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الثاني للفرق الھاویةحكام مقابالت الدور التمھیدي  تعیین  
2016 تونس كاس  -2017  

	
	الملعب 	التوقیت 	الفریق المضیف 	الزائر الفریق 	الـحـكـم 	2 المساعد 1 المساعد 	الرابع الحكم 	الـرابـطـة 	المراقب + الرابطة

 

 2016نوفمبر  12 السبت
اصطناعي الللیلوادي  دق 30و 13س 	 	دي اللیلمستقبل وا	 	الرحمانمنزل عبد  	اسكندر الصغیر العجیميمخلص  محمد علي قرویة 	العیساويیوسف  	و ش رشید الباروني 	شمال-

	2016نوفمبر  13 األحد
اصطناعي الوسالتیة دق 30و 13س 	 	محمد ناصر فرج اسكندر جاب هللا بكوشمھدي  تقدم ساقیة الدائر الوسالتیةنجم 	 	رجب بالحاج فرج 	وسط نفاتيالنجیب  	تونس-

اصطناعي جلمة دق 30و 13س   	رحومةسیف  مھدي بالسرور الطاوسانیس  بالمظیلةنادي كرة القدم  جلمةنسر 	 	المقدوديظافر  	تونس الملولشيعبد العزیز  	جنوب-

مشارقةبئر   

	دون حضور جمھور

دق 30و 13س  	المزي قتیبة المايجھاد  المرنیسيمحجوب  ماھر العوني الحجري األھلي مشارقةبئر 	 	شمال سالم بنفتحي  	تونس-

دق 30و 13س  ......... 	الشماخزیتونة 	 		 الغیت بانسحاب مستقبل المحمدیة المحمدیة مستقبل

دق 30و 13س 	............. 	سوق األحد 	 			الغیت بانسحاب شبیبة العمران شبیبة العمران

دق 30و 13س 	توزر اصطناعي 	جریدة توزر	 	السرسوداد  	الشویحيرضا  	انیس السلماني انیس الناوي الشورابيعبد السالم  	القیروان الغرسليمحمد   س ب ز-

دق 30و 13س 	قصر ھالل اصطناعي 	األھلي  النادي	 	لحمر بئر 	الخلیفيعبد القادر  	بوقلیةاسماعیل  عبد الكریم المكور برھان بن حلیمة 	جنوب شفارمكرم   تونس-

علي  بوسیدي 
	اصطناعي

دق 30و 13س  	علي بویدي اتحاد س	 	الجریصة نادي 	عبد هللا سعد 	عمار منتصر بالعید باسم المبروكيزیاد  	ج غ لزرق توفیق  تونس-

دق 30و 13س 	المطویة اصطناعي 	المطویة اتحاد	 	عقارب كوكب 	الالويفرج عبد  	حفصیةم. علي بن  انور العبیدي احمد الشعري 	وسط صالح العماري  ج ش-

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

2016تونس  كاس  -2017  
	

	الملعب 	التوقیت 	الفریق المضیف 	الزائر الفریق 	مالـحـكـ 	2 المساعد 1 المساعد 	الرابع الحكم 	الـرابـطـة 	الرابطة +المراقب 

 

	2016نوفمبر  13 األحد
اصطناعي فریانة دق 30و 13س 	 	بالھوشاتمنیر  بوكدوسنور الدین  الھرابيسامي   سدریةاتحاد برج   فریانةنجم 	 	العكروتيانور  	جنوب فرج حمودة 	و ش-

ب الحدیقة  

 دون حضور جمھور

دق 30و 13س  	الزغالميكثیر  الحناشيوائل  العبیدي بلقاسم بدر العین الریاضیة الخضراء	 	بحریة بناحمد  	ش غ نجیمةخالد بن  	القیروان-

دق 30و 13س 	الردیف اصطناعي 	احمد الصید بوزنیفتوفیق  سفیان الغول جحیدريحاتم  المدیوني قصیبة ھالل الردیف	 	ج ش الرحمونيعصام  	س ب ز-

دق 30و 13س  .............. 	الحرایریةشباب 	 	مھدي حمامة نادي بئر الحفي 	العاشوريعاطف  مالوشم. صالح  	القیروان احمد اللواتي محمد فؤاد حمادي 	وسط-

دق 30و 13س 	المتلوي اصطناعي 	نجم المتلوي	 	رشاد بن فرج كندارامل  	محمد بن نصر هللا الصبخيمروان  	امین الرقیق 	و ش عبد الحمید النصیري 	زس ب -

اصطناعي المكنین دق 30و 13س 	 	المكنین سبورتینغ	 	منوبة مولدیة 	القراميایمن  رمزي بن ثابت الدریديایمن  	المشرقي منصور 	شمال محمد القاسمي 	وسط-

يبني حسان اصطناع 	برق بني حسان	س 14 و30 دق	 	حفوزامل  	نصري خالد 	اإلالھيقصي  السایحيفخر الدین  الرحیمي رضا 	س ب ز يالعیادحسن   شمال-

الساف  یقصور
 اصطناعي

	دون حضور جمھور

دق 30و 13س  	قصور الساف اتنحاد	 	سبیطلةاتحاد  	محمد فني 	سیف الدین بن وراد امین برك هللا مايحسان  	تونس الزغالميعلي   ش غ-

صلب سبیبة دق 30و 13س 	 	سبیبةنجاح   	نادي بنبلة 	المالكي محرز 	الورتانيغسان  النفزيصابر  الماجريحمدي  	ونست عبد هللا المناعي  ش غ-

	
.الفائز	لتعیین	الترجیحیة	الركالت	إلى	اللجوء	یقع	التعادل	استمراریة	صورة	في	دقیقة	15	منھا	واحدة	كل	تدوم	إضافیتین	حصتین	إلى	اللجوء	یقع	بالتعادل	المقابلة	انتھاء	عند:المالحظات 	
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الثانيتعیین حكام مقابالت الدور التمھیدي   
2016 كاس تونس  -2017  

 
 
 
 

الملعب التوقیت	 الفریق المضیف	 الفریق الزائر	 الـحـكـم	 2المساعد  1المساعد 	 الحكم الرابع	 الـرابـطـة	 المراقب + الرابطة	 	

 2016نوفمبر  16 األربعاء 

اصطناعي المرناقیة دق 30و 13س 	 	البطان جمعیة 	 	خطاف القلعة الكبرى 	حمزة السماللي عبد الحق العافي سفیان منصري 	عبد الوھاب الجاللي 	س ب ز بشیر المناعي 	نابل-

 البصیري اصطناعي

	دون حضور جمھور
دق 30و 13س  	حسن درویش سیف الدین الساسي محمد بن رمضان بعث بو حجلة ستیر جرزونة	 	راغب حباشة 	نابل شعبان العرفاوي 	تونس-

 سجنان اصطناعي

 دون حضور جمھور
دق 30و 13س  	جعفر العرفاوي مروان العمراني سفیان جبارة نجم بني خالد سجنان معالي 	 	حمزة الوسالتي 	تونس منجي الریاحي 	تونس-

	


