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 Đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông vô địch giải bóng đá mini nam dành cho HSSV
Nhà trường
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 13/12/11-10:24:26

Đoàn Thanh niên

Từ ngày 05 - 13/12,  Đoàn  Trường đã tổ chức giải bóng đá mini nam dành cho

HSSV Nhà trường.  Đây là hoạt  động  thiết  thực của Đoàn  Trường  nhằm thúc đẩy

phong trào thi đua rèn luyện thân thể trong HSSV, đồng thời để chào mừng 67 năm

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2011), 22 năm ngày

Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2011).

Tham gia giải đấu có 16 đội đến từ 12 Khoa, Viện gồm: Khoa Công nghệ Thực

phẩm (2 đội), Khoa Công nghệ Thông tin (1 đội), Khoa Nuôi trồng thủy sản (1 đội),

Khoa Cơ khí (1 đội), Khoa Kỹ thuật Giao thông (2 đội), Khoa Kế toán - Tài chính (2 đội),

Khoa Điện - Điện tử (1 đội), Khoa Kinh tế (2 đội), Khoa Xây dựng (1 đội), Khoa Ngoại

ngữ (1 đội), Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường (1 đội), Viện Khoa học và Công

nghệ Khai thác thủy sản (1 đội).

Sau gần 10 ngày tranh tài sôi nổi với nhiều trận cầu hấp dẫn, giải đấu đã kết thúc

thành công tốt đẹp với kết quả:

1. Vô địch: Đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông.

2. Giải nhì: Đoàn Khoa Cơ khí.

3. Đồng giải ba: Đoàn Khoa Công nghệ Thực phẩm 1, Đoàn Khoa Kinh tế 1.

Một số hình ảnh về giải đấu

Trang chủ Giới thiệu Đào tạo Sinh viên KHCN-HTQT Nội bộ English

» Cấp trường

» Phòng ban

» Khoa - Bộ môn

» Trung tâm

» Viện nghiên cứu

» Văn bản quản lý

» Phân hiệu Kiên Giang

»Tổ Tư vấn chất lượng ĐT

» Thư viện Điện Tử

» Đăng nhập

» T.Sinh ĐH&CĐ 2011

» Chuẩn đầu ra

» Các thỏa thuận hợp tác

»TechMart 

» Diễn đàn đổi mới PPGD-ĐG

& QLĐH 

» TOEIC Test Site

» Cao học Noma

» Dự án SRV2701
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Các tin khác

  Hội thảo Viết dự án khoa học quốc tế tại Tam Đảo - cơ hội phát triển mạng
lưới các nhà khoa học trẻ

  Đoàn công tác Trường Đại học Nha Trang thăm và làm việc với một số trường
Đại học NaUy

  Nét ngỡ ngàng của em

  Hội nghị liên tịch về công tác an ninh trật tự

  Sinh viên khóa 53 Khoa Ngoại ngữ thăm Nhà Truyền thống và Bảo tàng Thủy
sinh vật Trường

  Sinh viên Khóa 53 Khoa Điện - Điện tử thăm quan Nhà máy thuỷ điện Ea
Krông Rou
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