
اجلامعة التوسية لكرة القدم
الرابطة الوطنية لكرة القدم احملرتفة

يض 2019- 2020 ٔوىلاملومس الر ة ا مو الرابطة الثانية - ا
املقاب 4اجلو املقاب 3 املقاب 2 املقاب 6املقاب 5املقاب 1

ٔوىل ٔوملبيك مدننياجلو ا ن عروس/ دي  ٔوملبيك سيدي بوزيد/مزنل 
بة بورق

ن/احلديد الصفاقيس هالل مسا س/النجم  ر جر
الراديس

ل  س/مستق ل قا مستق
ة الس

نة ٔر /مجعية  ٔومليب البا ا

ن اجلو الثانية دي  ة/ ل الس مستق
عروس

ٔوملبيك سيدي النجم الراديس/
 بوزيد

ن بة/هالل مسا مزنل بورق ر  احلديد الصفاقيس/
س جر

س ل قا نة/مستق ٔر ٔومليب البامجعية  ٔوملبيك مدنني/ا

ن عروساجلو الثالثة دي  س/ ل قا مستق ٔوملبيك سيدي بوزيد/احلديد 
الصفاقيس

بة النجم الراديس/مزنل بورق س ر جر ن/ نةهالل مسا ٔر ل ٔوملبيك مدنني/مجعية  /مستق ٔومليب البا ا
ة الس

ٔومليب البااجلو الرابعة ن عروس/ا دي  ن/النجم الراديس هالل مسا بة احلديد الصفاقيس/مزنل بورق ٔوملبيك  س/ ر جر
سيدي بوزيد

نة ٔر ة/مجعية  ل الس ٔوملبيك مدننيمستق س/ ل قا مستق

ن عروساجلو اخلامسة دي  نة/ ٔر مجعية  النجم الراديس/احلديد 
الصفاقيس

ٔوملبيك سيدي بوزيد/هالل 
ن مسا

س ر جر بة/ سمزنل بورق ل قا /مستق ٔومليب البا ل ا ٔوملبيك مدنني/مستق
ة الس

ساجلو السادسة ل قا ن/مستق هالل مسا ٔومليب  ٔوملبيك سيدي بوزيد/ا
البا

نة ٔر بة/مجعية  مزنل بورق ن  دي  س/ ر جر
عروس

ل  احلديد الصفاقيس/مستق
ة الس

ٔوملبيك مدنني النجم الراديس/

ناجلو السابعة ة/هالل مسا ل الس مستق ٔوملبيك  س/ ل قا مستق
سيدي بوزيد

بة /مزنل بورق ٔومليب البا ا س ر جر نة/ ٔر ن عروس/النجم الراديسٔوملبيك مدنني/احلديد الصفاقيسمجعية  دي 

ة ٔوملبيك مدننياجلو الثام ن/ هالل مسا ٔوملبيك سيدي 
ة ل الس بوزيد/مستق

س ل قا بة/مستق مزنل بورق ٔومليب  س/ا ر جر
البا

ن  دي  احلديد الصفاقيس/
عروس

نة ٔر النجم الراديس/مجعية 

ناجلو التاسعة ن عروس/هالل مسا دي  ٔوملبيك سيدي ٔوملبيك مدنني/
 بوزيد

بة ة/مزنل بورق ل الس مستق ر  س/ ل قا مستق
س جر

نة/احلديد الصفاقيس ٔر /النجم الراديسمجعية  ٔومليب البا ا

نةاجلو العارشة ٔر ن/مجعية  هالل مسا دي  ٔوملبيك سيدي بوزيد/
ن عروس

ٔوملبيك مدنني بة/ مزنل بورق ل  س/مستق ر جر
ة الس

ٔومليب  احلديد الصفاقيس/ا
البا

س ل قا النجم الراديس/مستق

اجلو احلادية 
عرش

ن /هالل مسا ٔومليب البا ا ٔوملبيك سيدي  نة/ ٔر مجعية 
بوزيد

بة ن عروس/مزنل بورق دي  ر  ٔوملبيك مدنني/
س جر

س/احلديد  ل قا مستق
الصفاقيس

ة/النجم  ل الس مستق
الراديس


