استمارة تسجيل العب جديد

New Player Registration Form
٢٠١٥ /٢٠١٤

اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺮﻳﺎ

االتحا د القطري أللعاب القوى

بيانات الالعب Players Particulars
النادي

صفة الالعب

الفئة

قطري
مواليد قطر

مقيم

) (٢صور شخصية

النادي المنتسب إليه الالعب في الموسم السابق
محترف
األم

قط ة بيانات شخصية Personal Particulars
االسم األول____________ :

اسم الجد ____________ :

اسم األب____________ :
____________ Family Name:
شھر

يوم

اسم العائلة____________ :

____________ Middle Name:

____________ Father’s Name:

____________ First Name:

المؤھل العلمي ........................................................... :وظيفة الالعب................................................ :

سنة

تاريخ الميالد

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

مكان الميالد.................... :
الجنسية............................ :

فصيلة الدم..................... :

الحالة االجتماعية ) .................... :

□

أعزب -

□

العنوان.............................................................................................................................................:
عمل
جوال
منزل
رقم الھاتف

متزوج(

بيانات وثيقة السفر  /البطاقة الشخصية Passport / ID Card Information
رقم جواز السفر

رقم البطاقة الشخصية
يوم

شھر

سنة

يوم

سنة

شھر

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتھاء
الالعب /المقيم
تاريخ بداية اإلقامة

شھر

يوم

سنة

تاريخ االنتھاء

تاريخ االنتھاء
إقرار الالعب Player Admittance

تاريخ اإلصدار
بصمة الالعب

( غير مسجل في أي لعبة جماعية أو فردية أخرى ولم أوقع ألي نادي آخر ھذا الموسم  ،وقد
اقرانا الالعب )
(.
( بنادي )
أوضحت أعاله البيانات الخاصة بي وتحت مسؤوليتي وأرغب في تسجيل أسمي ضمن العبي رياضة )فريق( )
تو
توقيع الالعب........................................................... /

موافقة ولي أمر الالعب ألقل من  ١٨سنة

Parents Permission for U18 years

أوافق أنا ولي أمر الالعب ............................................... /مواليد عام  ................... :على مشاركته ضمن فريق نادي  ...........................:الرياضي .......
وھذا اقرار مني بذلك ..
التاريخ:
التوقيع/
اسم ولي أمر الالعب/

إقرار لياقة طبية Medical Attest
يقر الطبيب .................................................... /بأن الالعب ............................................./جنسيته ..................... :الوزن .............. :الطول.............. :

□

□

غير الئق طبيا ً
الئق طبيا ً
لممارسة الرياضة.
توقيع الطبيب ................................................ /ختم الطبيب  .................................. /ختم المركز الصحي .................................. /

التاريخ/....../..... :

٢٠

إقرار النادي Club Endorsement
يقر النادي بأن جميع البيانات الخاصة بالالعب .............................................................. /كلھا صحيحة وأنه الئق طبياً لممارسته رياضة ......................
وان الالعب غير مسجل في أي لعبة جماعية أو فردية  ،وعليه يرجى قيد الالعب المذكور بسجالت االتحاد ضمن فريق  ..............بالنادي )فئة (............... :والنادي
مسئول مسئولية كاملة عن صحة كل ما ھو موجود من بيانات في ھذه االستمارة وفي حالة ظھور عكس ذلك توقع على النادي عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة .
ختم
توقيع أمين السر العام
توقيع رئيس الجھاز
النادي
.........................................
.........................................
لالستعمال الرسمي لالتحاد For Association Use Only
تم مراجعة و تدقيق جميع األوراق الخاصة بالالعب  ،و تم تسجيله ضمن العبي نادي  ...........................للموسم الرياضي .................. / ..............
و مرفق المستندات الدالة علي بيانات الالعب و جميعھا مستوفاة.
التاريخ/....../..... :

رقم البرنامج الرياضي القطري

٢٠
ﺷﺌﻮن اﻟ ﻋﺒﻴﻦ

اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻔﻨﻲ

التوقيع

التوقيع

المرفقات المطلوبة :
-١

رقم قيد الالعب باالتحاد

صورة جواز السفر .

 - ٢صورة شھادة الميالد .

 -٣عدد ) ( ٢صورة شخصية.

أﻣﻴﻦ اﻟ

اﻟﻌﺎم

التوقيع

ختم
االتحاد

