
20/       /            الطلب تارٌخ 

ثبسكذ يُكرو الدرجــة

 الموسم
8 -  10العــمــر

قطريالالعب

تسجٌل إعادةتسجٌل

 (               ) فرٌق ضمن اسمى تسجٌل فى أرغب باننى:                                                    الالعب أنا أقــر   

  ،،، أعاله المذكورة المعلومات على بناء  (               ) بنادي    

   (                ) لفئة إبنى انضمام من مانع أى لدى لٌس بانه:                                   الالعب أمر ولً أنا أقرار    
،،،، بذلك منً إقرار وهذا  (                  ) بنادى    

 ثبنذونخ اإلقبيخ يذح

،،،، النادى على صحٌحٌة غٌر بٌانات تقدٌم عقوبة وتوقٌع  

 امر ولً وتوقٌع المرفقة المستندات واٌضا الالعبٌن قٌد لشروط طبقا  اعالة المذكورة البٌانات جمٌع بان النادى ٌقر 

 ،،،، النادى على صحٌحٌة غٌر بٌانات تقدٌم عقوبة توقٌع عكس ظهور حالة وفى صحٌحة الالعب 

انسكررُر انفٍُ نهًسبثقبد

   

الطلب نوع

انشجبة

 االير ونٍ إقــــرار

 انالعــت اقـــرار

 انسـهخ نكـرح انقطـرٌ االرحــبد         

 انُبدي إقــــرار

 الــنــــادي

.......................

18  - 16 14   - 12 12   - 1016  - 14

انُبشئٍُاالشـــجبلانجراعـــىثبسكذ يًُُ

إستغناء

نهُبدٌ انعبو انسر أيٍُ رىقُع

....................................................

: الالعب توقٌع

اقبيخ أول إَزهبء ربرَخ

الالعب شطب ٌتم سوف فإنه ذلك عكس ظهور حالة وفى آخر اتحاد باى مسجل غٌر الالعب بأن النادى ٌتعهد  

 انًقُى انالعت إقرار

انذونخ دخىل ربرَخ

انـعـــــقـــذ

انطُجٍ انزقرَر
 انذونٍ االسزغُبء
انسبثقخ االقبيبد

شخصُخ صىرح

فقط عبو 18 سٍ دوٌ نالعجٍُ

 نالرحبد انعبو انسر أيٍُ اعزًبد

القٌد رقم

 العــت رسـجُـم إسـزًبرح

قطر موالٌد مقٌممقٌم

مفتوح 20 - 18

انرجـــــبل

انًرفقخ انًسزُذاد

: الـجـنســــــٌــة

: الشخصٌة البطاقة رقم 

:  الالعـــب اسـم   

: االمر ولً اٌمٌل: االمر ولً موبٌل رقم

ترفٌعشطب

      المٌالد تارٌخ 

إعـــارة

:التوقٌع

نهُبدٌ انعبو انسر أيٍُ رىقُع انسهخ كرح جهبز رئُس رىقُع

الالعب أمر ولً توقٌع

 انسهخ كرح جهبز رئُس رىقُع

 االمر تتطلب اذا لالفادة
انسـفـــر جــــىاز
انشخصُخ انجطبقخ

انًُالد شــــهبدح

البصمة

ختم 
النادى 

صورة الالعب 
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