MIIIICI,EPCl,t]O осt]Il,и I []Ауки укрАIIjи
схчщоукрлilrсь к и Й I{л цIоI{АJIьI{ и Й у н l вш; рсит Ет.
IM EHI ВОJIОДИМИРД ДДJIЯ

нлклз
22 лютого 2022 р.

м. Севсролонецьк

М

73с

З особового складу студентiв

на

пiдставi <порядку вiдрахування, переведення, переривання

та
поновлення студентiв на здобуття освiти Схiдноукратнському
нацiональному
у
унiверситетi iMeHi Володимира /{а.пя> та рiшеrrня ПриймальноТ KoMiciT

НАкАЗУК):

l. IIоновлення з iншого Зо
Факультет iнформацiйних технологiй та електронiки
l. хАсАНовУ лАБАР (TypKMeHicTaH), вiдраховану

зi складу
студентiв Львiвського нацiонального
унiверситету iMeHi IBaHa Франка наказом
Jф502 вiд 09.02 .2022 р., поновити з 22.02.2022
р. у складi здобувачiв вищоТ
освiти З курсу денноI форми навчання в групу КН-l9д за спецiальнiстю
122

<<Комп'ютернi науки) ocBiTHboT програми <Комп'ютернi науки))
освiтнього

ступеня бакалавр (навчання за кошти фiзичнот особи), як таку,
що ма€
лiквiдувати академiчну рiзtlицю протягом другого семестру 202|12022
навч€Lпьного

року.
[IiДС'ГаВа: ЗаЯВа XacattoBoT JIабар, академiчгrа довiдка N,1435,
рiшення
приймальноТ KoMicii вiд 22 лютого 2022
року, протокоJt J\гs 5.

2. АхМЕД НАДIН МонТАсЕР МохАМЕД сАЦ

(€гипет),
зi складу сr,улентiв .Г{ержавrлого унiверситету сучасних наук i
МИСТеЦТВ, ПОНОВИТИ З 22.02.2022
Р. У СКJIадi здобувачiв вишдоТ освi,ги 4 курсу
денноi форми навчаIlня в групу Аl,п- l8д за спецiальнiстю 15l <двтомаr.изацiя
та комп'ютерно-iнтегрованiтехнологii> ocBiTHboT програми <<двтоматизацiя
та
комп'ютерно-iнтегрованi технологii> освiтнього ступеня бакалавр (навчання
за кошти фiзичнот особи), як таку, Iцо мас лiквi.цувати академiчну
рiзницю
вiдраховану

протяI,ом /(руI,ого семес,гру 202l 12022 lrавча.пьноI.о
року.
[Iiлстава: заява Ахмел Надiн Мон.гасер MoxaMelt Саiд, академi,.lна
довiдка
Js163975, рiшення приймальноТ KoMicii вiл 22 ltютого 2О22
РокУ, про,гокол J\Ъ
5.

Факультет мiжнародних вiдltосин

3. АлмITНАнI мохАмЕ/I

}I А/(жЕрАнI (Лiвiя), вiдрахованого зi
складу студентiв Унiверситету екоtlомiки i права
кКРоК> наказом Jф2lС- l вiд
|4.02.2022 р., поновити з22.02,2022
р.у складi здобувачiв виrrtоТ освiти 3 курсу
денно[ форми навчання в групу IIоJI-19д за спецiальнiстю
052 кПолi,гологiя>
ocBiTHboT програми <llолiтологiя>> освiтtlього ступеня
бака;Iавр (навчання за

кошти фiзичноi особи), як таку, що ма€ лiквiдувати академiчну
рiзницю

протягоМ другого семестрУ 202|12022 навчального
року.

IIiдстава: заява Алмi.гнанi MoxaMe;i Н Дджеранi, академiчна
довiдка
NрЗll22, РiшеннЯ прийма-пьноi KoMicii вiл 22 лютог о 2022року,
протокоJI Jф 5.
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