
العبي أسماء

(                                              ) نادي

ببطولة  (                                              ) المشارك

الفتره  من                     الى                       خالل



ناشئـــــین سنھ ١١ تحت                         مرحلھ
رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

ناشئـــــین سنھ ١٣ تحت                                 مرحلھ

رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

( الھیئھ النادي  ( الناديختم عام مدیر

من               الفتره ببطولة                خالل المشاركین نادي                     الریاضي أسماء كشف
   حتى     __________



ناشئـــــین سنھ ١٥ تحت                         مرحلھ
رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

ناشئـــــین سنھ ١٧ تحت                                 مرحلھ

رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

( الھیئھ النادي  ( الناديختم عام مدیر

من               الفتره ببطولة                خالل المشاركین نادي                     الریاضي أسماء كشف
   حتى     __________



ناشئـــــین سنھ ١٩ تحت                         مرحلھ
رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

رجال عمومي                                 مرحلھ

رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

( الھیئھ النادي  ( الناديختم عام مدیر

من               الفتره ببطولة                خالل المشاركین نادي                     الریاضي أسماء كشف
   حتى     __________



ناشئـــــات سنھ ١١ تحت                         مرحلھ
رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

ناشئـــــات سنھ ١٣ تحت                                 مرحلھ

رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

( الھیئھ النادي  ( الناديختم عام مدیر

من               الفتره ببطولة                خالل المشاركین نادي                     الریاضي أسماء كشف
   حتى     __________



ناشئــــات سنھ ١٥ تحت                         مرحلھ
رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

ناشئــــات سنھ ١٧ تحت                                 مرحلھ

رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

( الھیئھ النادي  ( الناديختم عام مدیر

من               الفتره ببطولة                خالل المشاركین نادي                     الریاضي أسماء كشف
   حتى     __________



ناشئـــــات سنھ ١٩ تحت                         مرحلھ
رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

سیدات عمومي                                 مرحلھ

رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

( الھیئھ النادي  ( الناديختم عام مدیر

من               الفتره ببطولة                خالل المشاركین نادي                     الریاضي أسماء كشف
   حتى     __________



ھواه رجال ســـــــنھ ٣٥ فوق                  مرحلھ
رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

ھواه رجال ســـــــنھ ٤٥ فوق              مرحلھ
رباعي   الالعب رباعيإسم الالعب إسم

الالعبین   (               ) عدد إجمالي

( الھیئھ النادي  ( الناديختم عام مدیر

من               الفتره ببطولة                خالل المشاركین نادي                     الریاضي أسماء كشف
   حتى     __________


