
 

 

 

  نتائج سحب عملية القرعة

  للدور السادس عشر لكأس تونس أكابر 2015/2016

 بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 28/12/2015

 

  النجم الرياضي بالمتلوي1-

  هالل مساكن ≠ مستقبل وادي الليل2-

 ستير جرزونة≠ النادي األهلي الحجري3-

 النجم الرياضي الساحلي ≠ نادي كرة القدم الحمامات4-

  الملعب القابسي ≠ الترجي الرياضي الجرجيسي5-

 النادي اإلفريقي ≠ االتحاد الرياضي ببن قردان6-

  البعث الرياضي بالرقاب ≠ النجم االولمبي بسيدي بوزيد7-

 النجم الرياضي بالفحص ≠ القوافل الرياضية بقفصة8-

  النادي الرياضي بحمام األنف ≠ السهم الرياضي بقفصة9-

 االتحاد الرياضي بقصور الساف ≠ الترجي الرياضي التونسي10-

 االولمبي الباجي ≠ الملعب التونسي11-

  النادي الرياضي البنزرتي ≠ االتحاد الرياضي بسليانة12-

  الهالل الرياضي بالشابة ≠ جندوبة الرياضية13-

  القلعة الرياضية ≠ سكك الحديد الصفاقسي14-

 الشبيبة الرياضية القيروانية≠ النجم الرياضي الرادسي15-

  النادي الرياضي الصفاقسي ≠ المستقبل الرياضي بالمرسى16-

 

 

 

 

 



 

 

 

  نتائج سحب عملية القرعة

  للدور الثمن النهائي  لكأس تونس أكابر 2015/2016

                بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 28/12/2015

 

 

 

 النادي الرياضي البنزرتي أو  االتحاد الرياضي بسليانة≠ القلعة الرياضية أو سكك الحديد17-

  الصفاقسي

 النجم الرياضي الساحلي أو نادي كرة القدم الحمامات≠ االولمبي الباجي أو الملعب التونسي18-

 النادي الرياضي الصفاقسي أو المستقبل الرياضي بالمرسى ≠ النجم الرياضي بالفحص أو19-

 القوافل الرياضية بقفصة

 النادي الرياضي بحمام االنف أو السهم الرياضي بقصر قفصة ≠ االتحاد الرياضي بقصور20-

 الساف أو الترجي الرياضي التونسي

 النحم الرياضي بالمتلوي ≠ الشبيبة الرياضية القيروانية أو  النجم الرياضي الرادسي21-

  الهالل الرياضي بالشابة    أو جندوبة الرياضية≠ البعث الرياضي بالرقاب أو النجم االولمبي22-

  بسيدي بوزيد

  ستير جرزونة أو النادي األهلي الحجري≠ الملعب القابسي أو الترجي الرياضي الجرجيسي23-

 هالل مساكن أو مستقبل وادي الليل ≠ النادي اإلفريقي أو االتحاد الرياضي ببن قردان24-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نتائج سحب عملية القرعة

  للدور الربع النهائي  لكأس تونس أكابر 2015/2016

                بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 28/12/2015

 

 

 

 

 

 

 هالل مساكن أو مستقبل وادي الليل أو النادي اإلفريقي أو االتحاد الرياضي بن25-

  قردان≠ نجم المتلوي أو الشبيبة القيروانية أو النجم الرادسي

 النجم الساحلي أو نادي كرة القدم بالحمامات أو االولمبي الباجي أو الملعب التونسي26-

 ≠ نادي الرياضي بحمام األنف أو سهم قصر قفصة أو اتحاد قصور الساف أو الترجي

  الرياضي التونسي

 النادي الصفاقسي أو مستقبل المرسى أو نجم الفحص أو قوافل قفصة ≠النادي27-

  الرياضي البنزرتي أو اتحاد سليانة أو القلعة الرياضية أو سكك الحديد الصفاقسي

 ستير جرزونة أو النادي األهلي الحجري أو الملعب القابسي أو التلرجي الجرجيسي28-

 ≠ الهالل الرياضي بالشابة أو جندوبة الرياضية أو بعث الرقاب أو المبيك سيدي

  بوزيد


