
Nguyễn Thiện Nhân Khai Man Bằng Giả  – 
Không Ra Trường Ở Đức – 
Sử Dụng Bằng Cấp của Đứa Con Trai Nguyễn Thiện 
Nghĩa. 
 
 

Trong hồ sơ lý lịch Nguyễn Thiện Nhân ghi rõ: 
6/1970-12/1979: Nhập ngũ, sau đó học đại học và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg 
– Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979)… 

(*) Ghi chú quan trọng: Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg được thành lập năm 1993 thì làm gì có trường 
cho ông Nhân học năm 1972 và ra trường năm 1979? 
 
Trường Đại học Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg được thành lập năm 1993 từ việc sát nhập ba 
trường cũ là Technische Universität, Pädagogische Hochschule und Medizinische Akademie Magdeburg. 
Nếu bạn ở Đức hãy vào phòng lưu trử hồ sơ alumni tại đây để tìm hiểu sự thật là không hề có tên Nguyễn 
Thiện Nhân: phòng lưu trữ (Archiv telefon 0049-391-6712780) 
 
Vấn đề khác là năm 2012, con trai ông Nhân là Nguyễn Thiện Nghĩa ra trường ở đây và ông Nhân đã tới chúc 
mừng rồi sau đó sử dụng bằng cấp của đứa con trai. 
Xem bằng chứng: https://www.uni-magdeburg.de/…/Janu…/PM+13_2012-p-22310.html 
 
Năm 1999 ông Nhân ghi danh học Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg ra trường với giấy chứng chỉ  
E-Business (BWL10) - (không phải tiến sĩ) - rồi sau đó hợp thức hóa hồ sơ đánh lận khai man năm 1979. 
Bạn có thể tìm thấy thông tin này ở phòng lưu trử phòng lưu trữ - Xin gọi điện để hẹn xem hồ sơ (Archiv 
telefon 0049-391-6712780). 
 
Bằng "Chứng chỉ" bên Mỹ gọi là Certificate - học từ 3-6 tháng thì có bằng này. Do đó bằng Certificate này 
ông Nhân không dám khai vào hồ sơ vì sợ bị lộ!  
 
Nguồn fb: Sydney Banxahoivn. 
FB :Huỳnh Trí Tâm. Ngày 23/1 
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