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THÔNG BÁO

 Thông báo kết quả tổ chức 2

buổi mít tinh phản đối Trung Quốc

 Tuyển chọn cử đi đào tạo ngành

Điện - Điện tử

 Thông báo cắt điện ngày 21/5

 Thông báo về các trang mạng xã

hội sử dụng tên Trường Đại học
Nha Trang

 THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN ĐỀ

TÀI KHCN CẤP BỘ NĂM 2015

 

  
Tin tức sự kiện

Trường Đại học Nha Trang đã cử đoàn vận động viên tham gia Hội thao khối các trường đại học, cao đẳng

và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) tỉnh Khánh Hòa tổ chức tại Trường Cao đẳng Sư phạm TW Nha Trang. Hội

thao năm nay thu hút gần 200 vận động viên là cán bộ, viên chức, giáo viên đến từ 9 trường đại học, cao đẳng

và TCCN trong tỉnh, hội thao diễn ra với các nội dung thi đấu gồm: bóng bàn, cầu lông, bóng đá nam và bóng đá

nữ. 

Kết thúc Hội thao, đoàn Trường Đại học Nha Trang đã đạt thành tích xuất sắc với các giải:

1) Nội dung Bóng bàn: 

Trường ĐHNT tham gia Hội thao khối các trường ĐH, CĐ và TCCN tỉnh Khánh Hòa
năm 2014 

Trường Đại học Nha Trang đạt 06 huy chương vàng 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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- Huy chương vàng (đôi nam lãnh đạo): Hoàng Hoa Hồng - Trần Văn Thuần.

- Huy chương vàng (đơn nam lãnh đạo): Trần Văn Thuần.

- Huy chương vàng (đơn nam): Đỗ Văn Tá.

- Huy chương vàng (đơn nữ): Lê Thị Thúy Nga.

- Huy chương bạc (đơn nam lãnh đạo): Hoàng Hoa Hồng.

- Huy chương bạc (đôi nam):  Đỗ Văn Tá - Lê Xuân Dương.

- Huy chương đồng (đôi nam - nữ): Lê Xuân Dương  - Lê Thị Thúy Nga.

2) Nội dung cầu lông:

- Huy chương vàng (đôi nam - nữ): Trương Hoài Trung - Trần Thị Minh Khánh.



Ngày 22 tháng 5 năm 2014 Tin tức

http://ntu.edu.vn/vi-vn/tintuc.aspx?macd=662&matin=5027&lang=0 3/3

© Trường Đại Học Nha Trang

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa. ĐT: 0583 831 149

Website được thể hiện tốt nhất ở độ phân giải 1024 x 768 với trình duyệt FireFox, Google Chrome, Internet Explorer 7.0 trở lên.

- Huy chương vàng (đôi nữ): Giang Thị Thu Trang - Trần Thị Minh Khánh.

- Huy chương bạc (đôi nam - nữ): Bùi Mạnh Cường - Giang Thị Thu Trang.

- Huy chương  bạc (đôi nam - nam): Trương Hoài Trung - Trần Vỹ Hích.

                                                                                                Bộ môn GDTC

Các tin mới hơn

 Công đoàn Trường tổ chức ký kết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 Lễ tốt nghiệp và khai giảng đào tạo sau đại học năm 2014

 Hoạt động kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các tin cũ hơn

 Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam

 Khai mạc lớp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới năm 2014

 Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

 Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường Đại học Nha Trang khóa X, nhiệm kỳ 2014 - 2016

 Cảm xúc Điện Biên
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