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 !? What about the poster day اسم الفعالية
كلية علوم احلاسب ونظم املعلوماتبابلتعاون مع وحدة الندوات وحدة األنشطة الطالبية  الكلية املنفذة  

هـ ١٤٤٠-٥-١٦الثالاثء  اليوم  
مساء ١-١٢ الوقت  

 كلية علوم احلاسب ونظم املعلومات مكان الفعالية
قسم علوم احلاسبتوجيه الطالبات بفعالية يوم امللصقات العلمية، والذي يهدف لعرض أفكار ومشاريع  أهدافها  

 حماورها

 ما هو يوم امللصقات العلمية  •
 امللصق العلمي. •
 للمشاركة يف يوم امللصقات العلمية.املواضيع اليت يتم استقباهلا  •
 آلية املشاركة والتسجيل يف يوم املشاريع •

 مقدم الفعالية
 

 د/ عايشة املشرقي. د/ مسر القحطاين   أ/سحر الوادعي

صور  •

 الفعالية
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