
اجلامعة التوسية لكرة القدم
الرابطة الوطنية لكرة القدم احملرتفة

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

ٔوىل ل اجلو ا ضية/مستق دوبة الر ج
ليل وادي ا

يس ٔمل جربة/امللعب القا ل  ش/مستق ل الر مستق
املرىس

دي مزنل ٔمل حامم سوسة/
 بوزلفة

ل قوافل قفصة/مجعية جربة امللعب الصفاقيس/مستق
القرصن

ضيةاجلو الثانية دوبة الر مجعية جربة/ج ٔمل جربة دي مزنل بوزلفة/ ل  امللعب القايس/مستق
ش الر

ٔمل حامم ل املرىس/ مستق
 سوسة

ل القرصن/قوافل قفصة ليل/امللعب مستق ل وادي ا مستق
الصفاقيس

ضيةاجلو الثالثة دوبة الر قوافل قفصة/ج ل املرىس ٔمل جربة/مستق دي مزنل بوزلفة/امللعب 
القايس

ٔمل حامم ش/ ل الر مستق
 سوسة

ل  ليل/مستق ل وادي ا مستق
القرصن

امللعب الصفاقيس/مجعية جربة

ضية/امللعب اجلو الرابعة دوبة الر ج
الصفاقيس

دي مزنل ش/ ل الر مستق
 بوزلفة

يس ل املرىس/امللعب القا مستق ٔمل جربة ل القرصنٔمل حامم سوسة/ ل وادي مجعية جربة/مستق قوافل قفصة/مستق
ليل ا

دوبة اجلو اخلامسة ل القرصن/ج مستق
ضية الر

ل  دي مزنل بوزلفة/مستق
املرىس

ش ل الر ٔمل جربة/مستق ٔمل حامم  امللعب القايس/
سوسة

ليل/مجعية امللعب الصفاقيس/قوافل قفصة ل وادي ا مستق
جربة

ش/قوافل قفصةاجلو السادسة ل الر مستق ٔمل جربة/امللعب الصفاقيس ل  امللعب القايس/مستق
القرصن

دوبة  ٔمل حامم سوسة/ج
ضية الر

ل املرىس/مجعية جربة ل مستق دي مزنل بوزلفة/مستق
ليل وادي ا

شاجلو السابعة ل الر مجعية جربة/مستق ٔمل جربة قوافل قفصة/ امللعب الصفاقيس/امللعب 
القايس

ٔمل حامم ل القرصن/ مستق
 سوسة

ل  ليل/مستق ل وادي ا مستق
املرىس

دي مزنل  ضية/ دوبة الر ج
بوزلفة

ة ل اجلو الثام ش/مستق ل الر مستق
ليل وادي ا

ٔمل جربة/مجعية جربة يس/قوافل قفصة امللعب القا ٔمل حامم سوسة/امللعب 
الصفاقيس

دوبة  ل املرىس/ج مستق
ضية الر

ل  دي مزنل بوزلفة/مستق
القرصن

ل اجلو التاسعة ضية/مستق دوبة الر ج
ش الر

ٔمل جربة ليل/ ل وادي ا مستق مجعية جربة/امللعب القايس ٔمل حامم  قوافل قفصة/
سوسة

ل  ل القرصن/مستق مستق
املرىس

دي مزنل  امللعب الصفاقيس/
بوزلفة

ل اجلو العارشة ش/مستق ل الر مستق
القرصن

ضية دوبة الر ٔمل جربة/ج ل وادي  امللعب القايس/مستق
ليل ا

ل املرىس/امللعب ٔمل حامم سوسة/مجعية جربة مستق
الصفاقيس

دي مزنل بوزلفة/قوافل قفصة

اجلو احلادية 
عرش

ل  امللعب الصفاقيس/مستق
ش الر

ٔمل جربة ل القرصن/ مستق ضية/امللعب القايس دوبة الر ج ٔمل  ليل/ ل وادي ا مستق
حامم سوسة

ل املرىس دي مزنل بوزلفةقوافل قفصة/مستق مجعية جربة/


