
         TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                KHOA TIẾNG ĐỨC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
          

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC TIẾNG ĐỨC ÖSD 
 

 

Ảnh 3x4 

 
              Kỳ thi ngày: ………… - …………../………….…/20 

                TRÌNH ĐỘ:                A1  A2  B1  B2  C1  C2 

     KỸ NĂNG THI:  Đọc  Nghe  Viết  Nói  Tất cả 4 kỹ năng 

              LẦN THI:    thi lần đầu     thi lại 

Thông tin cá nhân (vui lòng điền như trong hộ chiếu ở cả 2 phần Phiếu đăng ký và Thẻ dự thi) 

Họ và tên ………...………….……………………..…………........................................................ Giới tính: .......................................   

Nơi sinh: .…...…………………………. Sinh tại nước: ........................................... Ngày sinh: ................................................... 

Điện thoại:………………..……….. Số hộ chiếu: ................................................. Có giá trị đến ngày: .................................... 

Quốc tịch: .............................................  Địa chỉ liên hệ: ………………..……………....................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Hà Nội, ngày        tháng         năm 20  

Người đăng ký 

 

 

 
   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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THẺ DỰ THI NĂNG LỰC TIẾNG ĐỨC ÖSD 
 

 

Ảnh 3x4 

 

 

              Kỳ thi ngày: ………… - …………../………….…/20 

               TRÌNH ĐỘ:                A1  A2  B1  B2  C1  C2 

   KỸ NĂNG THI:  Đọc  Nghe  Viết  Nói  Tất cả 4 kỹ năng 

              LẦN THI:   thi lần đầu     thi lại 

Thông tin cá nhân (vui lòng điền như trong hộ chiếu ở cả 2 phần Phiếu đăng ký và Thẻ dự thi) 

Họ và tên  ………...………….……………………..…………...................................... Giới tính: .................................   

Nơi sinh: .…...…………………………Sinh tại nước: ………………………….. Ngày sinh: …………………… 

 Hà Nội, ngày        tháng         năm 20  

 Người đăng ký    

 (Ký, ghi rõ họ tên)    
  
 

ÖSD Team 

 
CHÚ Ý:  Thông tin về thời gian thi, địa điểm thi sẽ được công bố trước ngày thi từ 4-7 ngày tại website: de.hanu.vn, mục ÖSD. 

 Lưu ý:  
Thí sinh nhận phiếu đăng ký dự thi tại P517C vào giờ trực của tổ thư ký hoặc tải 

phiếu này trên website: de.hanu.vn, điền và dán ảnh trước khi đến đăng ký thi vào 

chiều thứ 3,5 hàng tuần từ 13h00-16h00. Phiếu đăng ký dự thi này áp dụng cho 

các kỳ thi từ tháng 4 năm 2018. Thí sinh mang theo hộ chiếu gốc hoặc bản sao 

công chứng khi đi đăng kí thi. Nộp thêm 01 bản phô tô hộ chiếu không cần công 

chứng. 

 Lưu ý:  
1. Thí sinh khi đi thi mang theo hộ chiếu (bản gốc hoặc bản phô tô có công 

chứng)  và thẻ dự thi dán ảnh có đóng dấu của hội đồng thi ÖSD. 

2. Thí sinh không được mang điện thoại, đồng hồ thông minh… và các vật dụng 

bị cấm khác vào phòng thi. Hội đồng thi phát bút cho thí sinh. 

3. Thí sinh xem danh sách thi, điểm thi và kiểm tra thông tin cá nhân trên 

website: http://de.hanu.vn, chọn mục ÖSD (mọi thắc mắc gửi về địa chỉ mail: 

gr@hanu.edu.vn  hoặc liên hệ theo số điện thoại: 

   Cô Lan: 0973571241               Cô Hương: 0936879696 



 MẪU       TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                KHOA TIẾNG ĐỨC                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
          

PHIẾU ĐĂNG KÝ THI NĂNG LỰC TIẾNG ĐỨC ÖSD 
 

 

Ảnh 3x4 

 
              Kỳ thi ngày:  26 - 28/ 04/2018 

                TRÌNH ĐỘ:                A1  A2  B1  B2  C1  C2 

     KỸ NĂNG THI:  Đọc  Nghe  Viết  Nói  Tất cả 4 kỹ năng 

              LẦN THI:    thi lần đầu     thi lại 

Thông tin cá nhân (vui lòng điền như trong hộ chiếu ở cả 2 phần Phiếu đăng ký và Thẻ dự thi) 

Họ và tên     NGUYỄN THỊ THU      Giới tính:   Nữ   

Nơi sinh:    Nam Định           Sinh tại nước:  Việt Nam                Ngày sinh:  14.06.1997 

Điện thoại:  0978322687 Số hộ chiếu:      C1289322      Có giá trị đến ngày: 12.08.2026 

Quốc tịch:  Việt Nam         Địa chỉ liên hệ:  SN18 Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận 

Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam 

 Hà Nội, ngày  14 tháng 03 năm 2018  

Người đăng ký 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Nguyễn Thị Thu 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Ảnh 3x4 

 

 

              Kỳ thi ngày: 26 - 28/04/2018 

               TRÌNH ĐỘ:                A1  A2  B1  B2  C1  C2 

   KỸ NĂNG THI:  Đọc  Nghe  Viết  Nói  Tất cả 4 kỹ năng 

              LẦN THI:   thi lần đầu     thi lại 

Thông tin cá nhân (vui lòng điền như trong hộ chiếu ở cả 2 phần Phiếu đăng ký và Thẻ dự thi) 

Họ và tên     NGUYỄN THỊ THU      Giới tính:   Nữ   

Nơi sinh:    Nam Định          Sinh tại nước:  Việt Nam               Ngày sinh:  14.06.1997 

 Hà Nội, ngày  14 tháng 03 năm 2018  

  

 (Ký, ghi rõ họ tên)    
  
 

ÖSD Team 

 
CHÚ Ý: Thông tin về thời gian thi, địa điểm thi sẽ được công bố trước ngày thi từ 4-7 ngày tại website: de.hanu.vn, mục ÖSD. 

Lưu ý:  
Thí sinh nhận phiếu đăng ký dự thi tại P517C vào giờ trực của tổ thư ký hoặc tải 

phiếu này trên website: de.hanu.vn, điền và dán ảnh trước khi đến đăng ký thi vào 

chiều thứ 3,5 hàng tuần từ 13h00-16h00. Phiếu đăng ký dự thi này áp dụng cho 

các kỳ thi từ tháng 4 năm 2018. Thí sinh mang theo hộ chiếu gốc hoặc bản sao 

công chứng khi đi đăng kí thi. Nộp thêm 01 bản phô tô hộ chiếu không cần công 

chứng. 

 Lưu ý:  
1. Thí sinh khi đi thi mang theo hộ chiếu (bản gốc hoặc bản phô tô có công 

chứng)  và thẻ dự thi dán ảnh có đóng dấu của hội đồng thi ÖSD. 

2. Thí sinh không được mang điện thoại, đồng hồ thông minh… và các vật dụng 

bị cấm khác vào phòng thi. Hội đồng thi phát bút cho thí sinh. 

3. Thí sinh xem danh sách thi, điểm thi và kiểm tra thông tin cá nhân trên 

website: http://de.hanu.vn, chọn mục ÖSD (mọi thắc mắc gửi về địa chỉ mail: 

gr@hanu.edu.vn  hoặc liên hệ theo số điện thoại: 

   Cô Lan: 0973571241               Cô Hương: 0936879696 



 


