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 عنوان بحث الدكتوراه  
 Design of A high Resolution Neutron Spectrometer تصميم مطياف نتروني عالي التحليل

 مالحظات مدة الدورة الجهة المنفذة للدورة مسمى الدورة م

 هـ1/1/1311 كلية العلوم ادارة الجودة الشاملة 1

 
 

  11/8/1311إلى14 كلية العلوم كيف نحول اهدافنا إلى واقع 1
  هـ1341ثالثة أيام جامعة الدمام فن االلقاء والعرض 4
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 إقرار:
بأن جميع المعلومات التي دونتها في هذه االستمارة صحيحة ومطابقة للواقع، د .منى يحي القحطاني  أقر أنا

نصت عليها األنظمة واللوائح المعمول بها في  وفي حالة ثبوت خالف ذلك أكون عرضة للعقوبات التي
 المملكة العربية السعودية.

 
 د .منى يحي القحطاني : اسم عضو هيئة التدريس محرر االستمارة

 هـ9/5/9494التاريخ:

 )ب( األنشطة االجتماعية
 مالحظات تاريخ النشاط نوع النشاط م
تحكيم األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي  المشاركة في 9

مسار ابتكار في  -المرحلة الثانية 1011"إبداع" 

 مسار ابتكار جميع المحافظات التعليمية

  هـ11/1/1344

2   تحكيم األولمبياد المشاركة في

الوطني لإلبداع العلمي "إبداع" 

مسار ابتكار  -المرحلة الثالثة 2192

  يةفي جميع المحافظات التعليم

 

  هـ11/4/1344

 بيانات التواصل

 myalqahtani@uod.edu.sa البريد اإللكتروني الجامعي

 


