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Vào những ngày tháng 5, khắp các sân trường đều đỏ rực màu phượng vĩ. Khắp lối đi vào
Trường Đại học Võ Trường Toản cũng rực lửa màu hoa học trò ấy để chào một mùa hè sắp
sang. Khoảng thời gian này, toàn thể sinh viên đều tất bật ôn luyện cho những bài thi để có kết
quả tốt nhất và kết thúc một kì học đầy kỉ niệm. Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ nhà trường cũng
vô cùng bận rộn hoàn thành những kế hoạch đề ra trong năm học và chuẩn bị cho công tác
tuyển sinh sắp đến.
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  Những cành phượng vĩ đỏ rực khắp khuôn viên trường  
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  Một góc rực đỏ hoa học trò ở khu hành chính  Trường Đại học Võ Trường Toản chuẩn bị chào hè với không khí vui tươi, sôi động. Đặc biệt, ởcuộc thi Hành trình Bài ca sinh viên 2015 vừa qua, tiết mục “Đôi chân trần” của sinh viênTrường Đại học Võ Trường Toản đã xuất sắc vượt qua nhiều vòng thi và vinh dự góp mặt trongđêm chung kết tranh tài của 10 tiết mục đến từ các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khu vựcđồng bằng sông Cửu Long. Và với tài năng của mình đội thi Đại học Võ Trường Toản gây ấntượng mạnh với ban giám khảo từ lối biểu diễn đậm chất sinh viên và được chọn đi tiếp vàovòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào ngày 30/5/2015. Sinh viên Đại học Võ TrườngToản đầy nhiệt huyết, tự tin và chiến thắng.  

 3 / 4



Đại học Võ Trường Toản chào hè

Viết bởi Vy
Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 20:23

  Màn trình diễn ấn tượng của sinh viên Đại học Võ Trường Toản tại "Hành trình bài ca sinh viên2015"  Bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức – kỹ năng trong học tập và các hoạt động vănhóa của sinh viên, thì không thể không nhắc đến sự quan tâm, hỗ trợ tận tình của nhà trường.Hy vọng trong những thời gian sắp tới Trường Đại học Võ Trường Toản sẽ gặt hái nhiều thànhcông hơn nữa!  Sinh viên Nguyễn Thị Trúc Mai  Lớp Đại học Dược  Xe tai veam  , xe tai isuzu , xe tai hino  , co bac bip  , dien dan seo  , dao tao seo  ,  http://istm.edu.vn, http://viettien.edu.vn, http://th-ongichkhiemdn.edu.vn, http://icastec.edu.vn, http://istnu.edu.vn, http://tainangviet.edu.vn, http://visa.edu.vn, dich vu quan tri web, dich vu dang tin, ve may bay di ha noi, ve may bay di da nang, ve may bay di hue, vé máy bay đi bangkok, ve may bay di singapore, ve may bay|xe tai veam vt200| xe tải veam 2t5| xe tai veam 3t5| xe tai veam 4t9 
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http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-isuzu.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-hino.html
http://cobacbip.net
http://hethongseo.com
http://ptl.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://istm.edu.vn
http://viettien.edu.vn
http://th-ongichkhiemdn.edu.vn
http://icastec.edu.vn
http://istnu.edu.vn
http://tainangviet.edu.vn
http://visa.edu.vn
http://protextlink.com/dich-vu-quan-tri-website
http://vuadangtin.com
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-ha-noi-ve-may-bay-di-ha-noi.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-vietnam-airlines-di-da-nang.html
http://vemaybayduyduc.com/news/ve-may-bay-di-hue-ve-may-bay-di-hue.html
http://airasiasaigon.com/ve-may-bay-air-asia-di-bangkok
http://tigerairway.vn/khuyen-mai-tiger-airways-abc42/ve-may-bay-di-singapore-chi-15-usd-tiger-airways
http://vemaybayduyduc.com
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt-200-thung-mua-bat-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt250-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt350-.html
http://xetaihkp.com/xe-tai/xe-tai-veam/xe-tai-veam-vt490-.html

