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ذھــــــــــــــــاب لتاسعةاالجــولــــــــة الت ـــــــابــــام مقـــــــــن حكــــــــتعیی  

 
 

األولىمجموعة ال  
 

 

الملعب التوقیت	 الفریق المضیف	 الفریق الزائر	 الـحـكـم	 2المساعد  1المساعد 	 الحكم الرابع	 الـرابـطـة	 المراقب + الرابطة	 	
2017جانفي  07السبت    

دق 00و 14س  رادس اصطناعي 	حبیب الكریمي امان هللا الحجري محمد فني موج منزل عبد الرحمان النجم الرادسي	 	صادق الكومانجي 	تونس -محمد الغربي 	تونس
 سكرة اصطناعي
دق 00و 14س 	دون حضور جمھور 	بالل بوبكرالبناني عماد النایلي خالد النصري النادي األولمبي للنقل مستقبل سكرة	 	فخر الدین السائحي 	س ب ز -زبیر نویرة 	تونس

	2017جانفي  08األحد 
 راس الجبل اصطناعي
دق 00و 14س 	دون حضور جمھور 	نسر ماتلین	 	مولدیة منوبة 	محمد بوعبید اسكندر جاب هللا فرج عبد الالوي 	فرج محمد نصر 	وسط -عبد هللا المناعي 	ش غ

دق 00و 14س 	العمران اصطناعي 	اسكندر الصغیر اشرف حمودة عبد السالم ماني جمعیة مقرین شبیبة العمران	 	مراد الغناي 	و ش -طاھر المانسي 	شمال
 البصیري بنزرت
دق 00و 14س  دون حضور جمھور 	الكریم المكورعبد  غازي الجلولي توفیق بالحاج علي األھلي الماطري ستیر جرزونة  	سامي الھرابي 	جنوب -صحبي الھدواج 	القیروان

دق 00و 14س 	وادي اللیل اصطناعي 	محمد بن نصر هللا محمود موسى بادیس بن صالح مستقبل المحمدیة مستقبل وادي اللیل	 	ھیثم الزیودي 	و ش -عاللة المالكي 	تونس
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ذھــــــــــــــــاب تاسعةالالجــولــــــــة الت ـــــــابــــام مقـــــــــن حكــــــــتعیی  
 
 

الثانیةمجموعة ال  
 
 
 

الملعب التوقیت	 الفریق المضیف	 الفریق الزائر	 الـحـكـم	 2المساعد  1المساعد 	 الحكم الرابع	 الـرابـطـة	 المراقب + الرابطة	 	
	2017جانفي  08األحد  

دق 00و 14س 	الدھماني اصطناعي 	مكرم زغل ولید معلى مجدي بالحاج علي سلیمان مستقبل نادي الدھماني  	محمد العروي 	جنوب -سمیر النفاتي 	تونس
 جلمة اصطناعي
 دون حصور جمھور

 00و  14س 
	غسان الورتاني یاسن بن حسن مروان العمراني ایمن النصري نجم الوسالتیة نسر جلمة دق 	تونس -عبد العزیز الحمروني 	وسط

دق 00و 14س 	الفحص اصطناعي 	وائل المحواشي صابر النفزي یاسین سواكة نجاح سبیبة الفحصنجم 	 	حمزة الوسالتي 	تونس -توفیق لزرق 	تونس
دق 00و 14س 	حفوز اصطناعي 	مراد عاشور طارق الجالصي فارس بوقشة اتحاد بوسالم امل حفوز	 	نزار الریاحي 	تونس -حبیب الطرابلسي 	جنوب
دق 00و 14س 	سبیطلة اصطناعي 	اتحاد سبیطلة	 	محمد الدھماني مستقبل برنوصة 	منصور المشرقي محجوب المرنیسي امیر السلیتي 	شمال -عادل الصغیر و ش  

معشببني خالد  دق 00و 14س 	 	نجم الخالدي	 	سفیان كتات نادي مكثر 	توفیق بوزنیف بسام عبودة 	فھمي جالب 	ج ش -نجیب ضو تونس  
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ذھــــــــــــــــاب تاسعةالالجــولــــــــة الت ـــــــابــــام مقـــــــــن حكــــــــتعیی  
 
 

الثالثةمجموعة ال  
 
 

الملعب التوقیت	 الفریق المضیف	 الفریق الزائر	 الـحـكـم	 2المساعد  1المساعد 	 الحكم الرابع	 الـرابـطـة	 المراقب + الرابطة	 	
2017جانفي  07السبت    

	وھبي السعودي جمال الدرعي رمزي الحرش حمدي السعودي الھاللي النادي ھالل الشابة س 14 و30 دق	الشابة اصطناعي 	القیروان مصطفى السباعي 	ش غ-
سیدي بوعلي 
دق 00و 14س 	اصطناعي 	نادي ھرقلة	 	عبد هللا سعد سبورتینغ المكنین 	الشافعي رزیقات شوقي عریف 	امیر الحرشاني 	ج غ -فؤاد قیدارة 	جنوب

قصیبة المدیوني 
دق 00و 14س 	اصطناعي 	النادي البنبلي	 	بالل الرزقي خطاف القلعة الكبرى 	شھاب بن قلعیة محمد بن قلعیة 	نبیل البرھومي 	ش غ -عبد هللا الدرعي 	القیروان

	2017جانفي  08األحد 
القلعة الصغرى 
دق 00و 14س 	اصطناعي 	مھدي بالسرور نوفل البحري ولید المنصري مستقبل رجیش القلعة الریاضیة  	غسان لحمر 	تونس -عمارة المرداسي 	ش غ
دق 00و 14س 	المھدیة معشب 	رضا الرحیمي عادل الطرشي بالل بوزید اتحاد قصور الساف مكارم المھدیة	 	فادي البرقوقي 	س ب ز -الھادي ساسي 	نابل
دق 00و 14س 	المكنین اصطناعي 	زیاد النایلي سلیم بلقاسم ماھر بالقاسم الملعب السوسي األھلي الحجري  	منتصر عمار 	غج  -علي الشبشوب 	القیروان
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الرابعةمجموعة ال  
 
 

الملعب التوقیت	 الفریق المضیف	 الفریق الزائر	 الـحـكـم	 2المساعد  1المساعد 	 الحكم الرابع	 الـرابـطـة	 الرابطة المراقب +	 	
2017جانفي  07السبت    

دق 00و 14س 	جربة اصطناعي 	ایوب الشابي عمر بریدع عبد السالم الشورابي نبیل الھمادي نجم الجم امل جربة	 	القیروان -سامي محمد ج ش   
 الردیف اصطناعي
دق 00و 14س  دون حضور جمھور 	ھالل الردیف	 	محمد علي قرویة نادي محیط قرقنة 	محمد مدیمغ محمد البدیوي اسامة نوار 	و ش -محمد الغرسلي س ب ز  

2017جانفي  08األحد   
ساقیة الدائر 
دق 00و 14س 	اصطناعي 	شریف بن حماد محمد امین بوجمعة علي الورھاني زیتونة الشماخ تقدم ساقیة الدایر  	عبد العظیم الشلواح 	شمال -علي الفرشیشي 	ش غ

دق 00و 14س 	توزر اصطناعي 	جریدة توزر	 	نور الدین بوكدوس خلیل بالكحلة كمال الحاج ساسي سھم قصر قفصة 	انور العكروتي 	جنوب -عصام الرحموني 	س ب ز
دق 00و 14س 	فریانة اصطناعي 	نجم فریانة	 	اسامة شریط اتحاد المطویة 	عبد المجید حسین نبیل ددور 	الیاس النھاري 	وسط -محمد علي البكري 	ج غ
دق 00و 14س  الحامة اصطناعي 	حسام بولعراس نادي جبنیانة وداد الحامة  	آزر النعیمي الیاس الوسالتي معز الفالح 	ش غ -صادق الدغاري ج ش  

 
 

 


