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 كاس تونس الثانيتعيين حكام مقـابالت الدور  
 الرابطة+ المراقب   الـرابـطـة الحكم الرابع 2المساعد   1المساعد   الـحـكـم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

  2112ديسمبر  11السبت 
 -شمال-الرحمان كشاط.ع نابل محمد علي الفهري حسن الدرويش سيف الدين ساسي خالد قويدر مكارم المهدية النجم الرادسي دق 31و 13س   اصطناعي رادس

 -وسط- بشير االمام تونس جهاد مزوغي ايمن الرياحي قيس بن سعادة كريم محجوب سكك الحديد الصفاقسي نادي جبنيانة دق 31و 13س   ملعب جبنيانة

 -غ.ش-اهلل المناعي.ع ش.ج امين بوريشة رامي الداي محمد شابير علي مختار ستير جرزونة نسر جلمة دق 31و 13س   جلمة بلدي 

 -تونس-توفيق االزرق ز.ب.س حمزة حمرشة عاطف البناني نزار علوي ماهر عمري اولمبيك غرغار النجم الرياضي بالفحص دق 31و 13س   الفحص اصطناعي

 2112ديسمبر  21 األحد
 -قيروان-اهلل الدرعي.ع غ.ش أزر النعيمي منجي العبيدي معز الفالح سفيان عمارة النجم الرياضي اللجمي بعث الرقاب دق 31و 13س   رقاب اصطناعي

 -تونس-هادي روابح ش.ج نضال القاهري محمد بن محمد فهمي جالب منير الساري امل بوفيشة القلعة الرياضية دق 31و 13س   القلعة الصغرى

 منزل تميم اصطناعي
 دون حضور جمهور

 -جنوب-حبيب الطرابلسي تونس سفيان الورتاني حمدي الماجري صابر النفزي ايمن النصري األهلي الحجري النادي القربي دق 31و 13س  

 -ش.و-مصطفى االحمر قيروان نبيل الهمادي صالح مالوش.م السالم شورابي.ع زهير الفرحاني مستقبل المحمدية هالل مساكن دق 31و 13س   مساكن بلدي
 -تونس-صالح القرجي ش.و مراد سلومة علي بن نجمة طارق موالهي حمزة جعيد موج منزل عبد الرحمان جندوبة الرياضية دق 31و 13س   جندوبة معشب

دق 31و 13س   قصر قفصة صلب  -ز.ب.س-فاضل شلبي جنوب كمال الرابحي راغب بوزيد نور الدين بوكدوس توفيق بالحاج علي ملعب منزل بورقيبة سهم قصر قفصة 
دق 31و 13س   الدهماني  -شمال-الجليل بن علية.ع ش.ج عمر لزرق سفيان الغول رؤوف فهيم كتات سفيان اتحاد سليانة مستقبل برنوصة 
دق 31و 13س   بنان صلب  -جنوب-وليد كشو غ.ج نادر رمضان المبروكيزياد  زياد النايلي زياد الكعباشي هالل الشابة بعث بنان 
دق 31و 13س   باجة معشب  -تونس-سامي دربال تونس سفيان جبارة وائل المحواشي خالد الزاير مراد الجربي جمعية جربة األولمبي الباجي 
 وادي الليل

 دون حضور جمهور
دق 31و 13س    -شمال-فريد بن نصر وسط جوهر يوسف احمد قرامي جمعة شوشان محمود قصيعة اتحاد المطوية مستقبل وادي الليل 

قصور الساف 
 اصطناعي

دق 31و 13س    -نابل-بشير المناعي شمال ماهر العوني عالء الهذلي امير السليتي جالل السحباني الجريدة الرياضية بتوزر اتحاد قصور الساف 
دق 31و 13س   حمامات اصطناعي  -تونس-عباس مبزعية جنوب لزهر العلواني عمر الزنايدي مكرم الشعري الفراتيقيس  النجم الخالدي بالحمامات. ق.ك.ن 

 .دقيقة في صورة استمرارية التعادل يقع اللجوء إلى الركالت الترجيحية لتعيين الفائز 51عند انتهاء المقابلة بالتعادل يقع اللجوء إلى حصتين إضافيتين تدوم كل واحدة منها :المالحظات


