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 تعيين حكام مق ابالت كاس تونس
 الثانيالدور التمهيدي   

 
 

 المراقب + الرابطة ال راب ط ة الحكم الرابع 2المساعد   1المساعد   ال ح ك م الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018 أكتوبر 30 الثالثاء
دق 30و 13س   بن عروس معشب  تونس  –سامي دربال  وسط حسني النايلي   أحمد الضويوي  رمزي بن فرج  أسامة شريط  جربة أمل عروسسبورتينغ بن  

 2018أكتوبر  31األربعاء 

دق 30و 13س   حي الحبيب صفاقس  سوسة  –ابراهيم السويسي  ج غ  منتصر عمار  جاسم الفهيمي  سليم بلقاسم  نادر رمضان  مستقبل تطاوين الصفاقسي األهلي 

 قصيبة سوسة اصطناعي
 دون حضور جمهور

دق 30و 13س    
 نابل  –بشير المناعي  الكاف  نبيل البرهومي  الياس الوسالتي  معز الفالح  بلقاسم العبيدي  هالل مساكن قصيبة سوسة أسد

دق 30و 13س   المرسى الشتيوي  بنزرت  –الطاهر المانسي  وسط  محمد عزيز الفرادي  وسام بوغطاس   حسين عبد المجيد  رامي المهدوي  ملعب المكناسي مستقبل المرسى 

----------------------- دق 30و 13س     المنستير  –فرج حمودة  نابل  سامح العامري  محمد أمين حسن  محمد جازية  معز معالل  نسر الماتلين النجم العلوي 

اصطناعيفتحي زهير  دق 30و 13س     الكاف  –علي الفرشيشي  الشمال  هاني التفزي  مصطفى الشريف  أغيالس ميهوب  محمد بركاتي  قوافل قفصة اتحاد قرطاج 

دق 30و 13س   الشابة بلدي  تونس  –الجبنياني معز  نابل  محمد بن رمضان  حسين الدرويش رضا بوشالغم  خالد قويدر  جمعية اريانة هالل الشابة 

دق 30و 13س   بئر مشارقة اصطناعي  تونس  –نجيب النفاتي  وسط شرقي  رشاد بوشهوة  علي حمودة  اشرف حمودة  اسكندر عبيدة  اتحاد بوسالم بئر مشارقة 

دق 30و 13س   اجيم اصطناعي  قابس  –مبروك السالمي  جنوب  أسامة كمون  هشام أوالد علي  طارق علولو  توفيق بالحاج علي  جندوبة الرياضية أجيماتحاد  

----------------------------- دق 30و 13س     
 فخر الدين السايحي  بوبكر البناني  رضا الرحيمي  سفيان منصري  هالل اكودة واحة قبلي

سيدي 
 بوزيد 

 مدنين  –ي لمبروك الفيال

دق 30و 13س   باجة معشب  الكاف  –عاطف اليعقوبي  تونس  سفيان الورتاني  هيكل الضاوي  رمزي محجوب  محمد الفني  مستقبل سليمان الباجياالولمبي  

دق 30و 13س   قصور الساف اصطناعي  القيروان  –الصحبي الهدواج  تونس  سيف الدين بن وراد  اسامة اليحياوي  سيف الدين بن رحومة  وليد العوني  ملعب منزل بورقيبة اتحاد قصور الساف 

-------------------------- دق 30و 13س     قابس  –سامي محمد  الجنوب  سامي الهرابي  محمود بوشعالة  نورالدين بوكدوس  نادر الزغيدي  منزل بوزلفة زيتونة شماخ 



 

Fédération Tunisienne de Football 

Direction Nationale d’Arbitrage  

Stade Annexe d'El Menzah Cite Olympique1003.Tunis 

Tél :   71 948 291 / 71 948 031 

 Fax : 71 948 592                                                                                                                                                              Saison Sportive 2018-2019                
 

--------------------------
- 

دق 30و 13س    سيدي بوزيد –محمد الغرسلي  القيروان  رضا الشويحي  أنيس الناوي  عبد السالم الشورابي  أحمد الشابي  جمعية جربة امل بوشمة 

دق 30و 13س   النفيضة اصطناعي  
 منصور المشرقي  بالل سعد محرز الورهاني  علي الورهاني  مستقبل وادي الليل النفيضة الرياضية

رابطة 
 بنزرت 

 قفصة  –منجي الحامدي 

--------------------------
- 

دق 30و 13س    
 أحمد الناصفي توفيق بوزنيف  محمد شبير  احمد الصيد  مستقبل الرجيش نادي فوسانة

رابطة 
 مدنين 

 صفاقس  –ناجح قاسم 

العرايس اصطناعي أم دق 30و 13س     
 محمد العاقل  محمد علي األشهب  رامي الدالي  منير الساري  مكارم المهدية غزال ام العرايس

جنوب 
 شرقي 

  سصفاق –فتحي السالمي 

------------------------ دق 30و 13س     تونس  –توفيق األزرق  وسط شرقي  أحمد حمودة  اسكندر الصغير  مروان السبخي  عبد السالم ماني  العالية الرياضية برج العامري 

 

 

 دقيقة في صورة استمرارية التعادل يقع اللجوء إلى الركالت الترجيحية لتعيين الفائز. 15المقابلة بالتعادل يقع اللجوء إلى حصتين إضافيتين تدوم كل واحدة منها عند انتهاء المالحظات:

 

 

 


