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Dyah Iswantini Pradono
39:09
Prof Hadi Nur, I am sorry I will leave this meeting for another agenda. 
Thank you very much for your lecture.

Rut Novalia RS
01:21:51
Dear peserta General Lecture Series #2, terima kasih atas 
kehadirannya. Link daftar hadir dan sertifikat akan dibagikan saat akhir 
acara, mohon untuk mengikuti serangkaian kegiatan 

🙏

Terima kasih

Nurul Hidayat
01:45:37
Salam Bu Henny, ijin bertanya. Saya Nurul Hidayat, sekarang sedang 
studi di UTM. Apakah ada peluang untuk kita lakukan komputasi 
material dengan PC "biasa" yang hasilnya boleh menjadi petunjuk ke 
simulasi dg parallel computation? Terima kasih banyak Prof Hadi

Henny Purwaningsih
01:46:27
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silahkan bagi partisipan yang lain, jika ada pertanyaan bs dituliskan di 
kolom chat atau mau langsung bertanya, bisa rise hand

Nurul Hidayat
01:48:29
mohon dibacakanBu

Nurul Hidayat
01:48:43
mohon maaf koneksi agak lemah

Nurul Hidayat
01:49:27
Sinyal hanya H+ Prof

Budi Riza Putra
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01:50:44
Terima kasih atas presentasinya yg menarik Prof. Ijin bertanya, apakah 
dalam mempelajari reaksi katalisis di phase boundary, resistansi antara 
fase air dan organic menentukan keberhasilan reaksi tersebut? terima 
kasih

Tun Tedja Irawadi
01:51:26
TerimaKasih untuk Ilmunya Prof Hadi.Semoga kerjasama diantara 
Kimia IPB dengan UTM bisa berlanjut.Mohon ijin keluar

Nurul Hidayat
01:51:35
Terima kasih banyak Prof Henny & Prof Hadi

Rut Novalia RS
01:54:12
Dear peserta General Lecture Series #2, kami mengucapkan terima 
kasih atas kehadirannya.Dimohon untuk mengisi daftar hadir melalui 
link berikut sekaligus untuk pengiriman sertifikat. Link akan kami buka 
hingga jam 4 sore. Terima kasih 

🙏

https://bit.ly/
daftarhadirgenerallectureseries2
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Henny Purwaningsih
01:54:56
Pak Nurul trims atas doanya, saya belum prof,,,,

Henny Purwaningsih
01:55:20
silahkan rekan-rekan mahasiswa yang lain, jika ada pertanyaan lagi

Muhammad Roy Asrori
01:56:20
Terima kasih banyak, Prof. H. Hadi Nur,semakin faham, barokalloh….

Henny Purwaningsih
01:56:51
tadi ada elton ya sdh rise hands
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Muh Zulqarnaen
01:57:10
Excuse me. Apakah hanya luas permukaan yg paling berpengaruh? 
Bagaimana dengan pemilihan logamnya? Thank you

Mulya Agus
01:57:30
Salam Prof, terima kasih ilmunya, saya mau tanya, di dalam paper 
catalyst umumnya adalah comparison antara eksperimen dan DFT? 
Kenapa Prof menambahkan perhitungan fazzy? Apa kelebihannya, 
agak jarang jurnal2 melakukan ini, biasanya eksperimen dan komputasi

Mulya Agus
02:01:40
Sama 1 lagi Prof, apa kelebihan fazzy dengan Artificial Neural Network 
dan Artificail Intelegent di scientific research?
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Rut Novalia RS
02:03:47
Dear peserta General Lecture Series #2, kami mengucapkan terima 
kasih atas kehadirannya.Dimohon untuk mengisi daftar hadir melalui 
link berikut sekaligus untuk pengiriman sertifikat. Link akan kami buka 
hingga jam 4 sore. Terima kasih 

🙏

https://bit.ly/
daftarhadirgenerallectureseries2

Muh. Abdy
02:10:27
Terima kasih ilmu dan inspirasinya Prof.

Wulan Tri Wahyuni
02:13:38
Terima kasih banyak Prof. Hadi Nur atas sharingnya
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Hermansyah Aziz
02:15:08
Terimakasi Panitia, salam sehat selalu Prof. Hadi Nur…

Prima Soheti
02:15:40
terima kasih kasih ilmunya prof. Hadi Nur 

🙏

Amilia Linggawati
02:16:09
TERIMA KASIH PROF. HADI NUR, SMG ILMUNYA DIBERKAHI ALLAH. 
AAMIIN

Budi Riza Putra
02:16:22
Terima kasih Prof. atas sharing ilmunya
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Nurul Hidayat
02:16:28
Aamiin, terimakasih banyak Prof Hadi

Novalino HG Kallau
02:16:43
Terima kasih


