدىكتهپته ئوقۇ خهنزۇ مهالىدىن تارتىپيېقىنقى يىلالردىن  بۇيان كۆپلىگهن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر كىچىك
 مىللىتىدىكى كىشىلهر بىلهن، ز، ئۆبىلمهيدىغانلىقىنى ئانا تىلدا سۆزلهش ۋە يېزىشنى يىن ئۆزېلېكىن ئۇالر چوڭ بولغاندىن ك

ھازىر بۇنداق ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى بارغانسېرى . ئانىسى بىلهن پاراڭالشقاندىمۇ قىينىلىدىغانلىقىنى ھېس قىلدى- ھهتتا ئاتا
 سائهتتىن ئىككى- ھهپتىسىگه بىر،)مهسىلهن ئوتتۇرا مهكتهپته(شۇڭا شۇنداق ئوقۇغۇچىالر مهلۇم ياشقا بارغاندا. ىۋاتىدۇئېش
ئۇالرنىڭ نورمال ئۆگىنىش ۋە خهنزۇ تىلى بۇنداق قىلىش . بېرىشنىمۇ ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەكانا تىل دەرسى تهسىس قىلىپ ئ
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سۆزلىيهلهيدىغان ھهم يازااليدىغان ئىقتىدار ھازىرالپ ئۆزىنىڭ ئانا تىلىدىمۇ چه ئهكسى. كۈزمهيدۇقابىلىيىتىگه تهسىر يهت
  . قوشااليدۇتهرەققىياتى ئۈچۈن تېخىمۇ چوڭ تۆھپىلهرنى دۆلىتىمىز 

  

ئاپتونوم رايونىمىز . ئېچىۋېتىش سىياسىتى يولغا قويۇلغاندىن كېيىن ئىچكى ئۆلكىلهرنىڭ تهرەققىياتى تېز بولدى
يېزىقمۇ مۇشۇ ئېقىم - تىل. رنى ئىچكى ئۆلكىلهردىن كىرگۈزىدىغان ياكى ئۇالردىن ئۈلگه ئالىدىغان بولدىنۇرغۇن نهرسىله

بويىچه مېڭىپ ئاپتونوم رايونىمىزدا ئىشلىتىلىدىغان نهرسىلهرگىمۇ خهنزۇچه ۋە ئىنگلىزچه چۈشهندۈرۈش يېزىلىدىغان 
ورگانالرنىڭ ئىشخانا ۋىۋىسكىلىرى، لىفىت ۋە ئ- ھهتتا بىرمۇ چهتئهللىك كىرىپ باقمايدىغان ئىدارە. بولدى

ئىنگلىزچه  يېزىشتىكى مهقسهت . ھاجهتخانىلىرىنىڭ ئىشىكىگه ئىنگلىزچه يېزىلىدۇ، بىراق ئۇيغۇرچه ئىشلىتىلمهيدۇ
ەك، چهتئهللىك مېهمانالرنىمۇ ھۆرمهتلهش كېر. چهتئهللىكلهرگه قۇاليلىق يارىتىش ۋە ئۇالرغا بولغان ھۆرمىتىمىزنى بىلدۈرۈش

كۆپ . ئهمما يهنىال ئاۋۋال ئۆزىنى قهدىرلهشنى، ھۆرمهتلهشنى بىلگهندە ئاندىن باشقىالرنىڭ ھۆرمىتىگه ئېرىشكىلى بولىدۇ
ھۆرمهتلىشىمىز بىرىمىزنى -بىرمىللهت ئولتۇراقالشقان بۇ زېمىندا ياشاۋاتقان ئىكهنمىز ھهرقايسى مىللهتلهر ئاۋۋال ئۆزئارا 

لغىلى ۋە كاپالهتلىك قىلغىلى شىغا ئاساس ساۇئۆز ئىپادىسىنى تاپسا مىللهتلهرنىڭ ئىتتىپاق بول ۇيېزىقتىم-بۇ دەل تىل. كېرەك
  . شى مۇمكىنۇبول

  

 شكىللهپتها گۇرۇپپ مهخسۇس  رەھبهرلىرىنىڭ ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھۆكۈمهتيۇقىرىدىكى تهكلىپلىرىمىزنى
ئهمهلىيلىشىش ۋە ئۇالرنىڭ  نىى كاپالهتلىك قىلىشقىلىشقاېتىچه ئىجرا نى ئۆز پىلهر نىزامنام قانۇن ۋەتىلغا ئېلىنغانتهكلىپته 

  .ئهھۋالىنى قهرەللىك تهكشۈرۈپ تۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز
 

جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتىنىڭ پۇقرالىرى «ماددىسىدا - 41نىڭ » جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتى ئاساسىي قانۇنى«
دەپ كۆرسىتىلگهن بولغاچقا، »  تهنقىد ۋە تهكلىپ بېرىش ھوقۇقىغا ئىگهھهر قانداق دۆلهت ئورگىنى ۋە دۆلهت خادىمىغا

 ئىنتېرنېت تورىدا تهكلىپكه ئىمزا قويۇش ھهمدە. مۇۋاپىق كۆردۇق بېرىشنى ئاشكارا تهكلىپ پىكىر تۇرغاندىن سۈكۈتته
 تهرەققىياتى، مۇقىملىقى، مىزنىڭئاپتونوم رايونىئاندىن،  .پائالىيىتى ئېلىپ بېرىپ كىشىلهرنىڭ قوللىشىنى قولغا كهلتۈردۇق

ھۆكۈمهتنىڭ -پارتىيه قاتارلىقالرغا پايدىلىق بولسۇن ئۈچۈن بهرپا قىلىشئىناق جهمئىيهت ۋە  مىللهتلهر باراۋەرلىكى
 ئورتاق .يوللىدۇقتهكلىپ سۈپىتىدە ئاشكارا تهكلىپىمىزگه ئىجابىي قارايدىغانلىقىغا ئىشىنىپ ئوي پىكىرلىرىمىزنى 

 ئاپتونوم ۈمهت رەھبهرلىرىنىڭ تهكلىپىمىزنى قوبۇل قىلىشىنى، شۇنداقالپارتىيه ۋە ھۆك ئىشقا ئېشىشى ئۈچۈن نىمىزنىڭانىش
 .يېزىق كومىتېتى تور بېكهتلىرىدە ئاشكارا جاۋاب بېرىشىنى سورايمىز-رايونلۇق خهلق ھۆكۈمىتى ۋە تىل

 
  

  ېهتىرام بىلهن،ئالىي ئ
  
  

 دوكتور ۋە دوكتور 21 ،ۇتقۇچى ئوق292 ېكتور،ل يهتته ېنت، دوتسئۈچ  ور،ېسسپروف بىر ەدى ئىچبۇنىڭ. ئادەم 1000
 تهرجىمان، ئارتىس، ۋۇكات،ئاد بار؛ قالغانلىرى ۇغۇچى ئوقهپهرن 285  ھهم ماگىستىر ئاسپىرانتۋەماگىستىر  25 ئاسپىرانت،
 مهمۇر، سېسترا، سودىگهر، هنئهتچى،س ساقچى،  باشلىقى،هھهر شسابىق دىرېكتور، ېهقان،د  كادىرى،دۆلهت دوختۇر، تېخنىك،
 ئىمزا تهكلىپكهتهپسىالتى (هرىشىلتىكى كهسپئوخشىمىغان ك قاتارلىق ... يازغۇچى ئىنژېنېر، ئىشسىز، ئىشچى، مۇھهررىر،

  .)قويغانالر تىزىملىكىدە
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ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

ئىمزا قويغانالرغا تۆۋەندىكىدەك شهرتلهر قويۇلغان:

ۋاقىت ئاالقىلىشىش ئۇسۇلى خىزمهت  /  تۇرۇشلۇق  ئورنى كهسپى /  ئۇنۋانى ئىمزا قويغۇچى №

2006/10/31 قهشقهر ۋىاليهتلىك پهن-تېخنىكا ئىدارىسى پىراكتىكانت تهتقىقاتچى ئابدۇقادىر ئابلىز 1

2006/10/31
پىچان ناھىيه لهمجىن ئوتتۇرا، يىراق مۇساپىلىك 

ئوقۇتۇش ئىشخانىسى
يۇمشاق دېتال تهتقىقاتچىسى، 

باكاالۋر
پهرھات نوھ 2

2006/10/31
Los Angeles County Department of Public 

Health, USA
تىببىي پهنلهر دوكتورى ئهكبهر شېرىپ 3

2006/10/31
Los Angeles College International, California, 

USA
تاشپوالت روزى ماتېماتىك، دوكتور 4

2006/10/31 Washington State University, USA دوكتور  ئاسپىرانت تۇرسۇنجان ئابلېكىم 5

2006/10/31
SOLXYZ Co., Ltd 

〒140－0004東京都品川区南品川5-5-
10南品川アクセス 

يۇمشاق دېتال ئىنژېنېرى غهيرەت ت. كهنجى 6

2006/10/31
NISSAN MOTOR CO, LTD.560-

2,Okatsuku,Atsugi-shi Kanagawa, Japan 
ئاممىۋى قۇرۇلۇش ئېنژىنېرى، 

ماگىستىر
قۇتلۇق سابىت 7

2006/10/31 Wolf Computers, London, UK
خهلقئارا مۇناسىۋەت  ۋە ئىنگلىز 
تىلى ئوقۇتۇش ماگىستىرى

مهمهتتۇرسۇن زۇنۇن 8

2006/10/31
The Higher Institute of Philsophy, Leuven 

University, Belgium
غهرب پهلسهپه دوكتورى مهمتىمىن ئهال 9

2006/10/31 چىرا ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسى ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى، 
باكاالۋر

مهمتىمىن مهتروزى 10

2006/10/31 BEI Technology,California, USA ئىنژېنېر، دوكتور مهھمۇت ئابال 11

2006/10/31 George Mason University, Fairfax, VA, USA
يۇمشاق دېتال ئىنژېنېرى، دوكتور  

ئاسپىرانت
مۇھهممهد ئابدۇلال 12

5. ئىمزا قويغۇچى چوقۇم 18 ياشقا توشقان بولىشى كېرەك.

1. ئىمزا قويغۇچى چوقۇم تهكلىپنى يولالش ۋاقتى توشۇشتىن بۇرۇن جۇڭخۇا خهلق جۇمهۇرىيىتى گراژدانى بولىشى كېرەك.                  
2. ئىمزا قويغۇچى چوقۇم تهكلىپنى تولۇق ئوقۇپ چۈشىنهلىگهن بولىشى كېرەك.

3. ئىمزا قويغۇچى ئۆزلىرى ئىمزا قويغاندا تهمىنلىگهن ئۇچۇرالرنى ئاشكارىالشقا قوشۇلۇشى كېرەك.
4. ئىمزا قويغۇچى تهكلىپته تىلغا ئېلىنغان قانۇن-تۈزۈملهرنى تولۇق بىلىدىغان، نورمال ۋە مۇستهقىل تهپهككۈر قىلىش ئىقتىدارىغا ئىگه بولىشى كېرەك.       

جهمئىي 50 بهت، بۇ 1 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/10/31 TOYOTA, California, USA ماشىنىسازلىق ئىنژېنېرى، دوكتور ئۆمهرجان ئابال 13

2006/10/31
Université de Saint-Denis, Département 

Hypermédias, France 
يۇمشاق دېتال ئىنژېنېرى، دوكتور  

ئاسپىرانت
ۋارىس ئابدۇكېرىم جانباز 14

2006/10/31
ئاپتونوم رايونلۇق قىزىل كرېست جهمئىيىتى، 
ئهيدىزنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىشخانىسى

ئهيدىز خىزمهتچىسى ئىسكهندەر جېلىل 15

2006/10/31 ２７０－０１０１〒  千葉県流山市東深井 
４５７－１  , 日本国

يۇمشاق دېتال ئىنژېنېرى ئىلهام ماھمۇت 16

2006/11/1  山东省枣庄市经济开发区 تهمىنلهش بۆلۈمى باشلىقى ئابدۇسهمهت تۇردى  17

2006/11/1 مهكىت ناھىيه 5-يېزىلىق ئوتتۇرا مهكتهپ   ئوقۇتقۇچى  ئابدۇراخمان مهمهت 18

2006/11/1
يهكهن ناھىيه ئۇچقۇن كۆچمه خهۋەرلىشىش سودا 

بازىرى 
سودىگهر  ئابدۇراخمان مهمهت  19

2006/11/1
خوتهن شهھرى شهرقىي ئاچال يولى 8-بىنا 4-كورپۇس 

602 نومۇر.
ئىشسىز، باكاالۋر  ئابدۇرېشىت ئهلى 20

2006/11/1
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، ئېلېكتر قۇرۇلۇشى ئىنستىتۇتى ، 
ئېلېكترون-ئۇچۇر قۇرۇلۇشى 2003-يىللىق2-سىنىپ

ئوقۇغۇچى ئابدۇلال ئابلىز 21

2006/11/1 ئاقسۇ شهھهرلىك جېنكې باسما زاۋۇتى ئوتتۇرا تېخنىكوم ئابالجان ئاخنىياز  22

2006/11/1 新疆大学，信息科学与工程学院，计算机科技2002
班级

ئوقۇغۇچى  ئابلهت ئابال 23

2006/11/1  莎车县莎车镇新城社区居委会 دۆلهت كادىرى، ئالىي تېخنىكۇم ئادىل ئابدۇۋەلى 24

2006/11/1 英聚网吧（新疆大学本部图书馆对面） تولۇق ئوتتۇرا پۈتتۈرگهن    ئادىلجان توختى   25

2006/11/1
شىنجاڭ مالىيه ئىقتىساد ئىنستىتۇتى خهلقئارا سودا 

2005-يىللىق 2-سىنىپ
ئوقۇغۇچى  ئىلهام ئهزىر 26

2006/11/1 مارالبېشى ناھىيىلىك سهنئهت ئۆمىكى  3-دەرىجىلىك ئارتىس ئىلهام نىياز   27

2006/11/1 新疆师范大学数理信息学院计算机2004年09 班 ئوقۇغۇچى  ئۆمهرجان ھۈسهيىن 28

2006/11/1
پهيزاۋات ناھىيه يېڭىمهھهلله يېزىلىق ئوتتۇرا 

مهكتهپ 
ئوقۇتقۇچى  ئېلىجان مۇھهممهت 29

2006/11/1  阿克苏新和县塔什艾日克乡中学 ئىككىچى دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئهركىن ھۈسهن 30

2006/11/1 قاراماي نېفىت ئىدارىسى خهۋەرلىشىش شىركىتى ئالىي ئىنژېنېر ئهسقهر ئابدۇقادىر 31

جهمئىي 50 بهت، بۇ 2 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/1
بېيجىڭ شهھىرى چاۋياڭ رايونى شۈەنمېن ئوقهتچىلىك 

چهكلىك شىركىتى 
تهرجىمان ۋە سېتىش خادىمى، 

باكاالۋر
ئهكبهر توختى 32

2006/11/1 ئۈرۈمچى شهھىرى ئهنۋەر شىركىتى باكاالۋر   ئهلكىم غۇپۇر 33

2006/11/1
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئېلېكتر تېخنىكىسى ئىنستىتۇتى، 
ئاپتوماتالشتۇرۇش كهسپى 2004-يىللىق 2-سىنىپ

ئوقۇغۇچى ئهنقهر ئهھمىدى 34

2006/11/1 قاغىلىق ناھىيىلىك ئۇيغۇر تىبابهت دوختۇرخانىسى كومپيۇتېر سىستېما باشقۇرغۇچىسى پهرھات ئوبۇل 35

2006/11/1 خوتهن ناھىيه تهۋەككۇل باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى  تۇرسۇنتوختى قادىر  36

2006/11/1 گۇما ناھىيىلىك خهلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتى دۆلهت مهمۇرى  تۇرسۇنجان ئابدۇۋەلى 37

2006/11/1 ئاقسۇ ۋىاليهتلىك 1- ئوتتۇرا مهكتهپ
ئىككىچى دەرىجىلىك 
ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر

تۇرسۇنجان ھېزىم 38

2006/11/1

توقسۇ ناھىيىلىك قۇرۇلۇش يولى 31-نومۇر( غهربى 
دىيار موتىسىكىلىت سايمانلىرى توپ تارقىتىش 

مهركىزى)

موتىسىكىلىت سايمانلىرى 
يهككه تىجارەتچىسى

دىلمۇرات ئابلىمىت 39

2006/11/1  和田地区洛浦县火焰网络中心 سودىگهر روزىتوختى توختىنىياز 40

2006/11/1 قاراماي جهنۇبى باغ رايونى9-بىنا 14-ئۆي نېفىت ئېلىش روزىمۇھهممهت باقى  41

2006/11/1
بېيجىڭ پىداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى 2004-يىللىق 

ماتېماتىكا فاكۇلتېتى 
ئوقۇغۇچى  رۇزىگۈل غۇجاۋال  42

2006/11/1
شىنجاڭ نېفىت ئىدارىسى نېفىت ئېلىش ھۈنهر-سهنئهت 

تهتقىقات يۇرتى
كادىر شاۋكهت ئابدۇرېهىم    43

2006/11/1 كورال شهھرى چارىباغ يېزا سايباغ 3-گۇرۇپ ئىشسىز  قۇربانجان ساۋۇت  44

2006/11/1 克拉玛依市 南苑1栋56 号 ئىنژېنېر قۇربانجان ھهبىدۇلال 45

2006/11/1 قاراقاش ناھىيه بىلىك كومپيۇتېرى  كومپيۇتېرچى، باكاالۋر   مۇھهممهد ساۋۇر 46

2006/11/1 پىچان ناھىيه تۇيۇق يېزا يالقۇنتاغ باشالنغۇچ مهكتهپ 
بىرىنچى دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى، 

باكاالۋر
مهمهت ئۆمهر ئهلخۇش 47

2006/11/1 قاراماي نېفىت-خىمىيه زاۋۇتى  بىئولوگىيه، باكاالۋر 
مهمهتئابدۇلال 
مهمهتيۇنۇس    48

2006/11/1
ئۈرۈمچى شهھرى چېگرا رايون مېهمانخانىسى 11-

ئىسكىالت 
كومپيۇتېرچى، تولۇق ئوتتۇرا مهھمۇتجان ئۆمهر 49

2006/11/1 خوتهن ۋىاليهتلىك  تاشيول ئاسراش ئىدارىسى ئىشچى مهھهممهتجان 50

جهمئىي 50 بهت، بۇ 3 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/1 يېڭىسار ناھىيىلىك ئامانهت كوپىراتىپالر بىرلهشمىسى دۆلهت كادىرى ھېيت تۇرسۇن  51

2006/11/1
باي ناھىيه ئهمهرجان مهمهت سودا بىناسى 2-قهۋەت، 

پارالق كومپيۇتېر پهن-تېخنىكا شىركىتى
كومپيۇتېر تىجارەتچىسى  ھهسهنجان ئىسمائىل 52

2006/11/2 خوتهن ناھىيه سۇ ئىشلىرى ئىدارىسى سۇ قۇرۇلۇش ئىنژېنېرى ئابدىجېلىل غۇپۇر 53

2006/11/2
يهكهن ناھىيىلىك 3-ئوتتۇرا مهكتهپ (بۇرۇنقى يهكهن 

پېداگوگىكا مهكتىپى)
ئوقۇتقۇچى ئابدۇخالىق ئابلىمىت  54

2006/11/2  中国西安石油大学 ئوقۇغۇچى ئابدۇقادىر ئابدۇكېرىم 55

2006/11/2 غۇلجا شهھهر خهنبىڭ يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتى
دۆلهت كادىرى، ئوتتۇرا 

دەرىجىلىك يېزا ئىقتىسادچىسى 
ئابدۇلال خالىت  56

2006/11/2 乌鲁木齐职业大学信息工程学院（开放教育）计算
机网络技术0621 班

ئوقۇغۇچى ئابلىز ئابدۇكېرىم 57

2006/11/2  莎车县其乃格路众笔文字图片社 يهككه تىجارەتچى ئابلىز ئابدۇۋەلى 58

2006/11/2
قۇمۇل ۋىاليىتى ئاراتۈرك ناھىيه ئىشهنچ  اليىهىلهش 

زىننهتلهش مهركىزى
گۈزەل-سهنئهت ،ئۆي 
بېزەكچىلىك، اليىهىلهش

ئابلىمىت شاكىر 59

2006/11/2
ۋۇخهن ئۇنىۋېرسىتېتى ماشىنىسازلىق ۋە كۈچ 
ئىنستىتۇتى 2005- يىللىق ئوقۇغۇچىسى

تولۇق كۇرس، ئوقۇغۇچى  ئابلهت ئۆمهر 60

2006/11/2 西南交通大学峨眉校区土木工程系05道路工程1班  تولۇق كۇرس، ئوقۇغۇچى ئابلهت ئهمىردىن 61

2006/11/2 لهنجۇ ئۇنىۋېرسىتېتى باشقۇرۇش ئىنستىتۇتى تولۇق كۇرس، ئوقۇغۇچى ئادىل ئابدۇراخمان 62

2006/11/2  南京大学新闻传播学院 ئوقۇغۇچى ئادىلجان ئۇبۇل 63

2006/11/2 ئۈرۈمچى تېلېگراف شىركىتى تور ئاسراش مهركىزى خهۋەرلىشىش كهسپى ئېنژىنېرى ئارىسالن ئابدۇرازىق 64

2006/11/2 浙江绍兴柯桥笛扬路146号一董四单元402 号 يهككه تىجارەتچى ئالىمجان ئهركىن 65

2006/11/2  喀什水利水电学校 ئوقۇتقۇچى ئالىمجان بهيدىر 66

2006/11/2
يېڭىسار ناھىيىلىك خهلق ھۆكۈمىتى نوپۇس ۋە 

پىالنلىق تۇغۇت كومىتېتى
كادىر ئالىمجان ھهسهن 67

2006/11/2  阿克苏市库木巴什乡中学 كومپيۇتېر ئوقۇتقۇچىسى ئىسالم خوجا 68

2006/11/2 新疆大学化工学院化工04-2 班 ئوقۇغۇچى ئىلهامجان ھوشۇر  69

2006/11/2
ئۈرۈمچى شهھهرلىك جهنۇبى ئازادلىق يولى 330-

نومۇر
يهككه تىجارەتچى ئۆمهرجان 70

جهمئىي 50 بهت، بۇ 4 - بهت
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2006/11/2  东北大学工商管理学院 ئوقۇغۇچى ئهخمهتجان يۇنۇس 71

2006/11/2 ئۈرۈمچى نېفىت خىمىيه باش زاۋۇتى كومپيۇتېر تېخنىكى ئهركىن ئابلىمىت 72

2006/11/2 لهنجۇ ئۇنىۋېرسىتېتى بايلىق مۇھىت ئىنىستىتۇتى تولۇق كۇرس، ئوقۇغۇچى ئهكبهر  مۇھهممهد 73

2006/11/2  乌鲁木齐市新市区南纬路街道办事处 بۆلۈم خادىمى  باھارگۈل قۇربان 74

2006/11/2  中国石油股份有限公司玉门油田分公司 خىمىيه ھۈنهر سانائىتى ئىنژېنېرى پهخىردىن ئىدىرىس 75

2006/11/2 پىچان ناھىيه بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى  پهرھات ئوسمان 76

2006/11/2 ئاقسۇ شهھهرلىك خهلق دوختۇرخانىسى دوختۇر تۇرسۇن رۇزى 77

2006/11/2  阿克苏新和县塔什艾日克乡中学 1- دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى تۇرسۇن مىجىت 78

2006/11/2 新疆大学信息科学与工程学院计算机系05-6 班 تولۇق كۇرس، ئوقۇغۇچى تۇرسۇنجان مهمىتىمىن 79

2006/11/2 ئۈرۈمچى شهھهرلىك 36-باشالنغۇچ مهكتهپ ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى تۇرسۇنجان ھهمدۇلال 80

2006/11/2
ئۈرۈمچى شهھهرلىك جهنۇبى ئازادلىق يولى 330-

نومۇر
يۇمشاق دېتال تهتقىقاتچىسى تۇرغان تۇرسۇن 81

2006/11/2 جۇڭگو پهنلهر ئاكادېميىسى ئاسپىرانتالر ئىنستىتۇتى ماگىستىر ئاسپىرانت  زەينۇلال رەھمۇتۇلال 82

2006/11/2 لهنجۇ ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخ فاكۇلتېتى تولۇق كۇرس، ئوقۇغۇچى سىدىق ئهيسا 83

2006/11/2 博尔塔拉州建设局人防办  كادىر شىرئهلى ئىمىن 84

2006/11/2
قاراماي شهھهرلىك نېفىت ئىدارىسى نېفىت ھۈنهر 

سهنئهت تهتقىقات يۇرتى
ياردەمچى ئىنژېنېر گۇلنار مۇسا  85

2006/11/2 پىچان ناھىيه لهمجىن ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مۇساجان ياقۇپ 86

2006/11/2  兰州大学信息科学与工程学院 تولۇق كۇرس، ئوقۇغۇچى مۇھهممهد مهمىتىمىن 87

2006/11/2 四川大学江安校区17舌201 室 تولۇق كۇرس، ئوقۇغۇچى مهخسۇت رازاق 88

2006/11/2 四川大学计算机科学与技术学院05级4 班 مهخمۇتجان ئهبهيدۇلال  تولۇق كۇرس، ئوقۇغۇچى 89

2006/11/2 重庆市西南大学计算机与信息科学学院计算机科学
与技术系

ئوقۇغۇچى مهخمۇتجان مهمهتهاجى 90

2006/11/2
قهشقهر يىڭى شهھهر ناھىيه ئوقۇتقۇچىالر بىلىم 

ئاشۇرۇش مهكتىپى
ئوقۇتقۇچى مهمهت ئېلى تۇرسۇن 91

2006/11/2 ئۈرۈمچى شهھهرلىك 35-باشالنغۇچ مهكتهپ  ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى  مهمهتئهلى ئابلىمىت  92

2006/11/2 ئاۋاز ئىنژېنېرى  شىنجاڭ خهلق رادىئو ئىستانسىسى تېخنىكا بۆلۈمى  مهۋالن مهمىتىمىن 93

2006/11/2 中国联通新疆分公司10010 ）客户服务（维系 ماگىستىر، دىرېكتور نۇرمهمهت غۇپۇر 94

2006/11/2 قاراقاش ناھىيىلىك تاشيول ئۇچاستىكىسى دۆلهت كادىرى ياسىن مهمتىمىن 95
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2006/11/2 كورال شهھهرلىك مالىيه ئىدارىسى دۆلهت كادىرى ياقۇپ راھمان 96

2006/11/2 قۇمۇل شهھهرلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ
ئۇچۇر تېخنىكىسى، ئىككىنچى 

دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى
ياقۇپ كېرىم 97

2006/11/2  乌鲁木齐石化信息技术中心网络维护部 تور باشقۇرغۇچى ھهسهنجان ئهيسا 98

2006/11/3 پىچان ناھىيه لهمجىن ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر ئابابهكرى ئۆمهر 99

2006/11/3  南京河海大学水利水电学院 ئوقۇغۇچى ئابدۇجاپپار راھمان 100

2006/11/3
شىنجاڭ يېزا-ئىگىلىك ئۇنىۋېرسىتېتى ئىقتىسادى قانۇن 

ۋە ۋاكالهتچىلىك كهسپى 
ئوقۇغۇچى ئابدۇخالىق تاش 101

2006/11/3  湖北省武汉市华中科技大学电子与信息工程系 ئوقۇغۇچى ئابدۇراخمان مهمهت 102

2006/11/3 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيه نوم بازارلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابدۇرېيىم ئابلىمىت 103

2006/11/3 新疆师范大学法经学院-03（09班） ئوقۇغۇچى ئابدۇساالم ئابدۇسوپۇر 104

2006/11/3 乌鲁木齐职业大学信息工程学院计算机信息管理200
5-02 班

ئوقۇغۇچى ئابدۇساالم ئىبراھىم 105

2006/11/3  東京電機大学 先端科学技術研究科  دوكتور ئاسپىرانت ئابدۇساالم داۋۇت 106

2006/11/3 合肥工业大学南校区  1#N632 ئوقۇغۇچى ئابدۇشۈكۈر زايىت 107

2006/11/3 پوسكام نېفىت 3-رايون 32-ئۆي ئېلېكتر ئىنژېنېرى ئابدۇغېنى ھهسهن 108

2006/11/3 غۇلجا ئابدۇلال كومپيۇتېر مۇالزىمهت مهركىزى كومپيۇتېر مۇالزىمىتى ئابدۇلال ئابلىز 109

2006/11/3 TU-Clausthal  环境工程 Germany ئوقۇغۇچى ئابدۇۋەلى مۇھهممهد 110

2006/11/3  和田市古江巴格路71号  يهككه تىجارەتچى ئابلىز ئابدۇراخمان 111

2006/11/3 阿克苏地区实验中学
ئىككىنچى دەرىجىلىك 

ئوقۇتقۇچى
ئابلىكىم توختى 112

2006/11/3
شىنجاڭ پىداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى فىلولوگىيه 

ئىنستىتۇتى 2006-يىللىق ئهدەبىيات
بىلىم ئاشۇرۇۋاتقان باشالنغۇچ 
بىرىنچى دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى

ئابلهت ئابدۇقادىر 113

2006/11/3 吉林大学和平校区植物科学学院０６级农业资源与
环境专业

ئوقۇغۇچى ئابىت ئالىمجان 114

2006/11/3  新疆鄯善县连木沁镇一中化学教研组 خىمىيه ئوقۇتقۇچىسى، باكاالۋر ئابلىز ئابدۇل 115

2006/11/3 شهندۇڭ ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچى ئادىل غۇپۇر 116

2006/11/3
قۇمۇل شهھهرلىك ھۆكۈمهت تورى،  شهھهرلىك 

ئېلېكترونلۇق مهمۇرىيهت ئىشخانىسى 
ئىشخانا مهسئۇلى ئادىلجان خالىق 117
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2006/11/3 كورىيه چىڭجو ئۇنىۋېرسىتېتى كورىيه تىلى فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچى ئالىمجان ئابدۇراخمان 118

2006/11/3 新疆大学科技2005-2 班 ئوقۇغۇچى ئالىمجان تۇرسۇن 119

2006/11/3 中央民族大学维吾尔语言文学系2004 级 ئوقۇغۇچى ئايگۈل مامۇت 120

2006/11/3
قهشقهر شهھهر پاختا بازىرى 51-نومۇرلۇق قۇرا 1-

141ئۆي   
كارخانا خىزمهتچىسى ئوسمان مۇھهممهت 121

2006/11/3 كورال شهھهرلىك شاڭخو بازارلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئوسمانجان مۇھهممهد 122

2006/11/3 北京科技大学材料科学与工程学院材物041 班 ئوقۇغۇچى ئىمىنجان مهمهت 123

2006/11/3  克拉玛依油田公司新港公司菜油做业一区 ئىشچى ئىمىنجان يۈسۈپ 124

2006/11/3 新疆师范大学文光校区4#237 宿舍 ئوقۇغۇچى ئۆمهر ئېزىر 125

2006/11/3
شىنجاڭ خهلق سهھىيه نهشرىياتى ئۇيغۇر تهھرىر 

بۆلۈمى
ياردەمچى تهھرىر  ئۆمهرجان ئهمهت 126

2006/11/3  南京河海大学 ئوقۇغۇچى ئۆمهرجان جامال 127

2006/11/3 قهشقهر پىداگوگىكا ئىنستىتۇتى فىزىمات فاكۇلتېتى ئوقۇتقۇچى ئۇبۇلقاسىم ئىمىن 128

2006/11/3 قاشتېشى دىيارى ئېالن بېزەكچىلىك چهكلىك شىركىتى ئېالن الھىيه خادىمى ئۇبۇلياسىن ئابدۇرېهىم 129

2006/11/3 ئاقسۇ ۋىاليهت توقسۇ ناھىيه يۇلتۇزباغ ئوتتۇرا مهكتىپى ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئهخمهت روزى 130

2006/11/3  南京河海大学 ئوقۇغۇچى ئهخمهتجان ھهسهن 131

2006/11/3  山东省济南市山东大学 ئوقۇغۇچى ئهركىنجان سادىر 132

2006/11/3 ئاقسۇ ئونسۇ ناھىيه توخۇال يېزا ئوقۇتقۇچى ئهزىز مۇسا 133

2006/11/3 新大北校区电气工程学院电信03-2 班 ئوقۇغۇچى ئهزىمهت ئىسمائىل 134

2006/11/3 轮台县阿克萨来乡中学 ئوقۇتقۇچى ئهلى سۇاليمان 135

2006/11/3 陕西师范大学化学与材料科学学院2005级 ئوقۇغۇچى ئهنۋەر قاھار 136

2006/11/3 بايىنغولىن ئوبالستلىق نېفىت 2-ئوتتۇرا مهكتهپ ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئهنۋەر مىجىت 137

2006/11/3
ئاقسۇ ۋىاليهت باي ناھىيه توخسۇن يېزا مائارىپ 

ئىشخانىسى
1-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئهنۋەر مۇھهممهد 138

2006/11/3
ئۇچتۇرپان ناھىيىلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئۇچۇر 
تېخنىكىسى، يىراق مۇساپىلىق ئوقۇتۇش ئىشخانىسى

ئوقۇتقۇچى ئهنۋەر ياسىن  139
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2006/11/3
 Queen's University Belfast, Archaeology and

 Palaeoecology Department, UK
ئوقۇغۇچى ئهنۋەر ھهسهن 140

2006/11/3
 ,Heidenheimer Strasse 78, Ulm

 Germany.89075
ئوقۇغۇچى، ماگىستىر بارات قۇربانجان 141

2006/11/3 قهشقهر كونىشهھهر ناھىيه ئاۋات ئوتتۇرا مهكتهپ
ئوتتۇرا مهكتهپ 2-دەرىجىلىك 

ئوقۇتقۇچى ، باكاالۋر
بىلگه تۇرغۇن مهمهت     142

2006/11/3  兰州大学资源环境学院０４级环境工程专业 ئوقۇغۇچى پاتىگۈل ئىمىن 143

2006/11/3
 شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ نازارىتى 

ئائىلىلىكلهر قورۇسى
ماگىستىر  پوالت ھۈسهيىن 144

2006/11/3  新疆高速公路管理局石河子管理处 تېخنىك پۇالت ئىسمايىل 145

2006/11/3 توقسۇ ناھىيه مۇھىت ئاسراش ئىدارىسى كادىر تۇرسۇن ئوسمان 146

2006/11/3
Mainzer Landstraße 33 60329, Frankfort, 

Deutschland 
ئوقۇغۇچى تۇرغۇن ئالىم 147

2006/11/3 石河子大学水利建筑观察学院农水03 民班 ئوقۇغۇچى رابىگۇل ئىمىن 148

2006/11/3 شاڭخهي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى خىمىيه فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچى راھىله ئوبۇلقاسىم 149

2006/11/3 قهشقهر شهھهر چىنباغمىهمانخانىسى ئىشچى روزاجى يۈسۈپ 150

2006/11/3 قۇمۇل گېزىتى ئۇيغۇر تهھرىر بۆلۈمى كهسپىي خادىم روشهن يۈسۈپ 151

2006/11/3 قاراماي شهھهرلىك  سۇ بىلهن تهمىنلهش شىركىتى ئوتتۇرا تېخنىكۇم، ئىشچى رىهىمجان  كېرىم 152

2006/11/3  东北财经大学工商管理学院 ئوقۇغۇچى رەنا روزى 153

2006/11/3  东北财经大学公共管理学院 ئوقۇغۇچى رەناگۈل ئابدۇغېنى 154

2006/11/3 喀什地区疏附县站敏乡人民政府  دۆلهت مهمۇرى زاھىرجان يۈسۈپ 155

2006/11/3  北方民族大学法律系 ئوقۇغۇچى  ساجىدە باتۇر 156

2006/11/3  克拉玛依石油化工厂 خىمىيىلىك ئانالىز ساالمهت مهمهتيۈسۈپ 157

2006/11/3  托克逊县夏乡人民政府

خېرىدار چاقىرىش، چهتتىن 
مهبلهغ كىرگۈزۈش ئىشخانىسى 

مۇدىرى
سىيىتنىياز مهمهت 158

2006/11/3 شىنجاڭ كۈي سۆيهر ئوركېستىرى چالغۇچى سۇدىيهئاي مهھمۇد 159

2006/11/3 غۇلجا شهھهرلىك يهر باشقۇرۇش ئىدارىسى  كادىر  شىرىپجان تۇراخۇن 160

2006/11/3
قۇمۇل دارىلمۇئهللىمىن  مهكتىپىدە قۇمۇل ۋىاليهتلىك 

تهجرىبه ئوتتۇرا مهكتىپىدە
غالىپ ئهسهت   لېكتور، ئوقۇتقۇچى 161

2006/11/3 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيىلىك  1-ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر غوپۇر ئادىل 162
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2006/11/3 خوتهن ۋىاليهتلىك ئوتتۇرا ئاسىيا ماشىنا سېتىش ئورنى سودىگهر قادىر بهكرى 164
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شىنجاڭ سانائهت ئىقتىساد مهكتىپى 2004-يىللىق 

ئاۋىئاتسىيه سىنىپى
ئوقۇغۇچى قۇربان ئابلىز 165

2006/11/3  西南民族大学旅游与历史文化学院 ئوقۇغۇچى قهلبىنۇر ماخمۇت 166

2006/11/3 شهندۇڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئېلېكترون ئۇچۇر ئىنستىتۇتى ئوقۇغۇچى قهيسهر ئهسقهر 167

2006/11/3 西安电子科技大学新校区 微电子学院 微电子学专业 ئوقۇغۇچى قهيسهر بارات 168

2006/11/3 陕西师范大学335 信箱 ئوقۇغۇچى گۆھهرنىسا يۈسۈپ 169

2006/11/3 厦门大学 生物系04 级 ئوقۇغۇچى گۈلپىيه 170

2006/11/3 重油开发公司集输联合站92# 站 باكاالۋر، خىزمهتچى مىرئهلى سىراجىدىن 171

2006/11/3
مهركىزى مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تىل-

ئهدەبىيات فاكۇلتېتى
ئوقۇغۇچى مۇنىرىدىن مهمهت 172

2006/11/3 ۋۇخهن ئۇنىۋېرسىتېتى جهمئىيهتشۇناسلىق فاكۇلتېتى ئوقۇغۇچى مهغپىرەت غېنى 173

2006/11/3 Camerino University , ئىتالىيه تهتقىقاتچى، دوكتور مهمتىمىن ئابباس 174

2006/11/3 قاغىلىق ناھىيه شېهىتلىك مهھهللىسى رېمونتچى مهمهت ئىمىن ھهسهن 175

2006/11/3 بېيجىڭ سانائهت ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى  مهھمۇتجان باتۇر 176

2006/11/3  新疆医科大学高等职业技术学院 ناسىر ھاجى مهمهتئېلى دوكتور، فىزىئولوگىيه لېكتورى 177

2006/11/3 新疆职大外国语学院B-04 班 ئوقۇغۇچى نىجات ئهكبهر 178

2006/11/3 يوپۇرغا ناھىيه ئهشمه بازار ئوتتۇرا مهكتهپ 2- دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى نۇرئهخمهت نامهت 179

2006/11/3  中国伊斯兰教经学院０２－级  ئوقۇغۇچى نۇرئهلى مهمهت 180

2006/11/3
College Damansarah Jaya, Kualalumpur, 

Malaysia 
ئوقۇغۇچى نۇربىيه مهمهت 181

2006/11/3 新疆师范大学文光校区4#237宿舍 ئوقۇغۇچى نۇرشۇت.ئابدۇۋالى 182

2006/11/3 喀什水利水电学校 ئالىي دەرىجىلىك لېكتور نۇرگۈل ئابدىرشىت 183

2006/11/3 چىرا ناھىيه چىرا يېزا باشالنغۇچ مهكتهپ 2-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى نۇرمۇھهممهد مهتسهيدى 184

2006/11/3 ئۈرۈمچى شهھهرلىك 35-باشالنغۇچ مهكتهپ نۇرمهمهت ئابدۇكېرىم ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى 185
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بايىنغولىن موڭغۇل ئاپتونوم ئوبالستلىق مۇھىت 

ئاسراش ئىدارىسى
خىزمهتچى يۇلتۇز دىلشات 188
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2006/11/3 ئاقسۇ ئونسۇ ناھىيه گۈلئاۋات ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ۋارىسجان   مۇسا 190
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شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇچۇر ئىلمى قۇرلىشى 
ئىنستىتۇتى 2002-يىللىق كومپيوتېر پهن-تېخنىكىسى 

كهسپى
ئوقۇغۇچى ئابابهكرى ھېلىم 191

2006/11/4 新疆医科大学 ماگىستىر ئابدۇراخمان ئابدۇقادىر 192

2006/11/4
شىنجاڭ پىداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى 2004-يىللىق 

كومپيوتېر فاكۇلتېتى
ئوقۇغۇچى ئابدۇساالم نۇرمهمهت 193

2006/11/4 新疆喀什努尔巴各居委会2组平54号 سودىگهر ئابدۇسهمى ئابدۇسوپۇر 194

2006/11/4
قۇمۇل شهھىرى دۆلهت قۇرۇش جهنۇبى يولى ۋالى 

مهھكىمه ئائىلىلىكلهر قورۇسى
يېڭى مهكتهپ پۈتتۈرگهن دوختۇر ئابلىز مۇھهممهت 195

2006/11/4 پىچان ناھىيه پىچان يېزا چوقىتام مهركىزى مهكتهپ ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئابلىكىم سهيدۇل 196

2006/11/4
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇچۇر ئىنستىتۇتى كومپيۇتېر 

كهسپى2002-يىللىق 2-سىنىپ
ئوقۇغۇچى ئابلىمىت مهممهت 197

2006/11/4 江西南唱新建县长凌创业园990号赣江学院预科部0
5级一班

ئوقۇغۇچى ئابۇزاھىر ئابدۇقادىر 198

2006/11/4 四川绵阳长虹集团 ئېلېكتر ئىنژېنېرى ئالىم ئابلىز 199

2006/11/4
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ، ئۇچۇر قۇرۇلۇش ئىنستىتۇتى 

2001-يىللىق 10-سىنىپ
ئوقۇغۇچى ئامىرجان ئابلهت 200

2006/11/4 西安交大医学院 ئوقۇغۇچى ئايىله ئابلهت 201

2006/11/4
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى، ئۇچۇر قۇرۇلۇش ئىنستىتۇتى 

2005-يىللىق 4-سىنىپ
تۇلۇق كۇرس ئوقۇغۇچىسى ئۆمهرجان تۇرسۇن 202

2006/11/4 ۋۇخهن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئېزىز ئابال 203

2006/11/4 ئاقسۇ شهھهرلىك 5-ئوتتۇرا ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئېزىز ئهيسا 203

2006/11/4 ۋۇخهن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئهكبهر تۇرغۇن 205

2006/11/4 ۋۇخهن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئهكرەم ئۆمهر 206

2006/11/4 قهشقهر شهھهرلىك كومپيۇتېر بازىرى تىجارەتچى ئهمهتجان ئابدۇرېهىم 207
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شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇچۇر ئىنستىتۇتى كومپيۇتېر 
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2006/11/4 南京大学哲学系 ئوقۇغۇچى ئهنۋەر مهھمۇد 209

2006/11/4 يهكهن ناھىيه ئېگهرچى بازار باشالنغۇچ مهكتهپ ئالىي تېخنىكۇم، ئوقۇتقۇچى ئهيساجان ئابلهت 210

2006/11/4 ئاقسۇ ۋىاليهت باي ناھىيه تهمىنات سودا كوپېراتىپ مهخسۇس كهسىپ پاتىمه ئهمهت 211

2006/11/4 东北财经大学2006国际经济贸易学院本科毕业生 ئىشسىز پهخىردىن كۈرەش 212

2006/11/4
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇچۇر ئىنستىتۇتى كومپيۇتېر 

كهسپى2002-يىللىق 2-سىنىپ
ئوقۇغۇچى پهرھات قېيۇم 213
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Toronto, Canada

ئوقۇغۇچى پهزىلهت تۇرسۇنئهلى 214

2006/11/4 東京電機大学理科部 ماگىستىر، ئىنژېنېر خالمات روزاخۇن 215

2006/11/4 健讯科技有限公司乌鲁木齐市奇台路460号兴乐世贸
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خىزمهتچى خالىدە التىف 216

2006/11/4 新疆工业经济学校2004-2）计算机汉（班 ئوقۇغۇچى رۇستهم ئابلهي 217

2006/11/4 复旦大学04预防医学,上海市复旦大学枫林校区-19
509寝室

ئوقۇغۇچى رەپقهت سهمهت 218

2006/11/4 نهنجىڭ خېخهي ئۇنىۋېرسىتېتى بىناكارلىق رەھمهتجان 219

2006/11/4 北京中国传媒大学04新闻学 ئوقۇغۇچى زۆھرەگۈل ئېزىز 220
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بېيجىڭ قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى قاتناش ترانسپورت 

كهسپى
ئوقۇغۇچى غالىپ غېنى 222

2006/11/4 شىئهن ئېلېكترون پهن تېخنىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى غالىپجان غېنى 223
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شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى خىمىيه قۇرلىشى ئىنستىتۇتى 

2002-يىللىق قوللىنىشچان خىمىيه
ئوقۇغۇچى قاھار ساتتار 224

2006/11/4
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى مۇھىت ئىلمى ۋە قۇرلىشى 

ئىنستىتۇتى 2002-يىللىق شهھهر-يېزىالرنى پىالنالش
ئوقۇغۇچى كېرەم قېيۇم 225
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2006/11/4
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇچۇر ئىنستىتۇتى كومپيۇتېر 

كهسپى2002-يىللىق 2-سىنىپ
ئوقۇغۇچى مىرسالى سابىت 227
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ئوقۇغۇچى مهمهتئېلى ئهخهت 232

2006/11/4 新疆师范大学文光校区4#237宿舍 ئوقۇغۇچى مهمهتيۈسۈپ روزى 233

2006/11/4 قهشقهر ئۇزۇن يوللۇق تېلېگراف يولالش ئىدارىسى تېخنىك،باكاالۋر ياقۇپجان ئۇبۇلقاسىم 234

2006/11/4 ۋۇخهن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى يۈسۈپجان تۇنىياز 235

2006/11/4
شىنجاڭ پىداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى شىمالىي مهكتهپ 

رايونى 4-بىنا 237-ياتاق
ئوقۇغۇچى ھهسهن تۇراق 236

2006/11/4 辽宁石油化工大学研究生院少数民族研究生强化班 ماگىستىر ئاسپىرانت ھهسهنجان پهرھات 237

2006/11/5 سىچۈەن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى، تولۇق كۇرس ئابدۇشۈكۈر ئابلىز 238

2006/11/5 تۇرپان ۋىاليىتى پىچان ناھىيه بازارلىق ھۆكىمىتى تهرجىمان، باكاالۋر ئابدۇقادىر رەھىم 239

2006/11/5 ئۈرۈمچى چېگرا مېهمان سارىيى سودىگهر ئابدۇقادىر مۇھهممهد 240

2006/11/5
ئۈرۈمچى كهسپى ئۇنىۋېرسىتېتى 2004-يىللىق 

كومپيوتېر كهسىپى
كومپيوتېر، مهخسۇس كۇرس ئابدۇقېيۇمجان غۇپۇر 241

2006/11/5
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2006/11/5 فۇدەن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقوغۇچى ئابدۇلال نۇرۇم 243
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2006/11/5 كهلپىن ناھىيه يۇرچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئالى تېخنىكوم ئهخهت ئابدۇرەھىم 263
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شىنجاڭ تىيانشان ئېلېكتر ئېنېرگىيه چهكلىك پاي 
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بېسىم  تهجرىبه گۇرۇپىسى
گۇرۇپا باشلىقى، ئىنژېنېر ئهركىن ساۋۇت 264
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2006/11/5 شىئهن قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى مېدىتسىنا ئىنستىتۇتى ئوقۇغۇچى ئهلشىر ئهخمهتتوختى 266

2006/11/5
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ئوقۇغۇچى، ئاالقىلىشىش 
قۇرۇلۇشى ئىنژېنېرلىقى

ئهلقهم تۇرسۇن 267
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2006/11/5 چهرچهن ناھىيىلىك ئېلېكتر شىركىتى ئىشچى پاتىگۇل يۈسۇپ 272
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2006/11/5 ئىلى پىداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئوقۇغۇچى خهيرۇلال 282

2006/11/5 شىنجاڭ يېزا-ئىگىلىك كهسپىي تېخنىكا ئىنستىتۇتى ئۇچۇر تېخنىكىسى دولقۇن ئابدۇقېيۇم 283
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ئوتتۇرا مهكتهپ 2-
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كامىلجان سوپى 300
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يوپۇرغا ناھىيه ئاچچىق يېزا قارا تېكىن سهنئهت  

كومپيۇتېر مهركىزى
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سىنىپى
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2006/11/5 مهكىت ناھىيه يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى ئىدارىسى
دۆلهت كادىرى، كومپيۇتېر 

تېخنىكىسى
ياسىن ئىمىن 324

2006/11/5 南京河海大学06级商院工程管理一班 ئوقۇغۇچى ياقۇپجان قۇناخۇن 325

2006/11/5 ئىلى توققۇزتارا ئورمانچىلىق مهيدانى ئوتتۇرا مهكتهپ ئىشچى يۈسۈپجان خوشۇر 326

2006/11/5 كارخانا ئوبرازى الھىيهلهش شىركىتى اليىههلهش ھاجى ئابلىز 327
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غۇلجا شهھهرلىك سودا-سانائهت  مهمۇرى باشقۇرۇش 

ئىدارىسى
مهمۇرى خادىم ھهيدەر ھهسهن 330
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2006/11/6 قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيىلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ باكاالۋر، شائىر، ئوقۇتقۇچى ئابابهكرى توختى 332

2006/11/6 喀什地区英吉沙县衣格孜牙乡1村5组 ئوقۇتقۇچى ئابابهكرى سادىر 333

2006/11/6 ئاقسۇ ۋىاليهتلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ
ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى، 

يازغۇچى
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2003- يىللىق 2- سىنىپ
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2006/11/6 بۈگۈر ناھىيىلىك تور ئاسراش شىركىتى تور ئىشلىرى تهتقىقاتچىسى ئابالجان مهمهت 336

2006/11/6 西南交通大学土木工程系 ئوقۇغۇچى ئابلهت 337

2006/11/6 ئۈرۈمچى جهنۇبى قوۋۇق دورىخانىسى سهھىيه خىزمهتچىسى ئارزىگۈل 338

2006/11/6 يهكهن ناھىيىلىك ستاتىستىكا ئىدارىسى دۆلهت كادىرى ئالقهمجان 339

2006/11/6 新疆焉耆县焉耆镇综合治理办公室 كادىر ئالىم غوپۇر 340

2006/11/6 يېڭىسار ناھىيلىك خهلق دوختۇرخانسى دوختۇر، باكاالۋر ئالىمجان 341

2006/11/6 قهشقهر شامالباغ يېزا يالغۇز تىرەك باشالنغۇچ مهكتهپ 1-دەرجىلىك ئوقۇتقۇچى ئالىيه ئابدۇرىشىت 342
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بايىنغولىن ئوبالستى چارقىلىق ناھىيىلىك پىالن 
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شاڭخهي قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى خىمىيه ۋە خىمىيه 
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ش ئۇ ئا ر  يۇقىرى سۈرئهتلىك تاشيول ئىدارىسى 

كازىۋەن باشقارمىسى
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2006/11/6 قاراماي شهھهرلىك قويۇق نېفىت شېركىتى
دۆلهت كارخانا خادىمى، 
ئىنژېنېر، ئۇچۇر تېخنىكا 

تهتهتقىقاتچىسى
ئهركىن ماخسۇت 349
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ئۈچتۇرپان ناھىيىلىك 3- باشالنغۇچ مهكتهپ ئىلمى  

بۆلىمى
ئوقۇتقۇچى ئهنۋەر سالى 350
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سىنىپ
ئوقۇغۇچى ئهنۋەرجان ئهكبهر 351

2006/11/6 ئاقسۇ ئاۋات ناھىيه مۇھىت ئاسراش ئىدارىسى كادىر ئهيساجان ئىمىنياز 352

2006/11/6 新疆纳福网络工程有限公司 ئېالن اليىهىلهش بهكرى ئۇرايىم 353

2006/11/6 بۈگۈر ناھىيه لهنتىڭ چهكلىك شىركىتى يۇمشاق دېتال تهتقىقاتچىسى پهرھات ئابدۇۋەلى 354

2006/11/6 شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئېلېكتر قۇرۇلۇشى ئىنستىتۇتى ئوتتۇرا دەرىجىلىك تهرجىمان توختى مهخمۇت  355

2006/11/6 山东大学生命科学学院04级微生物学专业 ئوقۇغۇچى تۇرئېلى تۇنياز 356

2006/11/6 بۈگۈر ناھىيه قۇمپاك يېزىلىق قوراللىق بۆلۈم ھهربىي ئىشلىرى تۇرسۇن توختى 357

2006/11/6 شاڭخهي قاتناش  ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى تۇرسۇنئاي ئاتاۋۇلال 358

2006/11/6

جۇڭگو پهنلهر ئاكادېمىيىسى شىنجاڭ فىزىكا-خىمىيه 
تهتقىقات مهركىزى ئۇيغۇرچه، قازاقچه، قىرغىزچه 

يۇمشاق دېتال ئىشلهش بۆلۈمى

يۇمشاق دېتال تهتقىقاتچىسى، 
باكالۋىر

تهلئهت قادىر 359

2006/11/6
ئۈچتۇرپان ناھىيىلىك 3- باشالنغۇچ مهكتهپ سىياسى  

بۆلىمى
ئوقۇتقۇچى جۇشقۇن رۇسۇل 360

2006/11/6 يهكهن ناھىيىلىك ستاتىستىكا ئىدارىسى
دۆلهت كادىرى، يۇمشاق دېتال 

تهتقىقاتى
سادىق يۈسۈپ 361

2006/11/6 北京外国语大学阿拉伯语系 ئوقۇغۇچى سادەتگۈل ئهخمهت 362

جهمئىي 50 بهت، بۇ 17 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/6
ئۈچتۇرپان ناھىيىلىك 3- باشالنغۇچ مهكتهپ 

ماتېماتىكا ئوقۇتۇش گۇرۇپىسى
ئوقۇتقۇچى سهمهت نىياز 363

2006/11/6 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيه نوم بازارلىق  ئوتتۇرا مهكتهپ ظوقۇتقذچى ظابدۇۋايىت پازىل 364

2006/11/6 ئاقسۇ توقسۇ ناھىيه يۇلتۇز باغ ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى غوپۇر توختى 365

2006/11/6 西安交通大学电信学院计算机系 ئوقۇغۇچى، تولۇق كۇرس قاھارجان ئابدۇرىشىت 366

2006/11/6 北京市海淀区中国农业大7号526信箱 خىزمهتچى قۇربانجان ھېيت 367

2006/11/6 يهكهن ناھىيىلىك ستاتىستىكا ئىدارىسى دۆلهت كادىرى گۈزەلنۇر 368

2006/11/6 بۈگۈر ناھىيه چوڭ بازار تىجارەتچى گۈلزىرە 369

2006/11/6 浙江大学公共管理学院行政管理2003-2班 ئوقۇغۇچى لوقمان ئابدۇراخمان 370

2006/11/6 يهكهن ناھىيىلىك ستاتىستىكا ئىدارىسى دۆلهت كادىرى مامۇتجان 371

2006/11/6 ئۈرۈمچى شهھرى ئىتتىپاق شهرقى يولى 9-نومۇر باكاالۋر، دىرېكور مامۇتجان ئابلهت 372

2006/11/6 焉耆县一中 ئوقۇتقۇچى مۇخپۇل تۇرسۇن 373

2006/11/6 ئاقسۇ قىزىل بايراق مهيدان 1-ئهترەت ئالىي تېخنىكۇم، بوغالتىر
مۇھهممهدئېلى 
مۇھهممهدنىياز 374

2006/11/6 بۈگۈر ناھىيه چوڭ قاسساپ بازىرى قاسساپ نىجات سهمهت 375

2006/11/6 南京河海大学04水文 ئوقۇغۇچى نۇرگۈل ئىمىن 376

2006/11/6 شىنجاڭ خوتهن ئۇيغۇر تىبابهت ئالىي تېخنىكومى ئوقۇتقۇچى نهبىجان 377

2006/11/6 مارالبېشى ناھىيه تۇمشۇق بازار 51- تۇەن 11. لىيهن تىجارەتچى ياقۇپ ئهمهت 378

2006/11/6
ئۈچتۇرپان ناھىيىلىك 3- باشالنغۇچ مهكتهپ سىياسى 

بۆلىمى
ئوقۇتقۇچى يۈسۈپ ئوسمان 379

2006/11/6 يهكهن ناھىيىلىك ستاتىستىكا ئىدارىسى دۆلهت كادىرى ھهسهنجان 380

2006/11/7
قهشقهر شهھهر قۇمدەرۋازا كوچا باشقارمىسى 

دوختۇرخانىسى
ئېغىز بوشلۇقى دوختۇرى ئابدىرىم ھاجى مىجىت 381

2006/11/7 ماگىستىر، دوكتور ئاسپىرانت ياپۇنىيه چىبا ئۇنىۋېرسىتېتى ئابدۇخېلىل ئابدۇرېهىم 382

2006/11/7 مىسىر ئازھار ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئابدۇمىجىت 383

2006/11/7 كهلپىن ئهلنۇرى شىركىتى شىركهت دىرېكتورى ئالىم نىياز 384

2006/11/7 پىچان كهسپىي ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئىسالم قادىر 385

2006/11/7 شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچى ئىلهام نىياز 386

2006/11/7 东北大学文法学院2003级05班 ئوقۇغۇچى ئۆمهر ئايۇپ 387

جهمئىي 50 بهت، بۇ 18 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/7 吐鲁番市高昌路408号 ئوقۇتقۇچى ئهخمهت مهمهت 388

2006/11/7 شىنجاڭ ئالىي كهسپىي تېخنىكومى ئوقۇتقۇچى ئهخمهتجان 389

2006/11/7 قاراقاش ناھىيىلىك ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئهخمهتجان قۇربان 390

2006/11/7 غۇلجا شهھىرى مېهمان كۈتۈش يولى 23 قورۇ دۆلهت كادىرى ئهلزات ئابدۇبهكرى 391

2006/11/7 ئاقسۇ ۋىاليهتلىك خهلق ئىشالر ئىدارىسى باكاالۋر ئابلهت ئهمهت 392

2006/11/7 南京河海大学商学院04级工程管理 ئوقۇغۇچى تاھىر ئهزىم 393

2006/11/7 شهنشى پىداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى تۇرسۇنگۈل 394

2006/11/7 قهشقهر شهھهر پايناپ يولى 79-قورۇ ياردەمچى ئىنژېنېر جامالىدىن ئابلهت 395

2006/11/7 پىچان ناھىيه پىچان يېزا ماچاڭ ئوتتۇرا مهكتهپ 2- دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى غۇپۇر ئهخمهت 396

2006/11/7 苏州丹龙纺织有限公司 تهرجىمان، تولۇق كۇرس مهرفۇ ئهركىن 397

2006/11/7
قهشقهر ۋىاليهتلىك تهمىنات- سودا كوپېراتىپى ئائىله 

قورۇسى
باكاالۋر مهمهت ئهلى رىشات 398

2006/11/7 غۇلجا شهھىرى بهخت يولى 8-كوچا 798 نومۇر تۆمۈرچى، تولۇقسىز ئوتتۇرا مهمهتجان 399

2006/11/7 پىچان كهسپىي ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ياسىن شهمسىدىن 400

2006/11/7 پىچان كهسپىي ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ھۈسهن ھهمدۇل                

  401 

2006/11/7 پىچان ناھىيه پىچان يېزا ماچاڭ ئوتتۇرا مهكتهپ ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ھهبىيبۇلال سىيىت                

  402 

2006/11/8 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر ئابلىز تهۋەككۇل                

  403 

2006/11/8 新疆阜康市准东石油基地准东采油厂 دۆلهت كادىرى ئابلىمىت ئىبراھىم                

  404 

2006/11/8 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر ئابلىمىت ساۋۇت                

  405 

2006/11/8 شاڭخهي فۇدەن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئارزىگۈل مهخمۇت                

  406 

2006/11/8 新大计算机专业 5- 04 班 ئوقۇغۇچى ئالىم                

  407 

2006/11/8 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر ئايپاشا ھىسامىدىن                

  408 

2006/11/8 ئاقسۇ ۋىاليهتلىك 1-دوختۇرخانا سېسترا ئاينۇر يۇسۇپ                

  409 

2006/11/8 甘肃省国防教育学院05级经济管理班 ئوقۇغۇچى ئىدرىس ئۆمهر                

  410 

2006/11/8 قۇمۇل ئارا تۆرۈك ناھىيه نوم بازارلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئىسكهندەر ئۆمهر                

  411  

2006/11/8 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر ئىقبالهم غوپۇر                

  412 

2006/11/8 قۇمۇل ئارا تۆرۈك ناھىيه نوم بازارلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئىلهام يۇنۇس                

  413  

جهمئىي 50 بهت، بۇ 19 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/8 ئۈرۈمچى نهنچاڭ يولى 42 نومۇر ئوقۇغۇچى ئهخمهتجان ئابدۇلال                

  414 

2006/11/8
شىنجاڭ  ئۇنىۋېرسىتېتى  خىمىيه  فاكۇلتېتى 2003 

يىللىق ئوقۇغۇچىسى
ئوقۇغۇچى ئهخمهتجان روزى                

  415  

2006/11/8 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر ئهخمهتجان ھوشۇر                

  416 

2006/11/8 قهشقهر شهھهرلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ 1-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئهركىن ئا. ئىگهمقۇت                

  417 

2006/11/8 شاڭخهي فۇدەن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئهركىن رەخمۇتۇلال                

  418 

2006/11/8 甘肃省国防教育学院06级经济管理班 ئوقۇغۇچى ئهركىن نۇرمهمهت                

  419 

2006/11/8
غۇلجا شهھهرلىك ئۇيغۇر تىبابهت دوختۇرخانىسى 

تاشقى كېسهللىكلهر بۆلۈمى
دوختۇر ئهزىمهت يولداش                

  420  

2006/11/8 甘肃省国防教育学院05级经济管理班 ئوقۇغۇچى ئهزىزى ئهخمهت                

  421 

2006/11/8 中国传媒大学信息工程学院电子信息工程系 ئوقۇغۇچى ئهكبهر ئهخمهت                

  422 

2006/11/8 甘肃省国防教育学院05级经济管理班 ئوقۇغۇچى ئهكرەم ئهخهت                

  423 

2006/11/8
شىنجاڭ  ئۇنىۋېرسىتېتى  خىمىيه  فاكۇلتېتى 2003 

يىللىق ئوقۇغۇچىسى
ئوقۇغۇچى ئهكرەم مهمهت                

  424  

2006/11/8 甘肃省国防教育学院06级临床医学班 ئوقۇغۇچى ئهنۋەر مۇختار                

  425 

2006/11/8 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر بۈۋىههجهر تۇردى                

  426 

2006/11/8 ئاقسۇ ئونسۇ ناھىيه 1-ئوتتۇرا مهكتهپ 2-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى پاتىگۈل ئوبۇلقاسىم                

  427 

2006/11/8 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر تۇراق ئىسمايىل                

  428 

2006/11/8 قۇمۇل ئارا تۆرۈك ناھىيه نوم بازارلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى تۇرغۇن ئىبراھىم                

  429  

2006/11/8 پىچان ناھىيه پىچان ھوڭ يېزا 3-كهنت  باكاالۋر، ئىشسىز جاپپار ئابدۇراخمان                

  430 

2006/11/8
شىنجاڭ  ئۇنىۋېرسىتېتى  خىمىيه  فاكۇلتېتى 2003 -

يىللىق ئوقۇغۇچىسى
ئوقۇغۇچى دەۋران ئهنۋەر                

  431  

2006/11/8 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر رۇشهنگۇل تۇرسۇن                

  432 

2006/11/8
ئىسرائىلىيه بىرلهشمه تهرەققىيات گۇرۇھى بېيجىڭ 

تارماق ئىشخانىسى
ئىنگىلىز-خهنزۇ تىللىرى 
تهرجىمانى، ماگىستىر

زەينهپ يۈسۈپ                

  433  

2006/11/8 甘肃省国防教育学院06级经济管理班 ئوقۇغۇچى شىرەلى ماخمۇت                

  434 

2006/11/8 پىچان پويىز ئىستانىسىسى ساقچى غاپپار ئابدىرىشىت                

  435 

جهمئىي 50 بهت، بۇ 20 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/8
غهربى-جهنۇب ئۇنىۋېرسىتېتى كومپيۇتېر ئىلىمى ۋە 

تېخنىكىسى فاكۇلتېتى
ئوقۇغۇچى غېنىجان سادىر                

  436  

2006/11/8 غۇلجا شهھهرلىك 3-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى قهلبىنۇر تۇرسۇن                

  437 

2006/11/8 چهرچهن ناھىيىلىك ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى قهھرىمان قۇربان                

  438 

2006/11/8
ئهنقهرە ئۇنىۋېرسىتېتى مۇھىت قۇرۇلۇشى كهسپى، 

تۈركىيه
ماگىستىر ئاسپىرانت ماھىرە مامۇت                

  439  

2006/11/8 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر مۇختهر مۇھهممهت                

  440 

2006/11/8
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى  خىمىيه  فاكۇلتېتى 2003 

يىللىق ئوقۇغۇچىسى
ئوقۇغۇچى مۇسا ئىبراھىم                

  441  

2006/11/8 چىرا ناھىيىلىك 3- ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى مۇھهممهتئىمىن ئهبهيدۇلال                

  442  

2006/11/8
جۇڭگو پهنلهر ئاكادېمىيىسى شىنجاڭ فىزىكا،خىمىيه 

تهتقىقات مهركىزى
يۇمشاق دېتال تهتقىقاتچىسى مهخمۇتجان                

  443  

2006/11/8 新大资环学院 ماگىستىر ئاسپىرانت مهمهتتۇرسۇن ئهزىز                

  444 

2006/11/8
ئاتۇش تهۋپىق مائارىپ كومپيوتېر ، تىل تهربىيىلهش 

مهكتىپى
كومپيوتېر، ئالىي تېخنىكوم مهۋلۇت زىبىبىلال                

  445  

2006/11/8 甘肃省教育学院06级中西医结合班 ئوقۇغۇچى نىجات ئۆمهر                

  446 

2006/11/8 شاڭخهي فۇدەن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى نۇربىيه مهخهت                

  447 

2006/11/8 قۇمۇل ئارا تۆرۈك ناھىيه نوم بازارلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ھوشۇر ئۆمهر                

  448  

2006/11/9 新疆师范大学数理信息  数学系 ئوقۇغۇچى ئابدۇراخمان ئابدۇسهمهت                

  449  

2006/11/9 南京河海大学商学院工商管理 باكاالۋر ئابدۇراخمان ياسىن                

  450 

2006/11/9 南京大学大气科学系 ئوقۇغۇچى ئابدۇرېشىت ئابدۇمۈلۈك                

  451 

2006/11/9 上海交通大学物理系 ئوقۇغۇچى ئابدۇشۈرۈر                

  452 

2006/11/9 Schlumberger شىركىتىنىڭ كورال بازىسى شىركهت خادىمى ئابدۇكېرىم ياسىن                

  453 

2006/11/9 خوتهن شهھهر خوتهن يولى 1-نومۇر مهخسۇس كۇرس، سودىگهر ئابدۇمىجىت                

  454 

2006/11/9 喀什师范学院生环系2002-3班 ئوقۇغۇچى ئابدۇۋەلى ئابدۇلال                

  455 

جهمئىي 50 بهت، بۇ 21 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى، باشالنغۇچ 1-

دەرىجه
ئابلىز ئابدۇل                

  456  

2006/11/9 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيه نوم بازىرى كۆكهرتىش مهركىزى باقمىچىلىق ئابلىمىت ئادىل                

  457  

2006/11/9 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيىلىك شهھهر –قۇرۇلۇش ئىدارىسى يېشىلالشتۇرۇش ئابلىمىت ئهمهت                

  458  

2006/11/9 江苏省南京市江宁区河海大学江宁校区 ئوقۇغۇچى ئابلېكىم                

  459 

2006/11/9 吉林省长春税务学院信息系信管0431 ئوقۇغۇچى ئابلېكىم ئۆمهت                

  460 

2006/11/9
شىنجاڭ خۇادىيهن قۇمۇل توك چىقىرىش چهكلىك 

مهسئولىيهت شىركىتى
ئىشچى ئابلهت نىياز                

  461  

2006/11/9 湖南大学德智园公寓5栋220室 ئوقۇغۇچى ئادالهت مهمهتساۋۇت                

  462 

2006/11/9 中央民族大学维吾尔语言文学系 ئوقۇغۇچى ئادىل باۋۇدۇن                

  463 

2006/11/9 كهلپىن ئهلنۇرى ئاشلىق-ماي  شىركىتى باش دىرېكتور ئادىل نىياز                

  464 

2006/11/9
ئاقسۇ   شهھهر  يېزا  ئىگىلىك  1- دىۋىزىيه 

دوختۇرخانىسى
ۋىراچ ئالىمجان  ئابال                

  465  

2006/11/9 湖南大学经济与贸易学院国际经济与贸易系 ئوقۇغۇچى ئالىمجان ھىسامىدىن                

  466 

2006/11/9 قهشقهر يوپۇرغا  ناھىيه  قهدەمجاي  يولى ئىشسىز ئامىرجان ئابدۇراخمان                

  467 

2006/11/9 大连理工大学北山区第五舍225室 ئوقۇغۇچى ئامىنه ئهركىن                

  468 

2006/11/9 東京都台東区入谷 شىركهت خادىمى ئانار ئابدۇكېرىم                

  469 

2006/11/9 قۇمۇل  ئاراتۈرك نوم بازىرى كۆكهرتىش مهركىزى ئورمانچىلىق ئايگۈل ئابدىنياز                

  470 

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئاينىسا ئهخمهت                

  471  

2006/11/9 東京電機大学院, 東京都台東区入谷 ئوقۇغۇچى ئاينۇر ئابدۇكېرىم                

  472 

2006/11/9 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيه تۇخۇلۇ يېزا بۇالقبېشى كهنتى كهنت سېكىرتارى ئبراھىم غوجابدۇل                

  473  

2006/11/9 قۇمۇل ئاراتۈرك ئوقۇتقۇچى ئۆمهرجان غوجى                

  474 

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى، باشالنغۇچ 1-

دەرىجه
ئوسمان ئىبراھىم                

  475  

2006/11/9 يېڭىشهھهر ناھىيىلىك 1-ئوتتورا مهكتهپ 1-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئېلى ئابباس                

  476 

جهمئىي 50 بهت، بۇ 22 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/9 قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيه 1-ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، ماگىستىر ئاسپىرانت ئېلى ئابدۇرسۇل                

  477  

2006/11/9 山东师范大学外语系英语专业06级 ئوقۇغۇچى ئهخمهت                

  478 

2006/11/9 焉耆县五号渠中学 ئوقۇتقۇچى ئهخمهت مهمهت                

  479 

2006/11/9 南京大学商学院国际经济与贸易系 ئوقۇغۇچى ئهخمهتجان ئابدۇلال                

  480 

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى، باشالنغۇچ 1-

دەرىجه
ئهخمهتجان قادىر                

  481  

2006/11/9 قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيىلىك 1-ئوتتۇرا 1-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئهلى ئابباس                

  482 

2006/11/9 كهلپىن ئهلنۇرى ئاشلىق -ماي شىركىتى شىركهت خىزمهتچىسى ئهمهتجان توختى                

  483 

2006/11/9
ئاقسۇ  شهھهر يېزا ئىگىلىك  1-دىۋىزىيه 

دوختۇرخانىسى
ئالىي  ۋىراچ ئهمهرجان  مهتنىياز                

  484  

2006/11/9
قاراماي شهھرى تاغ ئىتهك بازىرى3-رايون17-

كورپۇس10-ئۆي
نېفىت ئىشچىسى ئهنۋەر قۇربان                

  485  

2006/11/9 法国波儿多第二大学应用数学系 -- 访问学者

دوتسېنت (كاندىدات 
پروفېسسور)، ئالىي مهكتهپ 
ماتېماتىكا ئوقۇتقۇچىسى

ئهنۋەر مهخسۇت                

  486  

2006/11/9 新疆大学生命科学与技术学院生物技术2005年级2班 ئوقۇغۇچى ئهنۋەرجان مۇسا                

  487  

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى، باشالنغۇچ 1-

دەرىجه
ئهينىدىن جاپپار                

  488  

2006/11/9 ئاقسۇ شهھىرى كونا ئايرودروم ئېالن اليىهىلىگۈچى ئهھهت يۈسهن                

  489 

2006/11/9 ئۈرۈمچى خۇيجىنيۇەن مهھهللىسى 1- بىنا يازغۇچى باتۇر روزى                

  490 

2006/11/9 قاراماي  نېفىت  ئىدارىسى  نېفىت  ئېلىش 1-زاۋۇت كادىر بۇخهلچهم                

  491  

2006/11/9
مهركىزى مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تىل-
ئهدەبىيات فاكۇلتېتى 2004-يىللىق سىنىپ

ئوقۇغۇچى بۇرابىيهم ئهمهت                

  492  

2006/11/9 كۇچا قاينام يۇمشاق دېتال ئېچىش چهكلىك شىركىتى شىركهت خادىمى بهختىيار خالىق                

  493  

2006/11/9 قۇمۇل  ئاراتۈرك باي يېزىسى ئورمانچىلىق بهختىيار يهھيا                

  494 

2006/11/9 ياپونىيه ئېلېكتر ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى پاتىگۈل ئابال                

  495 

جهمئىي 50 بهت، بۇ 23 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/9 قۇمۇل  ئاراتۈرك نوم بازارلىق دوختۇرخانا سېسترا پاتىگۈل ئىمام                

  496 

2006/11/9 伊吾县环保局 مهمۇر پهتتار ئادىل                

  497 

2006/11/9 焉耆县五号渠中学 ئوقۇتقۇچى تاھىرجان ئهيسا                

  498 

2006/11/9 قۇمۇل  ئاراتۈرك بۇرۇل كهنتى چارۋىچى توختاخۇن گايىت                

  499 

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى، باشالنغۇچ 1-

دەرىجه
تۇردى ئابدىرىم                

  500  

2006/11/9
شهرقى شىمال ئۇنىۋېرسىتى قۇرۇلۇش ئىنستىتۇتى 2004-

يىللىق
ئوقۇغۇچى، قۇرۇلۇش 
تېخنولوگىيىسى

تۇردى يۈسۈپ                

  501  

2006/11/9 توققۇز تارا ناھىيه تاشتۆپه يېزا يېڭىتام كهنت ئوتتۇرا تېخنىكۇم دىل مۇھهممهت                

  502 

2006/11/9 قۇمۇل ئاراتۈرك نوم يهسلى يهسلى ئوقۇتقۇچىسى دىلبهر قېيۇم                

  503 

2006/11/9 شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى  خىمىيه  فاكۇلتېتى دوتسېنت دىلنۇر تالىپ                

  504 

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى، باشالنغۇچ 1-

دەرىجه
رازىيگۈل نىياز                

  505  

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى، باشالنغۇچ 1-

دەرىجه
رۇسۇل راخمان                

  506  

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى، باشالنغۇچ 1-

دەرىجه
رۇسۇل مهمهت                

  507  

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى، باشالنغۇچ 1-

دەرىجه
رەشىدىخان ياسىن                

  508  

2006/11/9 陕西师范大学计算机科学学院05级 ئوقۇغۇچى رەيىسه ئهركىن                

  509 

2006/11/9 قۇمۇل ئاراتۈرك نوم يهسلى يهسلى ئوقۇتقۇچىسى زۇلپىيه قادىر                

  510 

2006/11/9 焉耆县民宗局 بۆلۈم خادىمى سهمهتجان ئهيسا                

  511 

2006/11/9 كهلپىن ناھىيه بازار ئىچى ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر شىرئهلى ئهركىن                

  512 

2006/11/9 قهشقهر پىداگوگىكا ئىنستىتۇتى دوتسىنىت غالىپ ھامۇت                

  513 

2006/11/9 كهلپىن ئهلنۇرى ئاشلىق -ماي شىركىتى شىركهت خىزمهتچىسى غوپۇرجان بېلى                

  514 

2006/11/9 كهلپىن ئهلنۇرى ئاشلىق -ماي شىركىتى شىركهت خىزمهتچىسى غېنىجان مهھهممهت                

  515 

2006/11/9 شىنجاڭ دهۋىر نېفىت قۇرلۇش چهكلىك شىركىتى ئالىي ئىنژېنېر غېنى تاھىر                

  516 

2006/11/9 كهلپىن ئهلنۇرى ئاشلىق -ماي شىركىتى شىركهت خىزمهتچىسى قاسىمجان ئهھهت                

  517 

جهمئىي 50 بهت، بۇ 24 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/9 باكاالۋر ياپۇنىيه چىبا ئۇنىۋېرسىتېتى تهتقىقاتچى ئوقۇغۇچى گۇلنىسا ئابدۇرېهىم                

  518 

2006/11/9 焉耆县五号渠中学 ئوقۇتقۇچى گۈلباھار ئابدۇرېهىم
              

               
               

519

2006/11/9 تۇرپان پىچان ناھىيه پىچان يېزا شۆبه ئوتتۇرا مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى ئوتتۇرا مهكتهپ 2- 

دەرىجه
مىراجىگۈل ئابدىراخمان

              
               
               

520

2006/11/9
قهشقهر پىداگوگىكا ئىنستىتۇتى ھاياتلىق ۋە مۇھىت 

ئىلمى فاكۇلتېتى
ئوقۇتقۇچى، باكاالۋر مۇختهر مهمهت

              
               
               

521

2006/11/9
نهنجىڭ ئۇنىۋېرسىتى پىسخولوگىيه فاكۇلتېتى2005-

يىللىق
ئوقۇغۇچى مېهرىگۈل مهمهت

              
               
               

522

2006/11/9 غۇلجا شهھهر ئالتهشۇئار مهھهلله باكاالۋر مهرھابا
              

               
               

523

2006/11/9
ئۈرۈمچى شهھىرى يېڭىشهھهر رايونلۇق ئوقۇتۇش 

تهتقىقات ئىشخانىسى
ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى مهمتىمىن ئابدۇكېرىم

              
               
               

524

2006/11/9 يېڭىشهھهر 1-ئوتتورا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مهمتىمىن قاسىم
              

               
               

525

2006/11/9 كهلپىن ئهلنۇرى ئاشلىق-ماي شىركىتى شىركهت خىزمهتچىسى مهھهمممهت ئابلىز
              

               
               

526

2006/11/9 新疆泽普石油基地东一路201号 ئوتتۇرا تېخنىكۇم نۇرمهمهت تۇرسۇن
              

               
               

527

2006/11/9 كهلپىن ئاچال كۆل مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ياسىن توختى
              

               
               

528

2006/11/9 中央民族大学维语系维吾尔语言文学 ئوقۇغۇچى ياسىنجان
              

               
               

529

2006/11/9 نهنجىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى خېخهي شهھىرى ئوقۇغۇچى ياقۇپجان رەخمۇتۇلال
              

               
               

530

2006/11/9
شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىك 

ماشىنىلىرى ئىدارىسى
ئىنژېنېر يالقۇن ساۋۇت

              
               
               

531

2006/11/9
تۇرپان پىچان ناھىيه پىچان يېزا چۇقتام مهركىزى 

مهكتهپ
ئىككىنىچى دەرىجىلىك 

ئوقۇتقۇچى
يۈسۈپ ھىۋىل

              
               
               

532

جهمئىي 50 بهت، بۇ 25 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/9
 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيه ئىشهنچ اليىهىلهش زىننهتلهش 

مهركىزى
ياغاچچى ھاشىمجان مۇھهممهت

              
               
               

533

2006/11/9 كورال يېڭىشهھهر  ئوتتۇرا مهكتهپ  ئوقۇتقۇچى ھاۋاگۇل
              

               
               

534

2006/11/9 كۇچا ناھىيه ياقا بازارلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ھةبىبۇلال ھىمىت
              

               
               

535

2006/11/9 焉耆县五号渠中学 ئوقۇتقۇچى ھىمىدىگۈل ئابلىز
              

               
               

536

2006/11/9 پىچان ناھىيه پىچان يېزا لهنگهر باشالنغۇچ مهكتهپ
لهنگهر مهكتهپ مۇدىرى، 
باشالنغۇچ 1-دەرىجه

ھهبىبىخان كېرەم
              

               
               

537

2006/11/9 新疆巴州塔什店火电厂 تېخنىك ھهسهنجان ئهيسا
              

               
               

538

2006/11/9 پىچان ناھىيه تۇيۇق يېزا مهركىزى مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، تۇلۇق كۇرس ھهمدۇلال مهخمۇت
              

               
               

539

2006/11/9 قهشقهر خهلقئارا ئاپتوموبىل بېكىتى كومپيۇتېر خادىمى ۋارىسجان ئابدۇراخمان
              

               
               

540

2006/11/10 同济大学电信学院 ئوقۇغۇچى ئابدۇراخمان ئوسمان
              

               
               

541

2006/11/10
شىنجاڭ يىپهك يولى ئېكسپېدىتسىيه خهلقئارا ساياھهت 

新疆丝路探险国际旅行社 كوپېراتسىيىسى
باش دىرېكتور، ئىنگلىز تىلى 

تهرجىمانى
ئابدۇلال خالىق جهدىدى

               
               
               

 542  

2006/11/10 ئاقسۇ قۇمتام دېهقانچىلىق مهيدانى دۆلهت كادىرى ئابلىكىم قاسىم
              

               
               

543

2006/11/10
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى فىزىكا ئىنستىتۇتى 2004-

يىللىق 1-سىنىپ
ئوقۇغۇچى ئىبراھىمجان

              
               
               

544

2006/11/10 湖南大学北校区227信箱 باكاالۋر ئىلهامجان ھاشىم
              

               
               

545

2006/11/10
قىزىلسۇ ئوبالستلىق سودا-سانائهتنى مهمۇرىي 

باشقۇرۇش ئىدارىسى
سودا-سانائهتنى مهمۇرىي 

باشقۇرۇش
ئهالنۇر مامۇت

              
               
               

546

جهمئىي 50 بهت، بۇ 26 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/10
خوتهن ۋىاليهتلىك مىللى تىبابهت  دورىگهرلىك 

كهسپى
ئوقۇغۇچى زۇلپىيه مامۇت

              
               
               

547

2006/11/10 ئۈستۈن ئاتۇش ئىكساق كهنت 7-ئهترەت تىجارەتچى ساۋۇرجان مامۇت
              

               
               

548

2006/11/10 چهرچهن ناھىيىلىك ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى قهھرىمان
              

               
               

549

2006/11/10 ئاتۇش شهھهرلىك 1-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈزەلنۇر مامۇت
              

               
               

550

2006/11/10 南京农业大学 ئوقۇغۇچى مىرئالىمجان پهرھات
  

551       

      

2006/11/10 چۇڭچىڭ ئۇنىۋېرسىتېتى قۇرۇلۇش باشقۇرۇش كهسپى ئوقۇغۇچى مهمهت ياسىن
   

552       

       

2006/11/10 شىنجاڭ يىپهك يولى خهلقئارا ساياھهت شىركىتى باكاالۋر مهمهتئېلى ئابدۇقېيۇم
  

553       

      

2006/11/10 武汉市武昌区武汉大学４区３Ｂ－３１１舍 ئوقۇغۇچى مهۋالنجان مامۇت
  

554       

      

2006/11/11 يهكهن ناھىيىلىك 3- ئوتتۇرا مهكتهپ ئىشچى ئابلهت مهخمۇت
  

555       

      

2006/11/11 北京金山软件公司--DEG运维部 يۇمشاق دېتال ئىنژېنېرى ئادىلجان ئابدۇرېهىم
  

556       

      

2006/11/11 يهكهن ناھىيىلىك 4- ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئاسىمگۈل سىدىق
  

557       

      

2006/11/11 قهشقهر يېڭى شهھهر ناھىيىلىك تهپتىش مهھكىمىسى دۆلهت مهمۇرى ئىسالمجان ئهمهت پىغانى
   

558       

       

2006/11/11 يهكهن ناھىيىلىك 3- ئوتتۇرا مهكتهپ ئىشچى ئۆمهر تۇرسۇن
  

559       

      

2006/11/11 Tokyo Medical and Dental University ئوقۇغۇچى بىالل ھهسهن
  

560       

      

2006/11/11 يهكهن ناھىيىلىك 3- ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى تۇرسۇننىياز ئهخمهت
  

561       

      

2006/11/11 يهكهن ناھىيىلىك 3- ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مهخمۇتجان توخسۇن
  

562       

      

جهمئىي 50 بهت، بۇ 27 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/11 يهكهن ناھىيىلىك 3- ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى نۇر  مۇھهممهت
  

563       

      

2006/11/11 يهكهن ناھىيىلىك 3- ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى نۇرمهمهت ئهمهت
  

564       

      

2006/11/11 يهكهن ناھىيىلىك يهرلىك باج ئىدارىسى باج خادىمى نۇرىمانگۈل ئابدۇلال
  

565       

      

2006/11/11 شىخهنزە يول-كۆۋرۈك باش شىركىتى
باكاالۋر، تېخنىك، يول-كۆۋرۈك 

قۇرۇلۇشى
ھهنىپه ئىسمائىل

   

566       

       

2006/11/12
中国新疆乌市团结路13号501 房 

国防公办招待所501房
سودىگهر ئابدۇغۇپۇر ئابدۇكېرىم

  

567       

      

2006/11/12
 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيه  نوم بازىرى    1-ئوتتۇرا 

مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى ئابدۇكېرەم ئانادۇل

   

568       

       

2006/11/12 新疆伊斯兰学院03-2班 تولۇق كۇرس،ئوقۇغۇچى ئامانۇلال ھىزبۇلال
  

569       

      

2006/11/12 阿克苏阿瓦提县丰收三场团结新村学校 مهكتهپ مۇدىرى ئهخمهتجان ئابال
  

570       

      

2006/11/12 新疆农业大学2003年的学生 ئوقۇغۇچى زىلهيخان ئهيسا
  

571       

      

2006/11/12 中央民族大学 ئوقۇغۇچى سهمهت بارات
  

572       

      

2006/11/12 يېڭىسار ناھىيه لومپا ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى مۇھهممهت ئىمىن
  

573       

      

2006/11/12 新疆伊斯兰学院03-2班 تولۇق كۇرس،ئوقۇغۇچى مۇھهممهت ھهمىت
  

574       

      

2006/11/12 江西赣江学院 ئوقۇغۇچى مهمهت ئابال مهمىتىمىن
  

575       

      

2006/11/12 西安电子科技大学 电子商务专业 ئوقۇغۇچى مهمهت رېهىم
  

576       

      

2006/11/12 چىرا ناھىيه چىرا يېزا باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى نۇرمهمهت مهتسايىت
  

577       

      

2006/11/12 新疆大学化学化工学院-化工04-2班 تولۇق كۇرس،ئوقۇغۇچى ياسىنجان ئابلهت
  

578       

      

جهمئىي 50 بهت، بۇ 28 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/12 新疆大学生科院食品03-2班 تولۇق كۇرس،ئوقۇغۇچى يۈسۈپجان ناسىرجان
  

579       

      

2006/11/13
 مهركىزى مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇرشۇناسلىق 

تهتقىقات ئورنى باشلىقى
پىروفېسسور، دوكتور ئابدۇرەئۇپ تهكلىماكانى

   

580       

       

2006/11/13 石河子大学1144信箱 ساياھهت باشقۇرۇش ئابدۇلال
  

581       

      

2006/11/13 西安交通大学 ئوقۇغۇچى ئابدۇلال ئهھهت
  

582       

      

2006/11/13 قهشقهر يېڭىشهھهر ياندۇما ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابلىكىم ئهخهت
  

583       

      

2006/11/13 گۇما ناھىيه مۇجى يېزا باشالنغۇچ  مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابلىكىم ھوشۇرباقى
  

584       

      

2006/11/13 江西赣江学院 ئوقۇغۇچى ئالىمجان
  

585       

      

2006/11/13 كورال شهھهرلىك يىڭىشار يېزا باشالنغۇچ ئوقۇتقۇچى ئالىمجان روزى
  

586       

      

2006/11/13
ئۈرۈمچى داۋەن شىمال يولى شهرقى بهشىنچى كوچا 

105نومۇر
ئىشسىز ئايشىگۇل توختاخۇن

   

587       

       

2006/11/13 كورال شهھهر يېڭىشهر ئوتتۇرا مهكتهپ پىشقهدەم ئوقۇتقۇچى ئىزىمجان ھاپىز
  

588       

      

2006/11/13 قهشقهر شهھىرى پاختهكلىك يېزا مهركىزى مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئىمام ئىنايهت
  

589       

      

2006/11/13 قهشقهر يېڭىشهھهر ياندۇما ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئهخمهتجان مامۇت
  

590       

      

2006/11/13 江西赣江学院 ئوقۇغۇچى ئهسقهر
  

591       

      

2006/11/13 قهشقهر يېڭىشهھهر ياندۇما ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئهسقهر ئىمىن
  

592       

      

2006/11/13 江苏省南京市西康路一号河海大学水电院０４水工
班）５（

ئوقۇغۇچى ئهكرەم ئهسئهت
  

593       

      

2006/11/13
نهنجىڭ ئۇچۇر قۇرۇلۇش ئۇنىۋېرسىتېتى چوڭالر 

مائارىپ ئىنستىتۇتى 2005-يىللىق كومپيوتېر سىنىپى
ئوقۇغۇچى ئهلقهم  قهۋى

   

594       

       

جهمئىي 50 بهت، بۇ 29 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/13 قاراماي بۇرغىالش شىركىتى باكاالۋر بۇھهجهر راخمان
  

595       

      

2006/11/13 قۇمۇل ئارا تۈرۈك ناھىيه ئارا تۈرۈك بازارلىق ھۆكۈمهت ئىشچى پۇالت يۈسۈپ
   

596       

       

2006/11/13
قهشقهر توققۇزاق ناھىيه 2-ئوتتۇرا مهكتهپ 

ئائىلىلىكلهر قورۇسى
تولۇق ئوتتۇرا 3-يىللىق پهرىدە رېشىت

   

597       

       

2006/11/13 قهشقهر توققۇزاق ناھىيه بۇالقسۇ يېزا دوختۇرخانا دوختۇر تۇتىگۇل تۇرسۇن
  

598       

      

2006/11/13
قهشقهر شهھىرى پاختهكلىك يېزا يۇقارقى پاختهكلىك 

كهنتى بۇالق بېشى مهھهللىسى
دىهقان تۇراخۇن تۇرسۇن

   

599       

       

2006/11/13 قهشقهر شهھىرى پاختهكلىك يېزا كهنت كادىرى تۇرسۇن تۇراپ
  

600       

      

2006/11/13 غۇلجا شهھهر جهنۇبى ئازادلىق يول 41-قۇرا كومپيۇتېر تىجارەتچىسى دىلمۇرات توختى  601   

2006/11/13 西南交通大学峨眉校区 ئوقۇغۇچى روزىقارى تۇرسۇن  602   

2006/11/13 西安外国语学院留学培训部. باكاالۋر زۇلىپيه ئهركىن  603   

2006/11/13 ئۈرۈمچى ئهنهنچۈ ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى زۇمرەت تالىپ  604   

2006/11/13 قهشقهر يېڭىشهھهر ياندۇما ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى قادىرجان ئهمهت  605   

2006/11/13
قهشقهر شهھىرى پاختهكلىك يېزا يۇقارقى پاختهكلىك 

كهنتى بۇالق بېشى مهھهللىسى
تامچى قازى قۇربان  606   

2006/11/13 قهشقهر يېڭىشهھهر ياندۇما ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى قۇربان قازى  607   

2006/11/13
قهشقهر توققۇزاق ناھىيه 2-ئوتتۇرا مهكتهپ 

ئائىلىلىكلهر قورۇسى
ئىشسىز، خىزمهت ئىزدىمهكته گۈزەلنۇر رىشىت  608   

2006/11/13 غهربى شىمال مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى، تولۇق كۇرىس گۈلباھار  609   

2006/11/13 قهشقهر شهھىرى سهمهن يېزا يېزا كادىرى، تهرجىمان گۈلقىز تۇراپ  610   

2006/11/13
نهنجىڭ ئۇچۇر قۇرۇلۇش ئۇنىۋېرسىتېتى چوڭالر 

مائارىپ ئىنستىتۇتى 2006-يىللىق كومپيوتېر سىنىپى
ئوقۇغۇچى مهتساۋۇر مهتغازى  611   

جهمئىي 50 بهت، بۇ 30 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/13 江西赣江学院 ئوقۇغۇچى مهردان  612   

2006/11/13 خوتهن ئالماس ھاۋاله يۈك توشۇش ترانسپورت شىركىتى شىركهت خىزمهتچىسى مهمهت توختى  613   

2006/11/13
قهشقهر شهھىرى پاختهكلىك يېزا يۇقارقى پاختهكلىك 

كهنتى بۇالق بېشى مهھهللىسى
ئىشسىز نۇرئامىنهم تۇرسۇن  614   

2006/11/13
吉林大学朝阳校区环资学院水文与水资源工程64050

5班
ئوقۇغۇچى نۇربىيه  615   

2006/11/13
قهشقهر شهھىرى پاختهكلىك يېزا يۇقارقى پاختهكلىك 

كهنتى
دىهقان نۇرگۇل ئىنايهت  616   

2006/11/13 كورال شهھهر يېڭىشهر ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ياسىن ئابلىز  617   

2006/11/13 شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئائىلىلىكلهر بىناسى سودىگهر ھۆرىگۇل ئابدىرزاق  618   

2006/11/14 غهربى جهنۇپ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئابلىز ئابدۇۋېلى  619   

2006/11/14
شايار ناھىيىسى، ئاقسۇ تهنتهربىيه مهكتهپ يېنىك 

ئاتلېتكا كهسپىنى پۈتتۈرگهن
ئوتتۇرا تېخنىكۇم، ئىشسىز ئابلېكىم مامۇت  620   

2006/11/14 日本白鴎大学大学院経営学研究科 ئوقۇتقۇچى ئادىل كېرىم  621   

2006/11/14 Asahi Glass Company، ياكاھۇما ياپۇنىيه دوكتور ئاشتى تهتقىقاتچىسى ئالىمجان ئىدىرس  622   

2006/11/14 غهربى جهنۇپ ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئىرشات نىجات  623   

2006/11/14 توخسۇن ناھىيه سۇ ئىدارىسى ئائىلىلىكلهر قورۇسى شوپۇر ئۆمهرجان ئابلېكىم  624   

2006/11/14 ۋۇخهن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئهكرەم ئهركىن  625   

2006/11/14 ئىلى ئوبالستلىق پارتىيه مهكتهپ دۆلهت كادىرى بۇزۇرەم مهمىتىمىن  626   

2006/11/14 吉林大学通信工程学院通信２００５级学生 ئوقۇغۇچى زىننهتگۇل ماخمۇت  627   

2006/11/14 قۇمۇل ئارا تۈرۈك ناھىيه نوم بازارلىق ھۆكۈمهت كادىر غۇجابدۇل غۇالم  628   

2006/11/14 تۇرپان شهھىرى كونىشهھهر يولى 120-نومۇر تهرجىمان مۇختهر  629   

2006/11/14 中央民族大学社会与民族学学院 ئوقۇغۇچى مۇيهسسهر دىلمۇرات  630   

جهمئىي 50 بهت، بۇ 31 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/14
شهرقى جۇڭغارىيه نېفىت ئېلىش زاۋۇتى سهنتهي 

ئېلېكتر ئىستانسىسى
تېخنىك،ئىنژېنېر مهھهممهتجان ئىالخۇن  631   

2006/11/15 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابدۇسهمى ئابدۇخېلىل  632   

2006/11/15 ئهزھهر ئۇنىۋېرسىتېتى ، قاھىرە، مىسىر ئوقۇغۇچى ئابدۇمىجىت مهخمۇت  633   

2006/11/15 خوتهن شهھهر ئۈچىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابلىمىت  634   

2006/11/15 خوتهن لوپ ناھىيه مائارىپ ئىدارىسى دۆلهت كادىرى ئابلىمىت ئېزىز  635   

2006/11/15 قىزىلسۇ ئوبالستى خهلقئارا سودا ئىدارىسى باكاالۋر ئادىلجان  636   

2006/11/15 قاراشهھهر ناھىيه ئوخاۋچۈي ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئارزۇگۈل ئهيسا  637   

2006/11/15 كورال شهھهرلىك  پۇخۇي يېزا ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئىسالمجان مويدۇن  638   

2006/11/15 خوتهن لوپ ناھىيه ئهنجانباغ ئاھالىلىكلهر كومىتېتى كهسپى يوق ئېزىز مىجىت  639   

2006/11/15 شىنجاڭ سىياسى قانۇن كادىرالر ئىنستىتۇتى ئامانلىق خادىمى ئهختهم كېرەم  640   

2006/11/15 新疆鑫通水电工程有限责任公司 ئىنژېنېر ئهركىن خۇجا  641   

2006/11/15
قاراشهھهر ناھىيه ئوخاۋچۈي يېزا ئارۇنچۇي كهنت 

شۇجىسى
سېكىرتار ئهركىن نۇر  642   

2006/11/15 قهشقهر پىداگوگىكا مهكتىپى ئوقۇتقۇچى ئهكبهر ئهمهت  643   

2006/11/15 تاشدەن ئوت ئېلېكتر ئىستانسىسى تېخنىك ئهھهتجان ئهيسا  644   

2006/11/15 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيه نوم بازارلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى بۈۋةرخان رصشىت  645   

2006/11/15 ئاراتۈرك ناھىيىلىك مۇھىت ئاسراش ئىدارىسى دۆلهت كادىرى پاتتار ئادىل  646   

2006/11/15 خوتهن لوپ ناھىيه 1- ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى پاتىگۇل خۇدۇيۇم  647   

2006/11/15 浙江大学紫金港校区紫云4 ئوقۇغۇچى پاتىمه  648   

2006/11/15
شهرقى جۇڭغارىيه نېفىت ئېلىش زاۋۇتى سهنتهي 

ئېلېكتر ئىستانسىسى
ياردەمچى ئىنژېنېر پهرھات ئهمهت  649   
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2006/11/15 كورال شهھهرلىك قۇرۇلۇش بانكىسى بانكا خادىمى تايىر تۇرسۇن  650   

2006/11/15 ئۈرۈمچى قۇرۇلۇش بانكىسى كادىر، باكاالۋر تۇتىگۇل ئهركېن  651   

2006/11/15 قاراقاش ناھىيه كادىرالر ئىدارىسى دۆلهت كادىرى تۇرسۇنتوختى  652   

2006/11/15 قاراقاش ناھىيه كادىرالر ئىدارىسى دۆلهت كادىرى تۇرسۇنجان ساالمهت  653   

2006/11/15 ئاقسۇ شهھهر قاراتال بازارلىق مائارىپ ئىشخانىسى ئوقۇتقۇچى تۇرغۇن ئېزىز  654   

2006/11/15 پىچان ناھىيه لۈكچۈن بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى جاپپار سىدىق  655   

2006/11/15
قاراشهھهر ناھىيه ئوخاۋچۈي يېزىلىق يېزا ئىقتىسادى 

ئىشخانىسى
كاسسىر رىزۋانگۈل مىجىت  656   

2006/11/15 قاراشهھهر ناھىيىلىك پوچتا ئىدارىسى پوچتا خادىمى رىسالهت مهمهت  657   

2006/11/15
شىنجاڭ شىنتۇڭ سۇ ئېلېكتر قۇرۇلۇشى مهسئۇلىيهت 

چهكلىك شىركىتى
ئىنژېنېر غېنى ئاۋۇت  658   

2006/11/15 كورال شهھهرلىك  1-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇغۇچى كهرىمه  ئهيسا  659   

2006/11/15 ）西安电子科技大学（新校区405信箱 ئوقۇغۇچى گۇلمىنه باۋىدىن  660   

2006/11/15 ش ئۇ ئا ر مىللى تىبابهت دورا زاۋۇتى دورىگهر گۈلقىز ئېزىز  661   

2006/11/15 قهشقهر پىداگوگىكا مهكتىپى لېكتور ماھىرە ساتتار  662   

2006/11/15 قومذل ئاراتۈرك ناھىيه نوم بازارلىق  ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مةستورةم غوجابدذل  663   

2006/11/15 قهشقهر يصثسار ناھية ماثشىن يصزا  ئوتتۇرا مهكتهپ ظوقۇتقۇچى مذساجان تذردى  664   

2006/11/15 和田地区洛浦县第三中学 ئوقۇتقۇچى مۇتهللىپ قۇربان  665   

2006/11/15 خوتهن لوپ ناھىيه 3- ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى مۇتهللىپ مهتقۇربان  666   

2006/11/15
قاراشهھهر ناھىيه ئوخاۋچۈي باشالنغۇچ مهكتهپ  

پىنسىيونىرى
ئوقۇتقۇچى نۇرانهم جالالل  667   

2006/11/15 ئىلى ئوبالستلىق پارتىيه مهكتهپ كادىر نۇرنىسا ئابدۇلال  668   

2006/11/15 ئاراتۈرك ناھىيه نوم بازارلىق  ئوتتۇرا  مهكتهپ ظوقۇتقۇچى ياسىن تايىر  669   
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2006/11/15 جوڭگۇ پهنلهر ئاكادېميىسى شىنجاڭ شۆبىسى مۇزىكا ياسىنجان مهمهت  670   

2006/11/16 شىنجاڭ تېلېگراف شىركىتى ئىنژېنېر ئابدۇغېنى ئابدۇخهلىل  671   

2006/11/16
شهرقى جۇڭغارىيه نېفىت ئېلىش زاۋۇتى سهنتهي 

ئېلېكتر ئىستانسىسى
ئىنژېنېر ئابدۇۋەلى  672   

2006/11/16 南京信息工程大学大气科学学院 ئوقۇغۇچى ئابلىمىتجان ئابلىكىم  673   

2006/11/16
云南昆明市西南林业大学园林学院园艺系园艺设计0

4班
ئوقۇغۇچى ئادىل ئابدۇرۇسۇل  674   

2006/11/16 ئۈرۈمچى شهھهرلىك 5-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئادىل ئابدۇرېىهىم  675   

2006/11/16 ئۈرۈمچى داشىمېن 1-45 دۇكان سودىگهر ئادىلجان  676   

2006/11/16 新疆大学人文学院04级研究生 ماگىستىر ئاسپرانت ئوسمان جۈمه  677   

2006/11/16 چهرچهن ناھىيىلىك ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئىلهام مۇھهممهت  678   

2006/11/16 莎车县乌达力克中学 2- دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئىلهام مهمهتنىياز  679   

2006/11/16 新疆准东工程建设公司 ياردەمچى ئىنژېنېر ئۆمهر ئابدۇرېيىم  680   

2006/11/16 چهرچهن ناھىيىلىك ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئۆمهرجان ئوسمان  681   

2006/11/16 شىنجاڭ ئىلىم-پهن ئۇچۇر ئىنستىتۇتى ئوقۇتقۇچى ئهخمهتجان ئهخهت  682   

2006/11/16 阿克苏市多浪河水管站 ئىنژېنېر ئهزىز ئۆمهر  683   

2006/11/16 ،新疆兵团民族师范学校 ئوقۇغۇچى ئهكبهرجان ئهبهي  684   

2006/11/16 چهرچهن ناھىيىلىك ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى باھارگۇل توختى  685   

2006/11/16
مهركىزى مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تىل 
ئهدەبىيات فاكۇلتېتى 2004-يىللىق سىنىپ

ئوقۇغۇچى بۇسارە ئهمهت  686   

2006/11/16 新疆农业大学03级的学生 ئوقۇغۇچى پاتىگۇل مۇتهللىپ  687   

2006/11/16 Brandenburge University Cottbus Germany
ماگىستىر ، كارخانا باشقۇرۇش 

كهسىپى
دىلمۇراد پهرھاد  688   

2006/11/16 ئاپتونوم رايونلۇق تېلېگراف شىركىتى باشقۇرغۇچى دۇلقۇن مۇھهممهت  689   
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2006/11/16 新疆农业职业技术学院، مال دوختۇرلۇق كهسپى ئوقۇغۇچى سابىت سايىتجان  690   

2006/11/16 شىنجاڭ ئىلىم-پهن ئۇچۇر ئىنستىتۇتى ئوقۇتقۇچى غهيرەت  691   

2006/11/16 پىچان ناھىيه پىچان يېزا ماچاڭ ئوتتۇرا مهكتهپ 2- دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى كىرەم سهيدۇل  692   

2006/11/16 北京科技大学信息学院 ئوقۇغۇچى لېتىپ  693   

2006/11/16
شهندوڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇچۇر ئىلمى ۋە قۇرۇلۇش 

فاكۇلتېتى
ئوقۇغۇچى مۇھهببهت مهمتىمىن  694   

2006/11/16 苏州丹龙纺织有限公司
مال سېتىۋېلىش دىرېكتورى، 

باكاالۋر
مۇھهممهد ئابدۇرەھىم  695   

2006/11/16 چهرچهن ناھىيىلىك ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى نىجات سادىق  696   

2006/11/18 قىزىلسۇ ئوبالستى تاشقى سودا كومىتېتى كادىر، باكاالۋر ئابدۇسۇپۇر مىجىت  697   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابدۇقهييۇم پالتا ھاجى  698   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابدۇقهييۇم مىجىت  699   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابلكىم ئۇبۇلقاسىم  700   

2006/11/18 吉林省长春税务学院信息系信管0431班 ئوقۇغۇچى ئابلېكىم ئۆمهر  701   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابلېكىم سادىر  702   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابلېكىم ھاشىم  703   

2006/11/18 新疆鑫通水电工程有限责任公司 ئېنژېنىر ئابلهت ئابلىمىت  704   

2006/11/18 法国波尔多第三大学法语系 ئوقۇغۇچى ئادىل  705   

2006/11/18 法国波尔多第三大学法语系 ئوقۇغۇچى ئارافات  706   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئارزىگۇل ئېلى  707   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئارزىگۈل مهمىتىمىن  708   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئاسىيه ياسىن  709   

2006/11/18 同济大学环境学院 ئوقۇغۇچى ئالقام ئاناس  710   
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2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئانىقىز ھهسهن  711   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئايشهمگۈل ئابدۇلال  712   

2006/11/18 قهشقهر شهھىرى پاختا بازىرى يولى 92-قورۇ ئىشسىز ئاينىگار ئابدۇكېرىم  713   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئوسمانجان يالقۇن  714   

2006/11/18 ھىروشىما ئۇنىۋېرسىتېتى دوكتور ئاسپرانت ئىلهام كېرىم  715   

2006/11/18 بايىنغولىن ئوبالستلىق 1-ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئېزىز نىياز  716   

2006/11/18 بۈگۈر ناھىيه چومپاق يېزا ئالساي كهنت 5-مهھهلله ئالىي تېخنىكۇم ئهخمهتجان ئابلىتىپ  717   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئهدىبهم ياسىن  718   

2006/11/18 قهشقهر ۋىاليهتلىك قۇرۇلۇش الھىيهلهش ئورنى ئىنژېنېر ئهسقهر ئالىم  719   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، ئالىي دەرىجه ئهال ئهخمهت  720   

2006/11/18 中国科学院新疆生态与地理研究所 دوتسېنت ئهلشىر قۇربان  721   

2006/11/18 新疆鑫通水电工程有限公司 سۇچىلىق ئهمهت ساۋۇت  722   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئهنۋەرجان ئهركىن  723   

2006/11/18 长春东北师范大学 ئوقۇغۇچى ئهھمهت ئىلهام  724   

2006/11/18 新疆喀什巴楚53团 دېهقان ئهھهتجان داۋۇت  725   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، ئالىي دەرىجه بارات شاھقۇت  726   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ خىزمهتچى باكىرجان ئابلىز  727   

2006/11/18 قهشقهر كونىشهھهر ناھىيىلىك خهلق ئىشالر ئىدارىسى دۆلهت كادىرى بۇخهلچهم تاش  728   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى بهختىنىسا ياسىن  729   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى تىلىۋالدى ياقۇپ  730   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى تۇرسۇنئاي ياقۇپ  731   
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2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى تۇنسايىم تۇرغۇن  732   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى تۇنسهگۈل ئابدۇراخمان  733   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى تهلئهت مۇھهممهت  734   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى خاسيهت  735   

2006/11/18 BAX Global Japan K.K.Tokyo, JAPAN
خهلقارالىق ترانسىفورت، 

ماگىستىر
دىلشات ئابدۇرېهىم  736   

2006/11/18 Simon Fraser University, Canada ماتىماتىك، دوكتور ئاشتى رىشات ئابدۇرسۇل  737   

2006/11/18
شهرقى جۇڭغارىيه نېفىتلىكى سۇ بىلهن تهمىنلهش 

ئىدارىسى
ئىشچى رۇقىيه قادىر  738   

2006/11/18
ئاقسۇ شهھهرلىك سۇ ئىشلىرى ئىدارىسى دوالن سۇ 

باشقۇرۇش پونكىتى
ئېنژېنىر زورىگۈل قۇزى  739   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى زۇلپىيه ھاجى  740   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ساجىدە ئابدۇغۇپۇر  741   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى سانىيه ئاۋۇت  742   

2006/11/18 Oslo University College, Oslo, Norway ئوقۇغۇچى، ماگستىر ئاسپىرانت سهردار غالىپ  743   

2006/11/18 上海交通大学 数学系 ئوقۇغۇچى سهمهت ئهلى  744   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، ئالىي دەرىجه سهيدىن سابىت  745   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى شهمشىنۇر ھوشۇر  746   

2006/11/18 Norwich City College, UK ئوقۇغۇچى غۇنچهم روزى  747   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ خىزمهتچى غهيرەت مهمىتىمىن  748   

2006/11/18 بايىنغولىن ئوبالستلىق 1- ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى قۇربان جاپپار  749   

2006/11/18
خوتهن ۋىاليهتلىك ج خ ئىدارىسى قانۇن-تۇزۇم 

بۆلۈمى
بۇلۇم ئهزاسى قهيسهر مهمىتىمىن  750   

2006/11/18 武汉理工大学材料科学与工程学院材料化学0402班 ئوقۇغۇچى كېرىمجان  751   

جهمئىي 50 بهت، بۇ 37 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈزەلنۇر توردى  752   

2006/11/18 阿克苏地区技工学校 لېكتور، ئوقۇتقۇچى گۈلباھار ئاۋۇت  753   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈلبوستان تۇردى  754   

2006/11/18
تارىم بوز يهر ئۆزلهشتۈرۈش ئۇنىۋېرسىتېتى 

دېهقانچىلىق فاكۇلتىتى
ئوقۇغۇچى گۈلبهھرەم قۇزى  755   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈلمىرە  756   

2006/11/18 東京都目黒区大岡山２－１２－１東京工業大学 ماگىستىر ئاسپرانت گۈلمىرە ئابلهت  757   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈلمىرە مۇلالق  758   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈلنار ئىسمايىل  759   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈلنار باقى  760   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى الله خهيرۇلال  761   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ماينۇر ئابدۇرېهىم  762   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ماھىرە خۇدابهردى  763   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ماھىرە رىشات  764   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مىهرىبانگۈل مهمىتىمىن  765   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مۇنىرە سىدىق  766   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مۇنىرە ھۈسهن  767   

2006/11/18 Norwich City College, UK ئوقۇغۇچى مهخمۇت تۇردى  768   

2006/11/18 河海大学环境学院04级 ئوقۇغۇچى مهخمۇت مهخسۇت  769   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مهخمۇتجان رىشات  770   

2006/11/18
Malardalen University, CollegeVasteras, 

Sweden
ئوقۇغۇچى مهردان غالىپ  771   

2006/11/18 شىنجاڭ ئېكولوگىيه جۇغراپىيه تهتقىقات ئورنى ماگىستىر ئاسپرانت مهريهمگۈل ئابدۇراھمان  772   

جهمئىي 50 بهت، بۇ 38 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مهريهمگۈل ياسىن  773   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، ئالىي دەرىجه مهلىكهم شاھاۋۇدۇن  774   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى نۇربىيه ھاشىم  775   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى نۇرجامال ئابدۈشۈكۈر  776   

2006/11/18
قهشقهر تىببى تېخنىكوم مهكتهپ سېسترالىق 2004-

يىللىق 5-سىنىپ
ئوقۇغۇچى نۇرگۈزەل ئهمهر  777   

2006/11/18 ئۇلۇغچات ناھىيه  تهجرىبه ئوتتۇرا مهكتهپ 1-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى نۇرۇلال خېلىل  778   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى نهفىسه ئابدۇرېهىم  779   

2006/11/18 رادىئو-تېلېۋىزىيه تورى شىركىتى ئىقتساد ياقۇپ داۋۇت  780   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، ئالىي دەرىجه يالقۇن ئايۇپ  781   

2006/11/18
خوتهن ۋىاليهتلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ  كومپيۇتېر 

ئوقۇتقۇچىسى
ئوقۇتقۇچى ھۆرقىز ئابلىز  782   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ھۈشۇرجان يۈسۈپ  783   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى، ئالىي دەرىجه ھهبىبه تۇردى  784   

2006/11/18 قهشقهر شهھهرلىك بىرىنچى ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ھهبىبهم مهمىتىمىن  785   

2006/11/18 同济大学环境学院 ئوقۇغۇچى ھهسهنجان يۈسۈپ  786   

2006/11/19 شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى كومپيۇتېر فاكۇلتېتى ئوقۇتقۇچى دىلمۇرات بهگزات  787   

2006/11/19 شىنجاڭ تىببى ئۇنىۋېرسىتېتى
يۈرەك ئىچكى كىسهللىكلىرى 

ماگىستىر ئاسپىرانتى
يۈسۈپجان ئابدۇلال  788   

2006/11/20 شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى شىمالى مهكتهپ رايونى ئوقۇغۇچص ئابباس ياسصن  789   

2006/11/20 لوپ ناھىيه باشتوغراق ئوتتۇرا مهكتهپ 2-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئابدۇراخمان مهتتۆمۈر  790   

2006/11/20 قهشقهر شهھهر يۇقىرى پاختهكلىك كهنت ئارامهھهلله دېهقان ئابدۇرېهىم كېرىم  791   

2006/11/20 كۇچا ناھىيىلىك 4-ئوتتۇرا مهكتهپ 1-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئابدۇسهمهت ئابلهت  792   

جهمئىي 50 بهت، بۇ 39 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/20 قهشقهر شهھهرلىك يېزا ئىگىلىك ئىدارىسى شوپۇر ئابدۇشۈكۈر ئابدۇخېلىل  793   

2006/11/20 قهشقهر شهھهرلىك ئابلىكىم چىش داۋاالش ئورنى چىش دوختۇرى ئابدۇغوپۇر ئابدۇخېلىل  794   

2006/11/20 ئۈرۈمچى شهھهرلىك تېلېگراف ئىدارىسى تېخنىك ئابدۇغېنى سۇاليمان  795   

2006/11/20 قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيىلىك 1-ئوتتۇرا ئوقۇتقۇچى ئابدۇغېنى سهيدىن 796

2006/11/20 كۇچا ناھىيىلىك 4-ئوتتۇرا مهكتهپ 1-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئابال گايىت 797

2006/11/20 東京医科大学病院循環器内科 مېدىتسىنا كاندىدات دوكتور ئابلهت ئابال 798

2006/11/20 新疆大学电气工程学院自动化专业 ئوقۇغۇچى ئابلهت تۇرسۇن 799

2006/11/20 伊宁市吧哈尔街３行６０号 شهھهر ئاھالىسى ئابلهت مهمهت 800

2006/11/20 新疆师范大学法经学院03-10班 ئوقۇغۇچى ئارزىگۈل جۈمه 801

2006/11/20 قهشقهر شهھهر يۇقىرى پاختهكلىك كهنت ئارامهھهلله دېهقان ئاغچاگۈل روزى 802

2006/11/20 خوتهن ۋىاليهتلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئالىمجان سهلهي 803

2006/11/20 قهشقهر شهھهرلىك مىللىي بالىالر باغچىسى ئوقۇتقۇچى ئامىنه ساۋۇت 804

2006/11/20 لوپ ناھىيه دۆلهت زېمىن-بايلىق ئىدارىسى دۆلهت كادىرى ئايىمنىسا 805

2006/11/20 和田墨玉县奎牙乡古丽其村 ئىشسىز ئوبۇلتالىپ ئاۋۇت 806

2006/11/20 يوپۇرغا ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسى دۆلهت كادىرى ئوبۇلهاشىم مىجىت 807

2006/11/20 قهشقهر كونىشهھهر ناھىيىلىك خهلق ھۆكۈمىتى كومپيۇتېر ئوسمان تۇراق 808

2006/11/20 ئاپتونوم رايونلۇق ستاتىستىكا ئىدارىسى دۆلهت كادىرى (پېنسىيىدە) ئىرپان ئابدۇرېهىم 809

2006/11/20
Architectute and Engineering College of 

Xinjiang University Civil Engineering 2003-
2

ئوقۇغۇچى ئىسهاق سۇلتان 810

2006/11/20 قاراماي شهھىرى قۇدۇق مهشغۇالت شىركىتى ئالىي ئىنژېنېر ئۆمهر نورۇز 811

2006/11/20 قهشقهر شهھهر يۇقىرى پاختهكلىك كهنت ئارامهھهلله دېهقان ئۇرايىمجان مۆمىن 812

2006/11/20 لوپ ناھىيه دۆلهت زېمىن-بايلىق ئىدارىسى دۆلهت كادىرى ئهكبهر ئوسمان 813

2006/11/20 كۇچا ناھىيىلىك 4-ئوتتۇرا مهكتهپ 2-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئهلى داۋۇت 814

2006/11/20 چاقىلىق ناھىيه چىالنچىلىق مهركىزى تېخنىك ئهمهتجان ئۆمهر 815

2006/11/20 ئاپتونوم رايونلۇق تاشقى سودا نازارىتى باكاالۋر ئهنۋەر ئابدۇراخمان 816

2006/11/20 ئۈرۈمچى دوستلۇق دوختۇرخانىسى باكاالۋر ئهيسا ئابدۇلال 817

جهمئىي 50 بهت، بۇ 40 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/20 阿克苏市多浪河水管站 ياردەمچى سۇ ئىشلىرى ئىنژېنېرى باھايىدىن كهنجى 818

2006/11/20 قهشقهر شهھىرى سهمهن يولى ئۆزدىيار تالال بازىرى تالال بازار ئاچقۇچى بىلىقىز لىتىپ 819

2006/11/20 قاراماي خۇيفۇ مهھهللىسى B-12-36 نومۇرلۇق ئۆي يهسلى خىزمهتچىسى بۇسارەم ھېيت 820

2006/11/20 قهشقهر شهھهر يۇقىرى پاختهكلىك كهنت ئارامهھهلله دېهقان بۇمهريهم ئابدۇقادىر 821

2006/11/20 شىنجاڭ تېلېگراف شىركىتى ئىنژېنېر پهرىدە ئابدۇلال 822

2006/11/20 阿克苏市多浪河水管站 سۇ ئىشلىرى ئىنژېنېرى تۇرسۇن روسۇل 823

2006/11/20 قهشقهر شهھهرلىك دورا شىركىتى دورىگهر تۇرسۇنخان مهمهت 824

2006/11/20 قهشقهر كونىشهھهر ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسى سىتاتىستىكا خادىمى تۇرغۇنجان ھوشۇر 825

2006/11/20 قاراماي خۇيفۇ مهھهللىسى B-12-36 نومۇرلۇق ئۆي نېفىت ئىنژېنېرى خالىق زايىت 826

2006/11/20 شىنجاڭ تېلېگراف شىركىتى تېخنىك داۋۇت سۇلتان 827

2006/11/20 شىنجاڭ تېلېگراف شىركىتى ئىنژېنىر دولقۇن مۇھهممهت 828

2006/11/20

ش ئۇ ئا ر مۇھىت ئاسراش پهن-تېخنىكا 
ئاكادېمىيىسى، ئۈرۈمچى بېيجىڭ جهنۇبى يولى 38-

نومۇر
باكاالۋر راخمانجان غۇپۇر 829

2006/11/20 ۋۇخهن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى راھىدىن تۇرغۇن 830

2006/11/20 قهشقهر كونىشهھهر ناھىيىلىك ئهدلىيه ئىدارىسى ئادۋۇكات روزى تۇرغۇن 831

2006/11/20 لوپ ناھىيه دۆلهت زېمىن-بايلىق ئىدارىسى دۆلهت كادىرى روزىگۈل 832

2006/11/20
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئىقتىساد ۋە باشقۇرۇش 

ئىنستىتۇتى
لېكتور، ئوقۇتقۇچى رېقىپ خهمىت 833

2006/11/20 قهشقهر يوپۇرغا ناھىيه يوپۇرغا يېزا  ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى رېيىمجان ئهخمهت 834

2006/11/20 قهشقهر شهھهرلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى زەيتۇنگۈل مۇسا 835

2006/11/20 قهشقهر ۋىاليهتلىك تېرە-خىروم سانائهت شىركىتى خهنزۇ تىلى تهرجىمانى زەينهپگۈل لىتىپ 836

2006/11/20 قهشقهر ۋىاليهتلىك دورا شىركىتى دورىگهر ساالمهت ئهيسا 837

2006/11/20 يېڭىسار ناھىيه ئىگېزيهر يېزا دۆلهت مهمۇرى ساۋۇتهاجى غوپۇر 838

2006/11/20 لوپ ناھىيه دۆلهت زېمىن-بايلىق ئىدارىسى دۆلهت كادىرى سهيدى مهمهت 839

2006/11/20 قهشقهر شهھهر سهمهن يولى 21-دۇكان خهت بېسىش گۈلقىز ئىسمائىل 840

جهمئىي 50 بهت، بۇ 41 - بهت



ئۇيغۇر تىل-يېزىقىنى ئىشلىتىش ۋە تهرەققىي قىلدۇرۇش توغرىسىدىكى تهكلىپكه ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى

2006/11/20 ئاقسۇ شهھهرلىك سۇ ئىشلىرى ئىدارىسى سۇ قۇرۇلۇشى ئىنژېنېرى مويدىن نۇردۇن 841

2006/11/20 قهشقهر شهھهرلىك كۆكتات شىركىتى بوغالتىر مىجىت ھاجىم 842

2006/11/20 خوتهن ۋىاليهتلىك مۇپهتتىش ئىدارىسى
دۆلهت كادىرى، باكاالۋر، 
ئوتتۇرا دەرىجىلىك بۇغالتىر

مۇتهللىپ مهتتۇرسۇن 843

2006/11/20 قهشقهر شهھهرلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مۇختار تۇرسۇن 844

2006/11/20 ئۈرۈمچى شهھهرلىك پوچتا ئىدارىسى پوچتا خادىمى مۇكهرەم ياسىن 845

2006/11/20
غهربى-جهنۇب قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇچۇر 

ئاكادېمىيىسى
ئوقۇغۇچى مهخمۇت 846

2006/11/20 قهشقهر كونىشهھهر ناھىيىلىك ئهدلىيه ئىدارىسى ئادۋۇكات مهمهتتۇرسۇن ئىمىن 847

2006/11/20 قهشقهر ۋىاليهتلىك ئۆپكه ساناتورىيىسى شوپۇر مهمهتتۇرسۇن ياقۇپ 848

2006/11/20 长春税务学院工商管理系0316班 ئوقۇغۇچى نۇرگۈل روزى 849

2006/11/20 喀什发电有限责任公司 دۆلهت كادىرى نۇرمهمهت ئهلى 850

2006/11/20 قهشقهر شهھهر يۇقىرى پاختهكلىك ئوتتۇرا مهكتهپ ئالىي دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ياقۇپ زۇنۇن 851

2006/11/20 伊宁县巴依托海医院 تاشقى بۆلۈم دوختۇرى يۈسۈپجان ياسىن 852

2006/11/20 قهشقهر ۋىاليهتلىك دورا شىركىتى دورىگهر ۋىنىرا سابىر 853

2006/11/21
مالىيه-ئىقتىساد ئىنستىتوتى قانۇن فاكۇلتېتى 2005-

يىللىق 2-سىنىپ
ئوقۇغۇچى ئابدۇلال 854

2006/11/21 قاغىلىق ناھىيىلىك ئۇيغۇر تىبابهتچىلىك دوختۇرخانىسى دوختۇر، مهسئۇل ۋراچ ئابدۇۋاھىت نۇرئهھمهت 855

2006/11/21 شىنجاڭ كۈسهن ئىقتىساد-سودا چهكلىك شىركىتى تاشقى سودا خادىمى، باكاالۋر ئىلهام كۆرەش ساكتىكىن 856

2006/11/21 كۇچا ناھىيىلىك مائارىپ ئىدارىسى ئوقۇتقۇچى ئۈمىد ئابلىز 857

2006/11/21
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئېلېكتر قۇرۇلۇش ئىنستىتۇتى 

2003-يىللىق 2-سىنىپ
ئوقۇغۇچى ئېلى جۈمه 858

2006/11/21 قهشقهر كونىشهھهر 1-ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى تۇرغۇنجان قۇربان 859

2006/11/21
Uniworld Business College,  Sydney NSW, 

Australia
ئوقۇغۇچى دىليار مۇساباي 860

2006/11/21 ئاراتۈرك ناھىيىلىك خهلق تهپتىش مهھكىمىسى ھۆكۈمهت خادىمى سۇاليمان ئابدۇرېهىم 861

2006/11/21 شاڭخهي چهتئهل تىلى ئىنستىتۇتى ئوقۇغۇچى گۈزەلنۇر 862

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابدىغهنى 863

2006/11/22 شياڭگاڭ ئهلنۇر چهكلىك شىركىتى
خهلقئارا تىجارەت، باش 

دىرېكتور
ئابدۇلئهزىر ئابدۇلغهنى 864
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2006/11/22 قهشقهر شهھهرلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ 2-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى دولقۇن ئابدۇكېرىم 865

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئهكبهر ھامۇت 866

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى پهرھاد قادىر 867

2006/11/22 قهشقهر شهھهرلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ 2-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى چىمهنگۈل 868

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى روزىگۈل ھوشۇر 869

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى رىزۋانگۈل تۇرسۇن 870

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى سانىيه ئابلىمىت 871

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى قۇربانجان سهمهت 872

2006/11/22 قهشقهر يېڭىشهھهر 1-باشالنغۇچ ئوقۇتقۇچى كامالىدىن ساكىن 873

2006/11/22
Nidda str.1, 64546 Mörfelden-Walldorf, 

Deutschland
يازغۇچى كۈرەشجان ئۆمهر 874

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ماھىرە ھهسهن 875

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ماھىنۇر ئابالجان 876

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مىهرىنسا ئوبۇلههسهن 877

2006/11/22 قهشقهر شهھىرى مهدەنىيهت يولى 139-نومۇر سىتاستىكا خادىمى مۇختهر سۇلتان 878

2006/11/22 قهشقهر شهھهرلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ 1-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى مۇيهسسهر ئابدۇرېهىم 879

2006/11/22 جۇڭگو خهلقئارا ساياھهت شىركىتى، شىنجاڭ، ئۈرۈمچى ساياھهت يېتهكچىسى، باكاالۋر مېهراي مۇتىال 880

2006/11/22
Nidda str.1, 64546 Mörfelden-Walldorf, 

Deutschland
ژۇرنالىست مېهرىنسا ئىسمائىل 881

2006/11/22 قهشقهر شهھهرلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ 2-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى مهرىيهمگۈل ھاپىز 882

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مهلىكىنۇر تىلىۋالدى 883

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى نۇرتاي ئوسمان 884

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى نۇرمهمهت ئۆمهر 885

2006/11/22 شىنجاڭ شىنتۇڭ سۇ ئېلېكتر قۇرۇلۇش شىركىتى قۇرۇلۇش ئىنژېنېرى ھاپىز ئىسمائىل 886

2006/11/22 ئىلى توققۇزتارا موخۇر ئورتا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ھهنىپهم ھوشۇر 887

2006/11/23

Swisscom IT Services Ltd, IT-SDL-SEE-
HSE-UAH, Unix AIX HP Tru64 

Engineering, Bernstrasse 5, CH-3072 
Ostermundigen, Switzerland

دوكتور، ئالىي سىستېما ئىنژېنېرى ئابدۇشۈركۈر ئابدۇرىشىت 888

2006/11/23 چهرچهن ناھىيىلىك ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى بهكرى بارات 889

2006/11/23 رايونلۇق قىزىل كرېست جهمئىيىتى دۆلهت كادىرى مۇختار قادىر 890
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2006/11/23 قۇمۇل ئاراتۈرك ناھىيه نوم بازارلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى بهختىيار ھوشۇر 891

2006/11/23 باي ناھىيىلىك يېزا ئىگىلىك بانكىسى كومپيۇتېر، ئىقتىساد خادىمى تۇرسۇن ھاجى 892

2006/11/23 قهشقهر Tyanrun كهسپىي چهكلىك شىركىتى شىركهت خادىمى دىلشات مىجىت 893

2006/11/24
شىنجاڭ بۇغدا دوختۇرخانىسى خوتهن تارماق 

دوختۇرخانىسى
باكاالۋر، دوختۇر ئابدۇخاۋېر مهخمۇد 894

2006/11/24 中央民族大学预科部 ئوقۇغۇچى ئادىل رەھمهت 895

2006/11/24
كورال شهھهر يېڭىشهھهر يېزا يېڭىشهھهر كهنت 2-

گۇرۇپپا 65-قورۇ
دېهقان ياقۇپجان ئابلىز 896

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابدۇساالم ئابدۇلال 897

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابدۇغېنى 898

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئالىم گايىت 899

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابلىكىم ھۈسهن 900

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈلنۇر تۇرسۇن 901

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈلزار ئابلىز 902

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى پهرىدە ئابلىمىت 903

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى خهلچىگۈل 904

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى گۈلبهكرەم ياسىن 905

2006/11/24 قاراماي شهھهرلىك 3-باشالنغۇچ مهكتهپ ئوقۇتقۇچى قهيسهر قادىر 906

2006/11/24 喀什市公安局住宅 ئوقۇغۇچى ئايتىلال يۈسۈپ 907

2006/11/24 1-دەرىجىلىك ئوقۇتقۇچى ئاقسۇ ۋىاليهتلىك 1- ئوتتۇرا مهكتهپ غېنى تۇردى 908

2006/11/26
ئاپتونوم رايونلۇق مائارىپ كومىتېتى ئوقۇغۇچى قوبۇل 

قىلىش ئىشخانىسى
سابىق مۇدىر (ھازىر پېنسىيهدە) ئابدۇرېهىم قاسىم 909

2006/11/26

Department of Anatomy and Cell Biology, 
Gunma University Graduate School of 

Medicine, 3-39-22 Showa-machi, Maebashi, 
Gunma 371-8511, Japan

دوكتور ئابدۇشۈكۈر ئابلىمىت 910

2006/11/26 شىنجاڭ قانۇنچىلىق گېزىتى ئىدارىسى
ئالىي مۇھهررىر (ھازىر 

پېنسىيهدە)
ئابلىمىت ھهسهن 911
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2006/11/26 خوتهن يېڭى قاشتېشى سهنئهت ئۆمىكى
سابىق ئۆمهك باشلىقى، 

دۆلهتلىك 1-دەرىجىلىك ئارتىس
سودىيه مهھمۇد 912

2006/11/26 كورال شهھىرى
سابىق شهھهر باشلىقى (ھازىر 

پېنسىيهدە)
مىجىت ھهسهن 913

Bilik ئۈرۈمچى شهھهر ئىتتىپاق يولى 6- كوچا 12- قورۇ يهككه تىجارەتچى ئابدۇكېرىم سايىم 914

Bilik چهرچهن ناھىيىلىك ئېلېكتر شىركىتى شىركهت دىرىكتورى ئابال ئىسمايىل 915

Bilik جۇڭشهن ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇغۇچى ئابلهت نۇرمۇھهممهد 916

Bilik مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى
ئۇيغۇر تىلى شهكىللهنمه 

گرامماتىكا تهتقىقاتى ماگىستىرى
ئالىمجان توختى 917

Bilik
مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تىل-

ئهدەبىيات فاكۇلتېتى
قهدىمكى ئۇيغۇر تىلى تهتقىقاتى 

ماگىستىرى
ئاينۇر ئىسمايىل 918

Bilik چهرچهن ناھىيىلىك ئېلېكتر شىركىتى بۇغالتىر ئاينۇر روزى 919

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم ئهنىۋەر راخمان 920

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم بۇخهلچهم ئابىت 921

Bilik
مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇيغۇر تىل-

ئهدەبىيات فاكۇلتېتى
چاغاتاي ئۇيغۇر تىلى قهتقىقاتى 
ماگىستىر ئاسپىرانتى، يازغۇچى

پهرھات تۇرسۇن 922

Bilik
شىنجاڭ خۇادىيهنى خوڭيهنچى توك تارقىتىش چهكلىك 

مهسئۇلىيهت چهكلىك شىركىتى
ياردەمچى ئىنژېنېر تۇرسۇنجان تاھىر 923

Bilik چهرچهن ناھىيىلىك ئېلېكتر شىركىتى ئىشچى تۇرسۇنگۇل نهمهت 924

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم خانقىز ئهنىۋەر 925

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم خانقىز قاسىم 926

Bilik
چهرچهن ناھىيىلىك ئانا بالىالر ساقلىقنى ساقالش 

دوختۇرخانىسى
سېسترا خهلچهم يۈسۈپ 927

Bilik قاراقاش ناھىيه  مىللهت-دىن ئىشلىرى ئىدارىسى دۆلهت مهمۇرى دولقۇن  ئابدۇلال 928
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Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم دىلدارئېلى 929

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم دىلمۇرات 930

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم دۇيسهن  ئېلى 931

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم رىزۋانگۇل ئىمىن 932

Bilik خوتهن رىشته ئېالنچىلىق ئورنى ئىالن الھىيلىگۈچى رۇزىمۇھهممهد قۇرباننىياز 933

Bilik چهرچهن ناھىيىلىك ئېلېكتر شىركىتى ئىشچى رەيهانگۈل روزى 934

Bilik شىنجاڭ مۇقام ئانسامبىلى مۇقامچى شىرئهلى ئهلتېكىن 935

Bilik
شىنجاڭ لوپ ناھىيه سامپۇل يېزا كۆچكهن كهنتى 

304-ئۆي
يېزا ئورگان خىزمهتچىسى غۇپۇر قاسىم 936

Bilik شىنجاڭ بارى فىلىم ستۇدىيىسى شىركهت خېزمهتچىسى قۇددۇس بارى 937

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم گۇلزار راخمان 938

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم گۇلنار راخمان 939

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم گۇلنىسا راخمان 940

Bilik مهركىزىي مىللهتلهر ئۇنىۋېرسىتېتى
ئالتاي تىللىرى تهتقىقاتى 

دوكتورى
مۇزەپپهر ئابدۇرۇسۇل 941

Bilik چهرچهن ناھىيىلىك ئېلېكتر شىركىتى ئىشچى مهمهتجان ئابدۇلال 942

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىتلىكى نېفىت ئېلىش زاۋۇتى مهمۇرى خادىم نۇرىيه مامۇت 943

Bilik ئاتۇش شهھهر سۇنتاغ يېزا باغال كهنتى تىجارەتچى يار مۇھهممهت 944

Bilik 新疆库尔勒市国家税务局 كادىر ھۈسهن مىجىت 945

Bilik 
قهشقهر سۇ-ئېلېكتىر قۇرۇلۇش سۈپىتىنى نازارەت قىلىش 

ئورنى
كادىر ئابدىغىنىجان ئۆمهر 946

Bilik قاراقاش ناھىيه 4- ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابدىكېرىم ئهخمهتنىياز 947
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Bilik 
قاراقاش ناھىيه ئهمگهك ۋە ئىجتىمائىي كاپالهت 

ئىدارىسى
مهمۇري خادىم ئابدۇراخمان ئابدۇلال 948

Bilik قهشقهر فىيلوڭ سېمونت مهسئۇلىيهت چهكلىك شىركىتى ئېلېكتر تېخنىكى ئابدۇسهمهت ئىمام 949

Bilik كونا شهھهر ناھىيه لهڭگهر يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتى مهمۇرى خادىم ئابدۇقهييۇم ئابدۇسهمهت 950

Bilik 
لوپ ناھىيه ناۋا يېزا تولۇنئاي كومپيۇتېر مۇالزىمهت 

مهركىزى 13779284028
سودىگهر ئابدۇقهييۇم ئېزىز 951

Bilik قاراماي شهھهرلىك خهۋەرلىشىش يولى 18-قورۇ ئىشچى ئابدۇل ئهزىز 952

Bilik 
شىئهن قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى مېدىتسىنا ئىنستىتۇتى 

كلىنىكا كهسپى81862684-029
ئوقۇغۇچى ئابلىتىپ مىجىت 953

Bilik 
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئهدەبىيات 2004-يىللىق 2-

سىنىپ
ئوقۇغۇچى ئابلىكىم مۇسا 954

Bilik شىنجاڭ شهرقى جۇڭغار نېفىت ئېلىش ئىدارىسى دۆلهت كادىرى ئابلىمىت ئىبىراھىم 955

Bilik شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابهت ئالىي تېخنىكومى ئوقۇغۇچى ئابلىمىت ياسىن 956

Bilik 
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى پهن -تېخنىكا  ئىنستىتۇتى 

كومپيۇتېر تور كهسپى 8366084-0991
ئوقۇغۇچى ئابلهت 957

Bilik چىرا ناھىيىلىك 1- ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئابلهت مهتكىرەم 958

Bilik 
پهيزىۋات ناھىيه جانباز يېزىلىق مهركىزى باشالنغۇچ 

مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى ئابلهتجان ھهسهن 959

Bilik 
غۇلجا شهھهر ئوبالستلىق يۇقۇملۇق كېسهللىكلهرنىڭ 

ئالدىنى ئېلىش ئىدارىسى ئهيدىز بۆلۈمى
دوختۇر ئاسىيهم تۇرسۇنمۇھهممهت 960

Bilik كورال شهھىرى توران تورخانىسى كومپيۇتېر - مۇالزىمهت ئالىم يۈسۈپ 961

Bilik 
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئهدەبىيات  2004-يىللىق 2- 

سىنىپ
ئوقۇغۇچى ئىرشات ئاتاۋۇلال 962

Bilik 
تيهنجىن ئۇنىۋېرسىتېتى ئېلېكترونلۇق ئۇچۇر ئاالقه 

قۇرۇلۇشى
ئوقۇغۇچى ئىسكهندەر 963

Bilik 
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى جهمئىيهتشۇناسلىق 2004-

يىللىق 2-سىنىپ
ئوقۇغۇچى ئىسمايىل ھىدا 964

Bilik كورال شهھهر قوشئېرىق يېزا تارىخ ئوقۇتقۇچىسى ئوقۇتقۇچى ئىمىن ئابدۇراخمان 965
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Bilik قاراشهھهر ناھىيه ئۇخاۋچۈ يېزىلىق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئىمىنجان ئىمام 966

Bilik 
خوتهن شهھىرى شىنجاڭ قاشتېشى دىيارى ئېالن 
بېزەكچىلىك چهكلىك شىركىتى 13999650395

ئېالن اليىهه خادىمى ئۇبۇلياسىن ئابدۇرېهىم 967

Bilik خوتهن ناھىيىلىك 2 - ئوتتۇرا مهكتهپ
ئوقۇتقۇچى ، ئىشتىن سىرت 
كومپيۇتېردا مۇزىكا ئىشلهش

ئېزىز مهمتىمىن 968

Bilik 
گۇاڭجۇ شهھهرلىك ئهلنۇر سودا چهكلىك ھهسسىدارلىق 

شىركىتى
كومپيۇتېر ئۇچۇر ئاالقه ئهركىن تۇردى 969

Bilik قهشقهر تهنتهربىيه مهكتهپ ئوقۇتقۇچى ئهكبهر مهمهت 970

Bilik 
قهشقهر پىداگوگىكا ئىنستىتۇتى ئۇچۇر -قۇرۇلۇش 

فاكۇلتېتى
ئوقۇتقۇچى ئهلى غېنى 971

Bilik بورتاال ئېلېكتر   ئېنېرگىيه شىركىتى خىزمهتچىسى خىزمهتچى ئهيساجا ن نىزامىدىن 972

Bilik 
شىئهن قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى مېدىتسىنا ئىنستىتۇتى 

كلىنىكا كهسپى85274130-029
ئوقۇغۇچى پهرھات ئابلىمىت 973

Bilik قاراقاش ناھىيىلىك يېزا  ئىگىلىك ماشىنلىرى ئىدارىسى دۆلهت كادىرى
تۇردىمۇھهممهت 
نۇرمۇھهممهد 974

Bilik قاغىلىق ناھىيىلىك مىللىي تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى تۇرسۇنقان ھېبىبۇلال 975

Bilik غۇلجا شهھهر ئۇيغۇر تىبابهت دوختۇرخانىسى دوختۇر جۈرئهت روزىمىراپ 976

Bilik لوپ ناھىيه ناۋا يېزىلىق خهلق شىپاخانىسى دوختۇر رۇزىمهمهت نۇرمهمهت 977

Bilik 
شىنجاڭ مالىيه-ئىقتىساد ئىنستىتۇتى 8215891-

0991
مهمۇرى خادىم سۈرىيه ئابلىمىت 978

Bilik ئۈرۈمچى بهرىكه شىركىتى كومپيوتېر، ماگىستىر سهمهتجان سىيىت 979

Bilik IBM Mainframe GSD (IBM ISSC,ShenZhen) پروگرامما مۇتىخهسسىسى شهمشىدىن غۇالم 980

Bilik 
بېيجىڭ پىداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتى پىداگوگىكا 

فاكۇلتېتى
ئوقۇغۇچى قاھار ئېلى 981

Bilik شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابهت ئالىي تېخنىكومى ئوقۇغۇچى قۇربانجان خالمۇرات 982

Bilik 
جۇڭگو تارقىتىش ۋاستىلىرى ئۇنىۋېرسىتېتى 2003-

يىللىق ئاالقه قۇرۇلۇشى كهسپى
ئوقۇغۇچى قۇرباننىسا رىشىت 983

Bilik 
شىنجاڭ يېزا- ئىگىلىك ئۇنىۋېرسىتېتى كومپيۇتېر - 

ئۇچۇر قۇرۇلۇش ئىنستىتۇتى
ئوقۇغۇچى قهدىردىن قهيسهر 984

Bilik شهندۇڭ ئۇنىۋېرسىتېتى كومپيوتېر كهسپى ئوقۇغۇچى مولالروزى غازات 985
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Bilik 
شىئهن قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى مېدىتسىنا ئىنستىتۇتى 

كلىنىكا كهسپى81862684-029
ئوقۇغۇچى مىرزات  تهلئهت 986

Bilik قهشقهر يېڭىشهھهر ناھىيىلىك 1-ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇتقۇچى مۇختار مۇھهممهد 987

Bilik 
چۆچهك شهھىرى ئاشىل يېزا مهركىزى ئوتتۇرا مهكتىپى 

QQ: 532135659
ئوقۇتقۇچى مۇخلىس 988

Bilik 
شىنجاڭ پىداگوگىكا  ئۇنىۋېرسىتېتى چوڭالر مائارىپى 

ئىنستىتۇتى
مۇھهمهت ئىمىن ئابدۇقادىر بىلىم ئاشۇرۇۋاتقان ئوقۇتقۇچى 989

Bilik چىرا ناھىيه گۇالخما يېزىلىق خهلق ھۆكۈمىتى مهمۇرى خادىم مهتغازى تۇرسۇننىياز 990

Bilik 
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخ 2004-يىللىق 2-سىنىپ 

2897983
ئوقۇغۇچى مهمتىمىن 991

Bilik 
ئاقسۇ  خۇڭچىپو مهيدانى  1-ئهترەت0997-

2541872
بۇغالتىر مهمهتئېلى ئهمهتنىياز 992

Bilik 13565523262 قاراقاش ناھىيه زاۋا يېزا باشالنغۇچ ئوقۇتقۇچى مهڭلىكجان مهمىتىمىن 993

Bilik 
شىئهن قاتناش ئۇنىۋېرسىتېتى مېدىتسىنا ئىنستىتۇتى 

كلىنىكا كهسپى81862641-029
ئوقۇغۇچى نۇرمۇھهممهت دانىش 994

Bilik 
شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى ئهدەبىيات  2004-يىللىق2- 

سىنىپ 2897983-0991
ئوقۇغۇچى نۇرمهمهت ھىكىم 995

Bilik شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابهت ئالىي تېخنىكومى ئوقۇغۇچى نهبىيجان ئابدۇۋاسىل 996

Bilik شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى تارىخ  2004-يىللىق 2-سىنىپ ئوقۇغۇچى ياسىن ھۈسىيىن 997

Bilik 
شىنجاڭ تىببىي ئۇنىۋېرسىتېتى كلىنىكىلىق داۋاالش 

1-2004 سىنىپ
ئوقۇتقۇچى ياسىنجان مهمهت 998

Bilik 中南财经政法大学经济学院 ئوقۇغۇچى ھهسهنجان ناسىر ئاقيول 999

Bilik شىنجاڭ ئۇيغۇر تىبابهت ئالىي تېخنىكومى ئوقۇغۇچى ۋەلى سابىر 1000

                http://www.bilik.cn/bbs/viewthread.php?tid=5176 دېگهن يازمىغا جاۋاب شهكلىدە ئىمزا قويغانالرنى كۆرسىتىدۇ.

ئهسكهرتىش: تىزىملىكتىكى كىشىلهرنىڭ ئىسىم-فامىلىسى ئىمزا قويغان ۋاقتىنىڭ ئارتىپ بېرىش تهرتىپى بويىچه تىزىلدى. تهكلىپ يېزىشقا قاتناشقان، پىكىر بهرگهن
          ياكى 2006-يىل 1-نويابىردىن بۇرۇن ئىمزا قويغانالرنىڭ ئىمزا قويغان ۋاقتى 2006-يىل 31-ئۆكتهبىر دەپ ئېلىندى ھهم ئىسىم-فامىلىسى ئۇيغۇر ئېلىپبه

                تهرتىپى بويىچه تىزىلدى. ئاالقىلىشىش ئۇسۇلى ياكى ئىمزا قويغان ۋاقتى ئۈچۈن «Bilik» ئىشلىتىلگهنلىرى بىلىك تور بېكىتىدىكى
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                 تهكلىپنىڭ تولۇق مهزمۇنى، ئىمزا قويغانالر تىزىملىكى ۋە باشقا پايدىلىق ئۇلىنىشالر http://imzalar.googlepages.com دىمۇ بار.
                  ئىمزا قويغۇچىالرنىڭ خىزمهت ئورنى ياكى تۇرۇشلۇق  ئورنى ئىمزا قويغۇچىالر تهمىنلىگهن تىلدا ئۆز ئهينى بويىچه ئېلىندى.

جهمئىي 50 بهت، بۇ 50 - بهت


