Trịnh Văn Biều
Monday, 28 March 2011 07:07

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và Trịnh Văn Biều
tên :
Ngày
20-05-1952
tháng
năm sinh
:
Quê
Thái Bình
quán :
Học vị: Tiến sĩ
Chức
Giảng viên
danh :
Đơn vị Khoa Hóa
công tác
:
Địa chỉ 280 An Dương
liên lạc : Vương, P.4, Quận 5,
TP.HCM
Điện
8254658
thoại :

B- PHẦN DANH MỤC

Bài báo
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khoa học (số 23 tháng 5-2000), ĐHSP TP. HCM.
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tháng 2 và 3 năm 2003, Hội thảo lien kết và cải tiến việc đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên ĐHSP

2/5

Trịnh Văn Biều
Monday, 28 March 2011 07:07

TP. HCM.
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