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2016/2017رزانمة بطوةل الأاكبر للمومس الراييض   

 الفريق  المقابالت الفريق المعفى
الصمارب الرياضي ملعبال المستقبل الرياضي بحسي عمر  

أولمبيك غرغارنادي /  
 االتحاد الرياضي آجيم /

النادي الرياضي البئر األحمر   
 تطاوينستقبل الرياضي مال

بني خداش الرياضية جمعية/ال  
رمادة /ب الرياضي زالالغ  
النادي االفريقي بذهيبة   

 األمل الرياضي بالرقبة
نادي الجزيرةالجمعية الرياضية /  

1الجولة  

 الجمعية الرياضية نادي الجزيرة/ األمل الرياضي بالرقبة
 الملعب الرياضي بالصمار

  /نادي أولمبيك غرغار 
 االتحاد الرياضي آجيم

النادي الرياضي البئر األحمر/ 
 المستقبل الرياضي تطاوين

 الجمعية الرياضية بني خداش/ 
 الغزال الرياضي برمادة

 النادي االفريقي بذهيبة/
بحسي عمر الرياضي مستقبلال   

2الجولة  

االتحاد الرياضي آجيم/  الملعب الرياضي بالصمار
 الجمعية الرياضية نادي الجزيرة

المستقبل الرياضي تطاوين/ 
 نادي أولمبيك غرغار

 الغزال الرياضي برمادة/
النادي الرياضي البئر األحمر   

المستقبل الرياضي بحسي عمر/ 
 الجمعية الرياضية بني خداش

 األمل الرياضي بالرقبة/
النادي االفريقي بذهيبة   

3الجولة   

النادي االفريقي بذهيبة/  االتحاد الرياضي بآجيم
 الملعب الرياضي بالصمار

الجمعية الرياضية نادي الجزيرة/ 
 المستقبل الرياضي تطاوين

 نادي أولمبيك غرغار/
الغزال الرياضي برمادة   

النادي الرياضي البئر األحمر/ 
 المستقبل الرياضي بحسي عمر

الجمعية الرياضية بني 
الرياضي بالرقبةخداش/األمل   

4الجولة   

الجمعية الرياضية نادي  النادي االفريقي بذهيبة
 الجزيرة/نادي أولمبيك غرغار

النادي الرياضي البئر األحمر/ 
 الجمعية الرياضية بني خداش

 الغزال الرياضي برمادة/
المستقبل الرياضي بحسي عمر   

 المستقبل الرياضي تطاوين/
االتحاد الرياضي آجيم   

الرياضي بالرقبة/األمل   
الملعب الرياضي بالصمار   

5الجولة   

الجمعية الرياضية بني خداش/  نادي أولمبيك غرغار
 الجمعية الرياضية نادي الجزيرة

 النادي االفريقي بذهيبة/
النادي الرياضي البئر األحمر   

 الملعب الرياضي بالصمار/
الغزال الرياضي برمادة   

المستقبل الرياضي بحسي عمر/ 
 المستقبل الرياضي تطاوين

التحاد الرياضي آجيم/ا  
األمل الرياضي بالرقبة   

6الجولة   

الجمعية الرياضية نادي الجزيرة/  النادي الرياضي البئر األحمر
 النادي االفريقي بذهيبة

 الجمعية الرياضية بني خداش/
 نادي أولمبيك غرغار

 الغزال الرياضي برمادة/ 
 االتحاد الرياضي آجيم

الملعب الرياضي بالصمار/ 
 المستقبل الرياضي بحسي عمر

 المستقبل الرياضي تطاوين
 / األمل الرياضي بالرقبة

7الجولة   

 النادي االفريقي بذهيبة/ الجمعية الرياضية بني خداش
نادي أولمبيك غرغار   

النادي الرياضي البئر األحمر/ 
 الجمعية الرياضية نادي الجزيرة

تطاوين/ المستقبل الرياضي 
 الملعب الرياضي بالصمار

 التحاد الرياضي آجيم/
المستقبل الرياضي بحسي عمر   

 ألمل الرياضي بالرقبة/
الغزال الرياضي برمادة   

8الجولة   

الجمعية الرياضية بني خداش/  الجمعية الرياضية نادي الجزيرة
 النادي االفريقي بذهيبة

 نادي أولمبيك غرغار/
النادي الرياضي البئر األحمر   

 الملعب الرياضي بالصمار/
االتحاد الرياضي آجيم   

 الغزال الرياضي برمادة/
المستقبل الرياضي تطاوين   

المستقبل الرياضي بحسي عمر/ 
 األمل الرياضي بالرقبة

9الجولة   

الملعب الرياضي بالصمار/  المستقبل الرياضي بتطاوين
 الجمعية الرياضية بني خداش

االتحاد الرياضي آجيم/النادي 
 االفريقي بذهيبة

الغزال الرياضي برمادة/ الجمعية 
 الرياضية نادي الجزيرة

المستقبل الرياضي بحسي عمر/ 
 نادي أولمبيك غرغار

األمل الرياضي بالرقبة/ النادي 
 الرياضي البئر األحمر

10الجولة   

 النادي الرياضي البئر األحمر/ الغزال الرياضي برمادة
 الملعب الرياضي بالصمار

الجمعية الرياضية بني خداش/ 
 االتحاد الرياضي آجيم

 النادي االفريقي بذهيبة/
المستقبل الرياضي تطاوين   

الجمعية الرياضية نادي الجزيرة/ 
 المستقبل الرياضي بحسي عمر

 نادي أولمبيك غرغار/
األمل الرياضي بالرقبة   

11الجولة   




