
  Players Particulars  بيانات الالعب

النادي المنتسب إليه الالعب في الموسم السابقصفة الالعبالفئةالنادي

محترف مقيم    قطري    

Personal Particulars   بيانات شخصية

 العائلة: ____________اسم الجد : ____________       اسم األب: ____________        اسم ____   االسم األول: ________

First Name: ____________    Father’s Name: ____________    Middle Name: ____________    Family Name: ____________ 

....................... .....................    وظيفة الالعب: ....................................المؤهل العلمي: ...........................  

 ...............................................مكان العمل: ................

.......................................................................العنوان:......................................................................  
 منزل    جوال    عمل 

رقم التليفون

 

سنة   يوم           شهر             

 مكان الميالد: ....................  فصيلة الدم: .....................

الجنسية: ............................ 

 متزوج( □ -أعزب  □.................... )الحالة االجتماعية : 

تاريخ الميالد

Passport / ID Card Information  بيانات وثيقة السفر / البطاقة الشخصية  

 سنة    شهر              يوم          

 سنة    شهر              يوم          

رقم البطاقة الشخصية

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

 سنة      شهر            يوم         

 سنة     شهر            يوم         

جواز السفررقم 

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

Player Admittance  إقرار الالعب
{{

 بصمة الالعب
بي كرة اليد وقد أوضحت بعاليه اقر بأنني غير مسجل في أي لعبة جماعية أخرى ولم أوقع ألي نادي آخر هذا الموسم وأرجو تسجيل اسمي ضمن الع

 توالبيانات الخاصة بي وتحت مسئوليتي.
...........................................................توقيع الالعب/ 

Parents Permission  موافقة ولي أمر الالعب

...... مواليد عام: ................... على مشاركته ضمن فريق نادي:........................... الرياضي لكرة اليد.........................لي أمر الالعب/ ................أوافق أنا و

   وهذا اقرار مني بذلك ..

 02...........................  التاريخ: ...../....../  / ......التوقيع/ ................................................  اسم ولي أمر الالعب

Medical Attest  إقرار لياقة طبية

... جنسيته: ...................................................... ...............يقر الطبيب/ .......................................................... بأن الالعب/...........................................

لممارسة الرياضة.    □غير الئق طبياً    □الئق طبياً 

 02/ .............................................................  التاريخ: ...../....../  توقيع الطبيب

Club Endorsement   إقرار النادي

وان  ق طبي اً لممارس ته رياض ة ك رة الي د ..................... كلها صحيحة وأنه الئ ...............يقر النادي بأن جميع البيانات الخاصة بالالعب/ ..........................

الالعب 

......(  والن ادي مس ئول ..، وعليه يرجى قيد الالعب الم ذكور بس جالت االتح اد ض من فري ق ك رة الي د بالن ادي )فئ ة: ....... رىغير مسجل في أي لعبة رياضية أخ

مسئولية كاملة عن صحة كل ما هو موجود من بيانات في هذه االستمارة.

توقيع أمين السر العام        

................................رقم قيد الالعب 
 ختم النادي

صور شخصية( 3)  

New Player Registration Form               استمارة تسجيل العب جديد 

     02/         02           الموسم الرياضي     
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