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استمارة تسجيل المحكمين المعتمدين  الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي

4 من  2 صفحة NSAT-001نموذج رقم 

المؤهالت الدراسية: القسم الثاني

سنـة التخرج التخصص الفرعي لتخصص الرئيسيا الشهادة الجهة الدراسية العلميالمستوى م
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الخبرات العملية: القسم الثالث

فترة العملالمسمى الوظيفيطبيعة عملهامقرهااسم الجهةم
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يف (الرجاء تحديد مستوى اإللمام باللغة األجنبية )بطالقة / جيد / ضع        إجادة اللغات: القسم الرابع
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 الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي استمارة تسجيل المحكمين المعتمدين 

 

 4 من  3 صفحة   NSAT-001نموذج رقم 

 

 الخبرات في مجال التحكيم: القسم الخامس

 فترة العمل المسمى الوظيفي طبيعة عملها مقرها اسم الجهة م
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 المرفقات المطلوبة

 .صورة عن البطاقة المدنية .1

  صورة الجواز بالنسبة لغير الكويتيين .2

 .صورة عن الشهادات الدراسية الجامعية .3

 .صورة عن  شهادات الدورات العلمية و العملية .4

 القانونية أو الرياضية، وكذلك الخبرات في مجال التحكيم الرياضي الخبراتتقديم ما يفيد ب .5

 . رقميةصورة شخصية  .6

 لرسوم التسجيل وفق الئحة األتعاب والرسوم والمصاريفالسداد ارفاق صورة عن اشعار  .7

 :البيانات البنكية

 الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضياسم المستفيد: 

 بيت التمويل الكويتياسم البنك: 

 KW57KFHO0000000000011010702130اآليبان :  رقم

 



 الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي استمارة تسجيل المحكمين المعتمدين 

 

 4 من  4 صفحة   NSAT-001نموذج رقم 

 

 تعهـــــد 

 

 المعلومات والبيانات أعاله صحيحة ومطابقة للواقع وسوف أقوم بما يطلب مني في مجال التحكيم وفي أي وقت.أؤكد أن كافة 

 

 

 ..............................................التاريخ   التوقيع ..............................................  االسم ..............................................

 

 رأي اللجنــة 
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 .....التاريخ .........................................  التوقيع ..............................................    

 

 رأي مجلس اإلدارة 
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 .....التاريخ .........................................  التوقيع ..............................................    

 


	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	Row1: 
	Row1_2: 
	Row1_3: 
	Row2: 
	Row3: 
	fill_14: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_5_3: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_3: 
	fill_12_3: 
	fill_13_3: 
	fill_14_3: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27_2: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_32_2: 
	fill_33_2: 
	fill_34_2: 
	fill_35_2: 
	fill_36_2: 
	fill_37_2: 
	fill_38_2: 
	fill_39_2: 
	fill_40_2: 
	fill_41_2: 
	fill_42_2: 
	fill_43_2: 
	fill_44_2: 
	fill_45_2: 
	fill_46_2: 
	fill_47_2: 
	fill_48_2: 
	fill_49_2: 
	fill_50_2: 
	fill_51_2: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Date8_af_date: 
	Date10_af_date: 
	Date11_af_date: 


