
 

 .…  -GT1 ...  عدد    مطلب اخنراط                      
 جبمعية النادي الإفريقي                           

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  صة ابالنادي الإفريقي و اخلاخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء امل   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  دعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .هذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -GT1 ...  عدد    اخنراط   وصل

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 التعريف الوطنية بطاقة    نسخة من  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

مضاء عضوين    نامتء املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ  سابقني يشهدان ابإ
 

 الرابطة امضاء  

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 لتونسية لكرة القدم الجامعة ا   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 

 .…  -GT2 ...  عدد    مطلب اخنراط                      
 ة النادي الإفريقي جبمعي                          

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء املدعوم للجمعية   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .حة املعطيات و الواثئق املقدمةعىل رشيف بص هذا و أ رصح  

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -GT2 ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 هيئة المستق لة لإلنتخابات ل ا      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 

 .…  -B ...  عدد    مطلب اخنراط                    
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... .......................... أ سفهل .اين املميض 

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 ة التعريف الوطنية ن بطاق نسخة م 

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء املدعوم للجمعية   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .ئق املقدمةهذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواث

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -B ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... ...... مطلب اخنراط الس يد توصلنا بتارخي ............

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط خنرا نسخة من بطاقة ا 

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

مضاء عضوين    نامتء املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ  سابقني يشهدان ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 

 .…  -NO ... عدد    مطلب اخنراط                    
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... ......اين املميض أ سفهل .....................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50غ  مبل 

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء املدعوم للجمعية   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .هذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -NO ...  عدد   مطلب اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... د توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس ي

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 رتاك سابق نسخة من اش 

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

مضاء عضوين    نامتء املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ  سابقني يشهدان ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 

 .…  -C ...  عدد    مطلب اخنراط                        
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

نية عدد ............... املسلمة بـ .........  التعريف الوط صاحب بطاقة  ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط را بطاقة اخن نسخة من   

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء املدعوم للجمعية   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .هذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -C ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  .......... .........................توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خنسخة من بطاقيت     الاي أ حباء امجلعية عضوية يف اإ

مضاء عضوين    نامتء املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ  سابقني يشهدان ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 

 .…  -CE ...  عدد    مطلب اخنراط                       
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

........ املسلمة بـ .........  صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ....... ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ .............. أ  بتارخي ..

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 سابق   اشرتاك   نسخة من  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء املدعوم للجمعية   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .هذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -CE ...  عدد   اخنراط وصل 

ريف الوطنية  صاحب بطاقة التع ................................... توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ............................. عدد

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء    امجلعية نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 

 .…  -K ...  عدد    مطلب اخنراط                       
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

..  صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ ....... ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية نسخة من بطاقيت عضوية يف    اإ

نامتء املدعوم للجمعية   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .هذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -K ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   .............................عدد 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

مضاء عضوين  ترصحي    نامتء املدعوم للجمعية عىل الرشف معرف ابإ  سابقني يشهدان ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 

 .…  -S ...  عدد    مطلب اخنراط                        
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ ........... أ  بتارخي .....

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 ر دينا   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حد   ى خالاي أ حباء امجلعية نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء املدعوم للجمعية   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .هذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -S ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

مضاء عضوين   نامتء   ترصحي عىل الرشف معرف ابإ  املدعوم للجمعية سابقني يشهدان ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843اكس : الف          
 
 



 

 .…  -SO1 ...  عدد  مطلب اخنراط                  
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف صد احلصول عىل بطاقة اإ تقدم هبذا املطلب قبتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء املدعوم للجمعية ترصحي ع   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ىل الرشف معرف ابإ

 .هذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -SO1 ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 مصحواب ابلواثئق التالية:  ................ املسلمة بـ ......... بتارخي  ..............عدد ...............

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

مضاء عضوين    نامتء املدعو ترصحي عىل الرشف معرف ابإ  م للجمعية سابقني يشهدان ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 .…  -SO2 ...  عدد    اخنراط مطلب                      
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابراط يف خنتقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 ر دينا   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

مضاء عض  نامتء املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ  وين سابقني يشهدان ابإ

 .هذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -SO2 ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 اب ابلواثئق التالية: مصحواملسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

مضاء عضوين    نامتء املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ  سابقني يشهدان ابإ
 

 طة امضاء الراب

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 .…  -SE1 ... عدد    مطلب اخنراط                    
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  و اخلاصة ابالنادي الإفريقي خنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامت   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ء املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .هذا و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -SE1 ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 سخة من بطاقة التعريف الوطنية ن  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

مضاء عضوين    نامتء املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ  سابقني يشهدان ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 عة التونسية لكرة القدم الجام   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 

 .…  -SE2 ... عدد    مطلب اخنراط                    
 جبمعية النادي الإفريقي                           

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 و جتدون حصبة هذا:  2019/2020 الراييض

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء املدعوم للجمعية   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .و أ رصح عىل رشيف بصحة املعطيات و الواثئق املقدمة هذا

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -SE2 ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... توصلنا بتارخي .................. مطلب اخنراط الس يد 

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 وطنية نسخة من بطاقة التعريف ال  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 الهيئة المستق لة لإلنتخابات      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 



 

 .…  -N ...  عدد    مطلب اخنراط                       
 جبمعية النادي الإفريقي                          

 
 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ............... املسلمة بـ .........   ... اين املميض أ سفهل ...........................

ملومس  النادي الإفريقي و اخلاصة ابخنراط يف تقدم هبذا املطلب قصد احلصول عىل بطاقة اإ بتارخي ................ أ  

 هذا: و جتدون حصبة  2019/2020الراييض 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط نسخة من بطاقة اخنرا  

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء املدعوم للجمعية   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  ترصحي عىل الرشف معرف ابإ

 .عطيات و الواثئق املقدمةهذا و أ رصح عىل رشيف بصحة امل 

 الامضاء 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 .…  -N ...  عدد   اخنراط وصل 

صاحب بطاقة التعريف الوطنية  ................................... .................. مطلب اخنراط الس يد توصلنا بتارخي 

 مصحواب ابلواثئق التالية: املسلمة بـ ......... بتارخي ................   ..............عدد ...............

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية  

 دينار   50مبلغ   

 سابق   ط ة من بطاقة اخنرا نسخ 

 نسخة من اشرتاك سابق  

حدى خالاي أ حباء امجلعية    نسخة من بطاقيت عضوية يف اإ

نامتء   مضاء عضوين سابقني يشهدان ابإ  املدعوم للجمعية ترصحي عىل الرشف معرف ابإ
 

 امضاء الرابطة 

 

FEDERATION TUNISIENNE DE  FOOTBALL 

      Comité Electoral Indépendant      

      Stade annexe d’El Menzah       

Cité Olympique 1003 El Menzah 

Tél : (+216) 71 793 760 / 761 / 767 

        Fax : (+216) 71 783 843    

              www.ftf.org.tn  
 

 

 الجامعة التونسية لكرة القدم   
 نتخابات الهيئة المستق لة لإل      

 الملعب الفرعي بالمنزه         

 1003المنزه    –الحي األولمبي        
 767 / 71 793 761( / +216) 71 793 760الهاتف : 

 (+216) 71 783 843الف اكس :          
 
 


