
االمكتبب االجامعي يیضبطط االررززنامة االنهھائيیة لباقي أأددوواارر كأسس توونسس 
2014للمووسمم االرريیاضي  -2015  

 
تبعا لالجتماعع االمنعقدد صباحح االيیوومم بمقرر االجامعة االتوونسيیة لكررةة االقددمم بررئاسة االددكتوورر 

ررئيیسس االجامعة االتوونسيیة لكررةة االقددمم وو بحضوورر ممثلي ااألندديیة االمتأهھھھلة للددوورر ثمنن االنهھائي  االجررئئ وودديیع
-2014لكأسس توونسس مووسمم  بقيیة مبارريیاتت االكأسس بالنسبة  ررززنامة االجامعة بمشررووعع . ذذكررتت 2015

-2014للمووسمم االرريیاضي  كما ططلبتت منن االنوواادديي تقدديیمم مقتررحاتهھا على أأنن تحتررمم مبددأأ اانهھاء   2015
تصفيیاتت كأسس  تت مسابقة االكأسس قبلل مووعدد مباررااةة منتخبنا االووططني ضدد نظظيیررهه االليیبيیرريي لحسابب منافسا

. 2015سبتمبرر  5ااألممم ااإلفرريیقيیة االمبررمجة ليیوومم   
االرريیاضي االتوواارريیخ االّتاليیة: االتررجي وو قدد ااقتررحح ممثلل  

-  
2015أأووتت  5 : االــــددوورر ثمنن االنهھائي  

-  
2015أأووتت  15 االنهھائي: االددوورر رربع  

-  
2015أأووتت  20نصفف االنهھائي:االددوورر   

-  
2015سبتمبرر  5 االنهھائي: االددوورر  

االتاليیة: االتوواارريیخ االقصرريینن  في حيینن ااقتررحح ممثال االنجمم االرريیاضي االساحلي وو مستقبلل  
-  

2015أأووتت  12 : االــــددوورر ثمنن االنهھائي  
-  

2015أأووتت  16 االنهھائي: االددوورر رربع  
-  

2015أأووتت  26 االنهھائي: االددوورر نصفف  
-  

2015أأووتت  30 االنهھائي: االددوورر  
االنادديي ااإلفرريیقي: فرريیقق كما ااقتررحح ممثلل  

-  
2015أأووتت  4االــــددوورر ثمنن االنهھائي :  

-  
2015أأووتت  25 االنهھائي: االددوورر رربع  

-  
2015أأووتت  28 االنهھائي: االددوورر نصفف  

-  
2015سبتمبرر  1 االنهھائي: االددوورر  

: كاالتي االجـــامعة كانن بهھ في حيینن أأنّن االمشررووعع االذذيي تقددمتت  
-  

2015أأووتت  5وو  4االنهھائي :االــــددوورر ثمنن   
-  

2015أأووتت  16وو  15 االنهھائي: االددوورر رربع  
-  

2015أأووتت  28وو 26بيینن  االنهھائي: االددوورر نصفف  
مووعددهه الحقا تدديیدد يیقع االنهھائي: االددوورر  

هھھھـــذذاا وو قدد عاررضتت ثالثة أأندديیة فقطط االتوواارريیخ االّتي ااقتررحتهھا االجامعة وو هھھھي     
اضي االّســاحلي فيیما ططالبب ممثلل االّنادديي وو االنجمم االرريی مستقبلقـــابسس االقصرريینن٬، مستقبلل



إإلى يیوومم  االبنززررتي االنظظرر في اامكانيیة تقدديیمم مووعدد مباررااةة فرريیقهھ ضدد االّنادديي االرريیاضي االصفاقسي االرريیاضي
. أأووتت 3  

وو في ااخـــرر االجلسة ااتفقق االحاضرروونن على ررفـــع كلل االمقتررحاتت إإلى االمكتبب االجـــامعي ليیتخذذ االقرراارر  
االذذيي يیررااهه صالحا.  

  
عليیهھ فقدد ااجتمع االمكتبب االجامعي بحضوورر االمدديیرر االفني مساء االجمعـــة وو بعدد عررضض كلل االمقتررحاتت وو 

تقرررر ااالبقاء على االتوواارريیخ االتاليیة:  
علما أأنّن فرريیقق  ( .2015أأووتت  5وو  4يیــوومي  : االــــددوورر ثمنن االنهھائي 

إإلى يیوومم  لتقدديیمم االمباررااةة  االصفاقسي ررفضض مقتررحح فرريیقق االنادديي االرريیاضي قدد  االبنززررتي االرريیاضي االنادديي
أأووتت). 3  

. 2015أأووتت  16وو  15ستددوورر منافساتت هھھھذذاا االددوورر يیوومي  االنهھائي: االددوورر رربع  
2015أأووتت  28وو 26في فتررةة ما بيینن  االنهھائي: االددوورر نصفف  

. االنهھائي الحقا فيیما سيیتمم تحـــدديیدد مووعدد االددوورر   
	  


