
رابطة الوسط لكرة القدم

الجولة التاريخ

سيدي عامر/إ شهاب الوردانين منصورة الكنايس

مشعل الساحلين ر/الهاني/س زاوية سوسة/ك

ر/الهاني/س مشعل الساحلين زاوية سوسة/ك

النادي المسعدي شهاب الوردانين سيدي عامر/إ

سيدي عامر/إ شهاب الوردانين النادي المسعدي

منصورة الكنايس زاوية سوسة/ك مشعل الساحلين

مشعل الساحلين زاوية سوسة/ك منصورة الكنايس

ر/الهاني/س النادي المسعدي شهاب الوردانين

ر/الهاني/س شهاب الوردانين النادي المسعدي

زاوية سوسة/ك سيدي عامر/إ منصورة الكنايس

سيدي عامر/إ زاوية سوسة/ك منصورة الكنايس

النادي المسعدي مشعل الساحلين ر/الهاني/س

ر/الهاني/س مشعل الساحلين النادي المسعدي

سيدي عامر/إ منصورة الكنايس شهاب الوردانين

الجامعة التونسية لكرة القدم

رزنامة بطولة األداني لرابطة الوسط

"ج"المجموعة 

2017/2016: الموسم الرياضي 

المقابالت

 األولى

 الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

السادسة

السابعة

النادي المسعدي

منصورة الكنايس

ر/الهاني/س

سيدي عامر/إ

الساحلين مشعل

شهاب الوردانين

زاوية سوسة/ك



الجامعة التونسية لكرة القدم

الجولة التاريخ

بالوردانين/س/ن القلعة الرياضية هالل أكودة النفيضة الرياضية نادي هرقلة

أمل كندار القلعة الكبرى/خ سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الصغرى/م

القلعة الكبرى/خ القلعة الصغرى/م سيدي بوعلي/إ أمل كندار الملعب السوسي

بالوردانين/س/ن هالل أكودة القلعة الرياضية النفيضة الرياضية نادي هرقلة

بالوردانين/س/ن القلعة الصغرى/م هالل أكودة النفيضة الرياضية نادي هرقلة

القلعة الرياضية سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الكبرى/خ أمل كندار

سيدي بوعلي/إ أمل كندار القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية الملعب السوسي

بالوردانين/س/ن هالل أكودة نادي هرقلة النفيضة الرياضية القلعة الصغرى/م

النفيضة الرياضية القلعة الصغرى/م هالل أكودة الملعب السوسي نادي هرقلة

بالوردانين/س/ن أمل كندار القلعة الكبرى/خ سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية

بالوردانين/س/ن أمل كندار سيدي بوعلي/إ القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية

نادي هرقلة الملعب السوسي النفيضة الرياضية القلعة الصغرى/م هالل أكودة

هالل أكودة أمل كندار القلعة الصغرى/م الملعب السوسي نادي هرقلة

بالوردانين/س/ن سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية القلعة الكبرى/خ النفيضة الرياضية

بالوردانين/س/ن القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية النفيضة الرياضية نادي هرقلة

القلعة الصغرى/م أمل كندار الملعب السوسي هالل أكودة سيدي بوعلي/إ

الملعب السوسي هالل أكودة سيدي بوعلي/إ القلعة الصغرى/م أمل كندار

بالوردانين/س/ن نادي هرقلة القلعة الكبرى/خ النفيضة الرياضية القلعة الرياضية

الثامنة

التاسعة

السادسة

السابعة

 األولى

 الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

رزنامة بطولة  األصاغر لرابطة الوسط

"أ"المجموعة 

2017/2016: الموسم الرياضي 

المقابالت

سبق ما تعوض و تلغي الرزنامة هذه

رابطة الوسط لكرة القدم

المقابالت



رابطة الوسط لكرة القدم الجامعة التونسية لكرة القدم

الفريق المعفى الجولة التاريخ

الملعب السوسي 9 سيدي بوعلي/إ هالل أكودة القلعة الرياضية

القلعة الكبرى/خ القلعة الصغرى/م 5 نادي هرقلة

القلعة الكبرى/خ القلعة الصغرى/م 5 نادي هرقلة 9

الملعب السوسي سيدي بوعلي/إ هالل أكودة القلعة الرياضية

القلعة الصغرى/م القلعة الكبرى/خ 9 سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي

القلعة الرياضية هالل أكودة نادي هرقلة 5

5 القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية 9 نادي هرقلة

القلعة الصغرى/م هالل أكودة سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي

نادي هرقلة هالل أكودة سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الصغرى/م

القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية 9 5

9 القلعة الكبرى/خ هالل أكودة القلعة الرياضية نادي هرقلة

5 سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الصغرى/م

القلعة الرياضية سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الصغرى/م 5

القلعة الكبرى/خ هالل أكودة 9 نادي هرقلة

هالل أكودة القلعة الكبرى/خ سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية 9

نادي هرقلة الملعب السوسي القلعة الصغرى/م 5

سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الصغرى/م 5 نادي هرقلة

القلعة الكبرى/خ هالل أكودة القلعة الرياضية 9

رزنامة بطولة األصاغر  لرابطة الوسط

اياب"  أ"المجموعة 

2017/2016: الموسم الرياضي 

المقابالت

السادسة

 األولى

 الثانية

الثالثة

التاسعة

السابعة

الثامنة

الرابعة

الخامسة



رابطة الوسط لكرة القدم الجامعة التونسية لكرة القدم

الفريق المعفى الجولة التاريخ

القلعة الرياضية هالل أكودة النفيضة الرياضية نادي هرقلة

القلعة الكبرى/خ سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الصغرى/م

القلعة الصغرى/م سيدي بوعلي/إ أمل كندار الملعب السوسي

هالل أكودة القلعة الرياضية النفيضة الرياضية نادي هرقلة

القلعة الصغرى/م هالل أكودة النفيضة الرياضية نادي هرقلة

سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الكبرى/خ أمل كندار

أمل كندار القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية الملعب السوسي

هالل أكودة نادي هرقلة النفيضة الرياضية القلعة الصغرى/م

القلعة الصغرى/م هالل أكودة الملعب السوسي نادي هرقلة

أمل كندار القلعة الكبرى/خ سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية

أمل كندار سيدي بوعلي/إ القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية

الملعب السوسي النفيضة الرياضية القلعة الصغرى/م هالل أكودة

أمل كندار القلعة الصغرى/م الملعب السوسي نادي هرقلة

سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية القلعة الكبرى/خ النفيضة الرياضية

القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية النفيضة الرياضية نادي هرقلة

أمل كندار الملعب السوسي هالل أكودة سيدي بوعلي/إ

هالل أكودة سيدي بوعلي/إ القلعة الصغرى/م أمل كندار

نادي هرقلة القلعة الكبرى/خ النفيضة الرياضية القلعة الرياضية

سبق ما تعوض و تلغي الرزنامة هذه

رزنامة بطولة األواسط  لرابطة الوسط

"أ"المجموعة 

2017/2016: الموسم الرياضي 

أمل كندار

القلعة الكبرى/خ

القلعة الرياضية

الملعب السوسي

سيدي بوعلي/إ

النفيضة الرياضية

نادي هرقلة

 الثانية

الثالثة

المقابالت

 األولى

التاسعة

الرابعة

الخامسة

السادسة

هالل أكودة

القلعة الصغرى/م

السابعة

الثامنة



الفريق المعفى الجولة التاريخ

مشعل الساحلين زاوية سوسة/ك شهاب الوردانين قصيبة سوسة/أ

النادي المسعدي الثريات الرياضية منصورة الكنايس سيدي عامر/إ

سيدي عامر/إ الثريات الرياضية بالزهور/ك/ن منصورة الكنايس

زاوية سوسة/ك مشعل الساحلين شهاب الوردانين قصيبة سوسة/أ

سيدي عامر/إ زاوية سوسة/ك شهاب الوردانين قصيبة سوسة/أ

الثريات الرياضية منصورة الكنايس النادي المسعدي بالزهور/ك/ن

بالزهور/ك/ن النادي المسعدي مشعل الساحلين منصورة الكنايس

زاوية سوسة/ك قصيبة سوسة/أ شهاب الوردانين سيدي عامر/إ

سيدي عامر/إ زاوية سوسة/ك منصورة الكنايس قصيبة سوسة/أ

بالزهور/ك/ن النادي المسعدي الثريات الرياضية مشعل الساحلين

بالزهور/ك/ن الثريات الرياضية النادي المسعدي مشعل الساحلين

منصورة الكنايس شهاب الوردانين سيدي عامر/إ زاوية سوسة/ك

بالزهور/ك/ن سيدي عامر/إ منصورة الكنايس قصيبة سوسة/أ

الثريات الرياضية مشعل الساحلين النادي المسعدي شهاب الوردانين

النادي المسعدي مشعل الساحلين شهاب الوردانين قصيبة سوسة/أ

بالزهور/ك/ن منصورة الكنايس زاوية سوسة/ك الثريات الرياضية

زاوية سوسة/ك الثريات الرياضية سيدي عامر/إ بالزهور/ك/ن

قصيبة سوسة/أ النادي المسعدي شهاب الوردانين مشعل الساحلين

سبق ما تعوض و تلغي الرزنامة هذه

2017/2016: الموسم الرياضي 

رابطة الوسط لكرة القدم الجامعة التونسية لكرة القدم

روزنامة بطولة رابطة الوسط ذهاب

صنفي األواسط 

"ب"المجموعة 

المقابالت

 األولى

الثريات الرياضية

 الثانية

مشعل الساحلين الثالثة

النادي المسعدي

بالزهور/ك/ن

الرابعة

شهاب الوردانين الخامسة

قصيبة سوسة/أ السادسة

منصورة الكنايس التاسعة

زاوية سوسة/ك السابعة

سيدي عامر/إ الثامنة



الفريق المعفى الجولة التاريخ

سيدي عامر/إ الثريات الرياضية شهاب الوردانين منصورة الكنايس

بالزهور/ك/ن النادي المسعدي مشعل الساحلين قصيبة سوسة/أ

النادي المسعدي مشعل الساحلين قصيبة سوسة/أ سيدي عامر/إ

زاوية سوسة/ك الثريات الرياضية شهاب الوردانين منصورة الكنايس

بالزهور/ك/ن شهاب الوردانين الثريات الرياضية زاوية سوسة/ك

منصورة الكنايس سيدي عامر/إ قصيبة سوسة/أ مشعل الساحلين

بالزهور/ك/ن منصورة الكنايس سيدي عامر/إ قصيبة سوسة/أ

النادي المسعدي شهاب الوردانين الثريات الرياضية زاوية سوسة/ك

شهاب الوردانين الثريات الرياضية زاوية سوسة/ك النادي المسعدي

بالزهور/ك/ن منصورة الكنايس سيدي عامر/إ مشعل الساحلين

بالزهور/ك/ن شهاب الوردانين منصورة الكنايس قصيبة سوسة/أ

مشعل الساحلين الثريات الرياضية زاوية سوسة/ك النادي المسعدي

الثريات الرياضية زاوية سوسة/ك النادي المسعدي مشعل الساحلين

بالزهور/ك/ن شهاب الوردانين سيدي عامر/إ قصيبة سوسة/أ

بالزهور/ك/ن الثريات الرياضية منصورة الكنايس سيدي عامر/إ

قصيبة سوسة/أ زاوية سوسة/ك النادي المسعدي مشعل الساحلين

زاوية سوسة/ك النادي المسعدي مشعل الساحلين قصيبة سوسة/أ

بالزهور/ك/ن شهاب الوردانين منصورة الكنايس سيدي عامر/إ

2017/2016: الموسم الرياضي 

المقابالت

زاوية سوسة/ك  األولى

رابطة الوسط لكرة القدم الجامعة التونسية لكرة القدم

روزنامة بطولة رابطة الوسط ذهاب

صنفي األواسط  اياب

"ب"المجموعة 

بالزهور/ك/ن  الثانية

النادي المسعدي الثالثة

مشعل الساحلين الرابعة

قصيبة سوسة/أ الخامسة

سيدي عامر/إ السادسة

منصورة الكنايس السابعة

شهاب الوردانين الثامنة

الثريات الرياضية التاسعة



رابطة الوسط لكرة القدم الجامعة التونسية لكرة القدم

الفريق المعفى الجولة التاريخ

أمل كندار سيدي بوعلي/إ هالل أكودة القلعة الرياضية

القلعة الكبرى/خ القلعة الصغرى/م النفيضة الرياضية نادي هرقلة

القلعة الصغرى/م النفيضة الرياضية نادي هرقلة أمل كندار

الملعب السوسي سيدي بوعلي/إ هالل أكودة القلعة الرياضية

القلعة الكبرى/خ هالل أكودة سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي

القلعة الرياضية أمل كندار نادي هرقلة النفيضة الرياضية

القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية أمل كندار نادي هرقلة

القلعة الصغرى/م هالل أكودة سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي

هالل أكودة سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الصغرى/م

القلعة الكبرى/خ القلعة الرياضية أمل كندار النفيضة الرياضية

القلعة الكبرى/خ هالل أكودة القلعة الرياضية نادي هرقلة

النفيضة الرياضية سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الصغرى/م

سيدي بوعلي/إ الملعب السوسي القلعة الصغرى/م النفيضة الرياضية

القلعة الكبرى/خ هالل أكودة أمل كندار نادي هرقلة

القلعة الكبرى/خ سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية أمل كندار

نادي هرقلة الملعب السوسي القلعة الصغرى/م النفيضة الرياضية

الملعب السوسي القلعة الصغرى/م النفيضة الرياضية نادي هرقلة

القلعة الكبرى/خ هالل أكودة القلعة الرياضية أمل كندار
سيدي بوعلي/إ التاسعة

القلعة الرياضية السابعة

هالل أكودة الثامنة

نادي هرقلة الخامسة

أمل كندار السادسة

القلعة الصغرى/م الثالثة

النفيضة الرياضية الرابعة

المقابالت

الملعب السوسي  األولى

القلعة الكبرى/خ  الثانية

رزنامة بطولة األواسط  لرابطة الوسط

اياب"  أ"المجموعة 

2017/2016: الموسم الرياضي 



رابطة الوسط لكرة القدم

الجولة التاريخ

نادي هرقلة النجم الساحلي أمل كندار

سيدي بوعلي/إ هالل أكودة النفيضة الرياضية

هالل أكودة سيدي بوعلي/إ النفيضة الرياضية

القلعة الرياضية النجم الساحلي نادي هرقلة

نادي هرقلة النجم الساحلي القلعة الرياضية

أمل كندار النفيضة الرياضية سيدي بوعلي/إ

سيدي بوعلي/إ النفيضة الرياضية أمل كندار

هالل أكودة القلعة الرياضية النجم الساحلي

هالل أكودة النجم الساحلي القلعة الرياضية

النفيضة الرياضية نادي هرقلة أمل كندار

نادي هرقلة النفيضة الرياضية أمل كندار

القلعة الرياضية سيدي بوعلي/إ هالل أكودة

هالل أكودة سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية

نادي هرقلة أمل كندار النجم الساحلي

الرابعة

بوعلي سيدي/إالخامسة

السابعة

 الثانية

القلعة الرياضية

الثالثة

السادسة

 األولى

الجامعة التونسية لكرة القدم

رزنامة بطولة األداني لرابطة الوسط

"أ"المجموعة 

2017/2016: الموسم الرياضي 

أمل كندار

هالل أكودة

نادي هرقلة

النجم الساحلي

النفيضة الرياضية



رابطة الوسط لكرة القدم

الجولة التاريخ
هالل أكودة سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية أمل كندار

نادي هرقلة النجم الساحلي النفيضة الرياضية

نادي هرقلة سيدي بوعلي/إ النجم الساحلي

النفيضة الرياضية هالل أكودة القلعة الرياضية أمل كندار

القلعة الرياضية أمل كندار النفيضة الرياضية

النجم الساحلي هالل أكودة سيدي بوعلي/إ نادي هرقلة

هالل أكودة سيدي بوعلي/إ أمل كندار

القلعة الرياضية النجم الساحلي النفيضة الرياضية نادي هرقلة

نادي هرقلة أمل كندار النفيضة الرياضية

سيدي بوعلي/إ النجم الساحلي هالل أكودة القلعة الرياضية

هالل أكودة أمل كندار النجم الساحلي

نادي هرقلة سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية النفيضة الرياضية

أمل كندار القلعة الرياضية سيدي بوعلي/إ هالل أكودة

نادي هرقلة النجم الساحلي النفيضة الرياضية

الخامسة

الجامعة التونسية لكرة القدم

الرابعة

الثالثة

السادسة

رزنامة بطولة األكابر لرابطة الوسط

"أ"المجموعة 

أمل كندارنادي هرقلة0النفيضة الرياضية/أمل كندارهالل أكودة0النفيضة الرياضية: الموسم الرياضي 

 األولى

السابعة

 الثانية



رابطة الوسط لكرة القدم

الفرق المعفاة التاريخ

النادي المسعدي القلعة الكبرى/خ بالزهور/ك/ن

الملعب السوسي القلعة الصغرى/م قصيبة سوسة/أ

القلعة الصغرى/م الملعب السوسي قصيبة سوسة/أ

الثريات الرياضية القلعة الكبرى/خ النادي المسعدي

النادي المسعدي القلعة الكبرى/خ الثريات الرياضية

بالزهور/ك/ن قصيبة سوسة/أ الملعب السوسي

الملعب السوسي قصيبة سوسة/أ بالزهور/ك/ن

القلعة الصغرى/م الثريات الرياضية القلعة الكبرى/خ

القلعة الصغرى/م القلعة الكبرى/خ الثريات الرياضية

قصيبة سوسة/أ النادي المسعدي بالزهور/ك/ن

النادي المسعدي قصيبة سوسة/أ بالزهور/ك/ن

الثريات الرياضية الملعب السوسي القلعة الصغرى/م

القلعة الصغرى/م الملعب السوسي الثريات الرياضية

النادي المسعدي بالزهور/ك/ن القلعة الكبرى/خ

الجامعة التونسية لكرة القدم

رزنامة بطولة المدارس لرابطة الوسط

"ب"المجموعة 

2017/2016: الموسم الرياضي 

 األولى

المقابالت

الثريات الرياضية

بالزهور/ك/ن

القلعة الصغرى/م

النادي المسعدي

السوسي الملعب

الرابعة

الخامسة

القلعة الكبرى/خ

قصيبة سوسة/أ

 الثانية

الثالثة

السادسة

السابعة



رابطة الوسط لكرة القدم

الفرق المعفاة التاريخ

سيدي عامر/إ شهاب الوردانين منصورة الكنايس

مشعل الساحلين ر/الهاني/س زاوية سوسة/ك

ر/الهاني/س مشعل الساحلين زاوية سوسة/ك

النادي المسعدي شهاب الوردانين سيدي عامر/إ

سيدي عامر/إ شهاب الوردانين النادي المسعدي

منصورة الكنايس زاوية سوسة/ك مشعل الساحلين

مشعل الساحلين زاوية سوسة/ك منصورة الكنايس

ر/الهاني/س النادي المسعدي شهاب الوردانين

ر/الهاني/س شهاب الوردانين النادي المسعدي

زاوية سوسة/ك سيدي عامر/إ منصورة الكنايس

سيدي عامر/إ زاوية سوسة/ك منصورة الكنايس

النادي المسعدي مشعل الساحلين ر/الهاني/س

ر/الهاني/س مشعل الساحلين النادي المسعدي

سيدي عامر/إ منصورة الكنايس شهاب الوردانين

المقابالت

الجامعة التونسية لكرة القدم

رزنامة بطولة المدارس لرابطة الوسط

"ج"المجموعة 

2017/2016: الموسم الرياضي 

النادي المسعدي  األولى

منصورة الكنايس  الثانية

ر/الهاني/س الثالثة

سيدي عامر/إ الرابعة

الساحلين مشعل
الخامسة

شهاب الوردانين السادسة

زاوية سوسة/ك السابعة



رابطة الوسط لكرة القدم

الفرق المعفاة التاريخ

نادي هرقلة النجم الساحلي أمل كندار

سيدي بوعلي/إ هالل أكودة النفيضة الرياضية

هالل أكودة سيدي بوعلي/إ النفيضة الرياضية

القلعة الرياضية النجم الساحلي نادي هرقلة

نادي هرقلة النجم الساحلي القلعة الرياضية

أمل كندار النفيضة الرياضية سيدي بوعلي/إ

سيدي بوعلي/إ النفيضة الرياضية أمل كندار

هالل أكودة القلعة الرياضية النجم الساحلي

هالل أكودة النجم الساحلي القلعة الرياضية

النفيضة الرياضية نادي هرقلة أمل كندار

نادي هرقلة النفيضة الرياضية أمل كندار

القلعة الرياضية سيدي بوعلي/إ هالل أكودة

هالل أكودة سيدي بوعلي/إ القلعة الرياضية

نادي هرقلة أمل كندار النجم الساحلي

بوعلي سيدي/إ

السابعة

أمل كندار  الثانية

هالل أكودة الثالثة

نادي هرقلة الرابعة

الجامعة التونسية لكرة القدم

رزنامة بطولة المدارس لرابطة الوسط

"أ"المجموعة 

2017/2016: الموسم الرياضي 

القلعة الرياضية  األولى

المقابالت

الخامسة

النجم الساحلي السادسة

النفيضة الرياضية



معفى الجولة التاريخ

ك بالحمامات/ن حمام سوسة/أ س بالوردانين/ن النجم الساحلي

النادي القربي الوطني السوسي شبيبة القيروان هالل مساكن

الملعب النابلي الوطني السوسي شبيبة القيروان هالل مساكن

حمام سوسة/أ س بالوردانين/ن النجم الساحلي النادي القربي

ك بالحمامات/ن النادي القربي النجم الساحلي س بالوردانين/ن

هالل مساكن شبيبة القيروان الوطني السوسي الملعب النابلي

حمام سوسة/أ شبيبة القيروان الوطني السوسي الملعب النابلي

ك بالحمامات/ن هالل مساكن النادي القربي النجم الساحلي

ك بالحمامات/ن هالل مساكن النادي القربي س بالوردانين/ن

شبيبة القيروان الوطني السوسي الملعب النابلي حمام سوسة/أ

س بالوردانين/ن الوطني السوسي الملعب النابلي حمام سوسة/أ

ك بالحمامات/ن شبيبة القيروان هالل مساكن النجم الساحلي

ك بالحمامات/ن شبيبة القيروان النادي القربي النجم الساحلي

الوطني السوسي الملعب النابلي حمام سوسة/أ س بالوردانين/ن

النجم الساحلي الملعب النابلي حمام سوسة/أ س بالوردانين/ن

ك بالحمامات/ن الوطني السوسي هالل مساكن النادي القربي

ك بالحمامات/ن شبيبة القيروان هالل مساكن النادي القربي

الملعب النابلي حمام سوسة/أ س بالوردانين/ن النجم الساحلي
الوطني السوسي التاسعة

* العبين تسعة (09)بــ القدم كرة: المدارس

هالل مساكن السابعة

شبيبة القيروان الثامنة

النجم الساحلي الخامسة

النادي القربي السادسة

حمام سوسة/أ الثالثة

س بالوردانين/ن الرابعة

المقابالت

الملعب النابلي 2016/10/16 األولى

ك بالحمامات/ن  الثانية

2017/2016: الموسم الرياضي 

رابطة الوسط لكرة القدم الجامعة التونسية لكرة القدم

روزنامة بطولة رابطة الوسط

 2004صنف المدارس 



معفى الجولة التاريخ

النادي القربي حمام سوسة/أ شبيبة القيروان هالل مساكن  األولى
ك بالحمامات/ن النادي المسعدي س بالوردانين/ن النجم الساحلي

النادي المسعدي س بالوردانين/ن النجم الساحلي النادي القربي

قرمبالية الرياضية حمام سوسة/أ شبيبة القيروان هالل مساكن

هالل مساكن شبيبة القيروان حمام سوسة/أ قرمبالية الرياضية

ك بالحمامات/ن النادي القربي النجم الساحلي س بالوردانين/ن

ك بالحمامات/ن هالل مساكن النادي القربي النجم الساحلي

النادي المسعدي شبيبة القيروان حمام سوسة/أ قرمبالية الرياضية

شبيبة القيروان حمام سوسة/أ قرمبالية الرياضية النادي المسعدي

ك بالحمامات/ن هالل مساكن النادي القربي س بالوردانين/ن

ك بالحمامات/ن شبيبة القيروان هالل مساكن النجم الساحلي

س بالوردانين/ن حمام سوسة/أ قرمبالية الرياضية النادي المسعدي

حمام سوسة/أ قرمبالية الرياضية النادي المسعدي س بالوردانين/ن

ك بالحمامات/ن شبيبة القيروان النادي القربي النجم الساحلي

ك بالحمامات/ن حمام سوسة/أ هالل مساكن النادي القربي

النجم الساحلي قرمبالية الرياضية النادي المسعدي س بالوردانين/ن

قرمبالية الرياضية النادي المسعدي س بالوردانين/ن النجم الساحلي

ك بالحمامات/ن شبيبة القيروان هالل مساكن النادي القربي

شبيبة القيروان الثامنة

النجم الساحلي الخامسة

النادي القربي السادسة

حمام سوسة/أ التاسعة

 الثانية

قرمبالية الرياضية

ك بالحمامات/ن

النادي المسعدي

هالل مساكن السابعة

س بالوردانين/ن الرابعة

المقابالت

الثالثة

رابطة الوسط لكرة القدم الجامعة التونسية لكرة القدم

روزنامة بطولة رابطة الوسط

  اياب2004صنف المدارس 

2017/2016: الموسم الرياضي 


