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Thu moi du bao cao Seminar Hộp thư đến x

Nguyen Thi Ngoc Lien (CTU) <ntnlien@ctu.edu.vn>

tới thuysan

Nhấp vào đây để Trả lời, Trả lời tất cả hoặc Chuyển tiếp

Kính chào quý Thầy Cô và các Anh Chị,

Chi Đoàn Cán bộ Khoa Thủy sản sẽ tổ chức buổi báo cáo kết quả Luận văn Thạc sĩ của 02 Đoàn viên (
trân trọng kính mời quý Thầy Cô và toàn thể Đoàn viên đến tham dự:

- Thời gian: 15g00 chiều ngày thứ tư 08/09/2010
- Địa điểm: Hội Trường 1 - Khoa Thủy sản
- Tên bài báo cáo:
                 * Tên bài báo cáo 1: "Ảnh hưởng của gây stress và điều kiện lưu trữ lên chất lượng củ
                                               do Đoàn viên Trần Minh Phú tốt nghiệp Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa họ

                 * Tên bài báo cáo 2: "Ảnh hưởng của các loại thức ăn khác nhau lên sự biến đổi năng
                                               do Đoàn viên Trần Lê Cẩm Tú tốt nghiệp Thạc sĩ tại Viện Nghiên cứu Công

Kính mong quý Thầy Cô và các Anh Chị sắp xếp lịch công tác để tham dự buổi báo cáo
Trân trọng kính mời

TM.BCH Chi Đoàn Cán bộ
           Bí thư

Nguyễn Thị Ngọc Liên
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