
Fédération Tunisienne de Football
Direction Nationale d’Arbitrage 
32,Rue des Juges El Menzah - 6 - 1004 Tunis
Tél : +216.71.232.680 / Fax : +216.71.232.970                                                                                                                 Saison Sportive 2016-2017               
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تعیین حكام مقابالت الدور الثاني
2017-2016 كاس تونس 

المراقب + الرابطةالـرابـطـةالحكم الرابع2 المساعد1 المساعدالـحـكـمالفریق الزائرالفریق المضیفالتوقیتالملعب

2016  نوفمبر19 السبت
13س جلمة اصطناعي و  علي الفرشیشي-ش غشمالماھر العونيمحمد الماجرياشرف الھذلياحمد الذواديقصر ھاللنسر جلمة دق30

13س وادي اللیل اصطناعي و  معز جبنیاني-تونسو شمحمد عبد العاليخالد داليعلي بن نجمةاسكندر عبیدةنادي كرة القدم بالحماماتمستقبل وادي اللیل دق30
13س فریانة اصطناعي و  محمد سامي-ج شج غنادر رمضانزیاد النایليزیاد المبروكيزیاد الكعباشيتقدم ساقیة الدائرنجم فریانة دق30

13س المكنین اصطناعي و  حسین عبد الناظر-جنوبس ب زبالل بوزیدرضا الرحیميعماد النایليخالد نصريكوكب سوق األحدسبورتینغ المكنین دق30

13س القصیبة اصطناعي و  مكرم شفار-تونسالقیرواناحمد الشابيانیس الناويامان هللا المخلوفينبیل الھماديالملعب اإلفریقي بمنزل بورقیبةنادي بنبلة دق30
قصور الساف اصطناعي

13س دون حضور جمھور و  ش غ-عمارة المرداسيتونسسفیان الورتانيسیف رحومةایمن بن حمودةمحمد الفنياتحاد سیدي بو علياتحاد قصور الساف دق30
13س جرجیس القدیم و  صالح العماري-ج شجنوبلزھر العلوینينور الدین بوكدوسمحمد بوجلبانكمال الحاج ساسيھالل مساكنزیتونة الشماخ دق30

13س المطویة اصطناعي و  سامي التركي-جنوبو شمحمد نصرصدیق اللموشيمحمد البدیويعبد السالم مانينادي بئر الحفياتحاد المطویة دق30
13س حفوز اصطناعي و  الھادي ساسي-نابلوسطرامي المھدوياسكندر جاب هللایمن البدیويمھدي بكوشنجم المتلويامل حفوز دق30

 دقیقة في صورة استمراریة التعادل یقع اللجوء إلى الركالت الترجیحیة لتعیین الفائز.15عند انتھاء المقابلة بالتعادل یقع اللجوء إلى حصتین إضافیتین تدوم كل واحدة منھا المالحظات:
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 الرابطة+المراقب الـرابـطـةالحكم الرابع2 المساعد1 المساعدالـحـكـمالفریق الزائرالفریق المضیفالتوقیتالملعب

2016 نوفمبر 20األحد 

13س السرس صلب و  و ش–عادل صغیر تونسغسان الورتانيامان هللا الحجريحمدي الماجريمحمد علي بیرقدارنادي قربةوداد السرس دق30

13س المكنین اصطناعي و  محمد الغربي-تونسشمالمحمد بركاتيمصطفى الشریفرضا السعیدانيمحمد الدھمانيالملعب الصفاقسياألھلي الحجري دق30

13س القصیبة اصطناعي و  توفیق لزرق-تونسنابلمعز معاللسیف الدین ساسيمحمد زازیةخالد قویدرنادي سكك الحدید الصفاقسيالمدیوني قصیبة دق30
13س طبربة اصطناعي و  سامي دربال-تونستونسولید الھذليوائل المحواشيشھاب الطرابلسيكریم الخمیريقوافل قفصة جمعیة البطان دق30
13س بن عروس معشب و  سید بو دن-القیروانشمالعلي الورھانيامیر السلیتيمحرز الورھانيایمن طشاطبني خالدسبورتینغ بن عروس دق30
13س العین اصطناعي و  شكري قندولةش غسفیان عمارةمحمد بن قلعیةكمال الفضالويحسام بولعراسقرمبالیة الریاضیةبدر العین دق30

 دقیقة في صورة استمراریة التعادل یقع اللجوء إلى الركالت الترجیحیة لتعیین الفائز.15عند انتھاء المقابلة بالتعادل یقع اللجوء إلى حصتین إضافیتین تدوم كل واحدة منھا المالحظات:


