COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Ảnh 4 x 6
(Không nhận
ảnh 2x3)

STT:………………
BL:………………..
GD:……………….

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
Kì thi ngày…… tháng…. năm 20….
Họ tên (chữ in hoa): .................................................. Ngày sinh:….../…./…..
Nôi sinh (theo giấy KS):........................................... Nam

Ảnh 4 x 6
(Không nhận
ảnh 2x3)

.

Nữ

Địa chỉ liên hệ: ......................................................... Điện thoại: ..................
Tôi đăng ký dự thi Tại Hội đồng thi TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN.
Tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ.
TP. HCM, ngày…. tháng…. năm……
Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đính kèm bản sao
Chứng minh nhân dân

Lưu ý:
- Dự thi và nhận chứng chỉ: Phải có Phiếu dự thi và CMND
(giấy tờ tùy thân có ảnh).
- Kết quả: Công bố sau 10 ngày.
- Chứng chỉ: Cấp 30 ngày sau khi có kết quả.
- Xem kết quả và khóa học tại địa chỉ: www.ttcntt.sgu.edu.vn
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