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 Sinh viên Trường đại học Nha Trang hưởng ứng phong trào Hiến máu nhân đạo vì
cộng đồng
Lê Hoài Nam - Khoa Lý luận - Chính trị - 23/12/11-11:06:01

Tin: Hội sinh viên

Sáng 17/12/2011, hơn 200 sinh viên đã tình nguyên tham gia hiến máu nhân đạo theo
phát động của Hội Sinh viên Trường.

245 đơn vị máu đã thu được qua đợt hiến máu nhân đạo lần này. Nhiều sinh viên đã tham
gia nhiều lần như Nguyễn Thị Thanh Xuân lớp CHNT10, Giáp Thị Dung lớp NTCĐN2,
Phan Thành Đông lớp 53CHNT, Nguyễn Ngọc Thanh Tâm lớp 50 NTMTI

Phong trào “hiến máu nhân đạo vì cộng đồng” là một nghĩa cử cao đẹp và là truyền thống
tương thân tương ái của người dân Việt Nam. Hội sinh viên trường coi đây là một trong
những hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa và đã được các hội viên hưởng ứng tham gia
tích cực.

 Một số hình ảnh buổi hiến máu nhân đạo:

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

  Trường Đại học Nha Trang tổ chức báo cáo tình hình thời sự thế giới năm 2011

  Đưa công trình khoa học gần hơn với thực tiễn đời sống

  Đại học Nha Trang ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Auvergne Clermont 1,
Pháp

  Quá trình hình thành và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam

  Sinh viên Khóa 51 ngành Công nghệ Môi trường thăm quan Trung tâm Xử lý
nước thải - Khu Công nghiệp Suối dầu

  Đại học Nha Trang ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Liên bang Viễn Đông,
Liên bang Nga
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