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كاسس تونستعيیيین حكامم مقابالتت االدوورر ااألوولل   
 
 

 
 

االملعب 	االتوقيیت   	االفريیق االمضيیف   	االفريیق االزاائر   	االـحـكـم   	2االمساعد  1االمساعد    	االحكم االراابع   	االـراابـطـة   	االمرااقب + االراابطة   	  
2015 نوفميیر 28االسبت    

منزلل تميیم بلديي  
	ددوونن حضورر جمهھورر   	ددقق 30وو 13سس    	محمد بوجلبانن نورر االديین بوكدووسس ااميیر االعيیادديي ااالتحادد االريیاضي بسبيیطلة االنادديي االريیاضي االقربي   	االيیاسس شقروونن   	جنوبب   -سامي ددرربالل -تونس 	  

	ددقق 30وو 13سس  االمهھديیة معشب    	سفيیانن ميیالدد محمد شريیط ززيیادد االكعباشي اامل حمامم سوسة مكاررمم االمهھديیة   	ناددرر ررمضانن   	جج غغ   -عز االديین االشعباني -تونس 	  

بنزررتت االبصيیريي  
	ددوونن حضورر جمهھورر   	ددقق 30وو 13سس    	كريیم االخميیريي ااإلتحادد االمنستيیريي ستيیر جرززوونة   	محمد فني سليیم االجبنيیاني يیاسيین بن قاسم   	تونس   -فتحي بوستة -جنوبب 	  
اارريیانة ااصطناعي  
	ددوونن حضورر جمهھورر   	ددقق 30وو 13سس    	االجمعيیة االريیاضيیة بأرريیانة   	محمد االسبوعي ااإلتحادد االريیاضي بسليیانة   	ططاررقق موالهھھھي حسانن شعبانن   	وو شش محمد علي قروويیة   -عبد االجليیل بن عليیة -شمالل 	  
	بن عرووسس معشب   	ددقق 30وو 13سس    	سبوررتيینغ بن عرووسس   	شوشانن جمعة نبيیل االدررددوورريي يیسريي بو علي االجمعيیة االريیاضيیة بجربة   	محمودد قصيیعة   	ووسط   -توفيیق االعجنقي -تونس 	  

	ررئيیسياالحماماتت    	ددقق 30وو 13سس    	نادديي كرةة قدمم بالحماماتت   	قرمباليیة االريیاضيیة   	ررشديي قزقز   	مهھديي بكوشش غسانن مطاووعع ااحمد االذوويیويي   	ووسط   -ررضا بوقليیة -جج شش  
	صفاقسحي االحبيیب    	ددقق 30وو 13سس    	االملعب االريیاضي االصفاقسي   	ااألوولمبي االباجي   	هھھھيیكل بن سالم   	سفيیانن جباررةة اايیمن االريیاحي ااسامة االشتيیويي   	تونس   -هھھھلوليبوررااوويي  -ووسط  

	نجيیب االخطابب تطاوويین   	ددقق 30وو 13سس    	ااإلتحادد االريیاضي بتطاوويین   	االهھاللل االريیاضي بمساكن   	معز معاللل   	محمد بن ررمضانن ووجديي االطراابلسي ااميین ددرروويیش   	نابل   -مبرووكك االسالمي -جج شش  
	االكافف معشب   	ددقق 30وو 13سس    	ااوولمبيیك االكافف   	سكك االحديید االصفاقسي   	نبيیهھ االعواادديي   	يیاسيین سوااكة االماجرييحمديي  اايیمن بن حموددةة   	تونس   -فريید االساحلي -شمالل  

 
 
 

ددقيیقة في صوررةة ااستمراارريیة االتعاددلل يیقع االلجوء إإلى االركالتت االترجيیحيیة لتعيیيین االفائز. 15عند اانتهھاء االمقابلة بالتعاددلل يیقع االلجوء إإلى حصتيین إإضافيیتيین تدوومم كل ووااحدةة منهھا االمالحظاتت:  


