
اجلامعة التوسية لكرة القدم
الرابطة الوطنية لكرة القدم احملرتفة

يض 2018- 2019 املومس الر
ٔوىل  بطو *  الرابطة ا

املقاب 4اجلو املقاب 3 املقاب 2 املقاب 7املقاب 1 املقاب 6 املقاب 5
النادي البنزرتي/النادي الجولة األولى

الصفاقسي
اتحاد المنستير/الملعب 

التونسي
اتحاد بنقردان/مستقبل 

قابس
الملعب القابسي/نجم 

المتلوي
النجم الساحلي/شبيبة 

القيروان
الترجي التونسي/إتحاد 

تطاوين
نادي حمام األنف/النادي 

اإلفريقي

النادي اإلفريقي/اتحاد الجولة الثانية
المنستير

مستقبل قابس/النادي 
البنزرتي

الملعب التونسي/الملعب 
القابسي

النجم الساحلي/اتحاد 
بنقردان

نجم المتلوي/الترجي 
التونسي

شبيبة القيروان/نادي 
حمام األنف

النادي الصفاقسي/إتحاد 
تطاوين

إتحاد تطاوين/مستقبل الجولة الثالثة
قابس

الملعب القابسي/النادي 
اإلفريقي

النادي البنزرتي/اتحاد 
بنقردان

الترجي التونسي/الملعب 
التونسي

نادي حمام األنف/النجم 
الساحلي

نجم المتلوي/النادي 
الصفاقسي

اتحاد المنستير/شبيبة 
القيروان

شبيبة القيروان/الملعب الجولة الرابعة
القابسي

اتحاد بنقردان/إتحاد 
تطاوين

النادي اإلفريقي/الملعب 
التونسي

النادي البنزرتي/نادي 
حمام األنف

النادي 
الصفاقسي/الترجي 

النجم الساحلي/اتحاد 
المنستير

مستقبل قابس/نجم المتلوي

نجم المتلوي/اتحاد الجولة الخامسة
بنقردان

الملعب التونسي/شبيبة 
القيروان

إتحاد تطاوين/النادي 
البنزرتي

النادي الصفاقسي/النادي 
اإلفريقي

اتحاد المنستير/نادي 
حمام األنف

الترجي التونسي/مستقبل
 قابس

الملعب القابسي/النجم 
الساحلي

النادي اإلفريقي/النادي الجولة السادسة
البنزرتي

الملعب التونسي/اتحاد 
بنقردان

مستقبل قابس/الملعب 
القابسي

اتحاد المنستير/النادي 
الصفاقسي

نادي حمام األنف/الترجي
 التونسي

النجم الساحلي/نجم 
المتلوي

شبيبة القيروان/إتحاد 
تطاوين

اتحاد بنقردان/النادي الجولة السابعة
اإلفريقي

مستقبل قابس/الملعب 
التونسي

النادي الصفاقسي/الملعب
 القابسي

الترجي التونسي/اتحاد 
المنستير

نجم المتلوي/نادي حمام 
األنف

إتحاد تطاوين/النجم 
الساحلي

النادي البنزرتي/شبيبة 
القيروان

شبيبة القيروان/اتحاد الجولة الثامنة
بنقردان

الملعب القابسي/الترجي 
التونسي

اتحاد المنستير/نجم 
المتلوي

الملعب التونسي/النادي 
الصفاقسي

نادي حمام األنف/إتحاد 
تطاوين

النادي اإلفريقي/مستقبل 
قابس

النجم الساحلي/النادي 
البنزرتي

إتحاد تطاوين/النادي الجولة التاسعة
اإلفريقي

النادي البنزرتي/الملعب 
التونسي

اتحاد بنقردان/الملعب 
القابسي

مستقبل قابس/اتحاد 
المنستير

النادي الصفاقسي/نادي 
حمام األنف

الترجي التونسي/النجم 
الساحلي

نجم المتلوي/شبيبة 
القيروان

الملعب القابسي/النادي الجولة العاشرة
البنزرتي

نادي حمام األنف/مستقبل
 قابس

اتحاد المنستير/اتحاد 
بنقردان

النجم الساحلي/النادي 
الصفاقسي

شبيبة القيروان/الترجي 
التونسي

النادي اإلفريقي/نجم 
المتلوي

الملعب التونسي/إتحاد 
تطاوين

إتحاد تطاوين/الملعب الجولة الحادية عشر
القابسي

مستقبل قابس/النجم 
الساحلي

النادي البنزرتي/اتحاد 
المنستير

النادي الصفاقسي/شبيبة 
القيروان

الترجي التونسي/النادي 
اإلفريقي

نجم المتلوي/الملعب 
التونسي

اتحاد بنقردان/نادي حمام
 األنف

الترجي التونسي/اتحاد الجولة الثانية عشر
بنقردان

نادي حمام األنف/الملعب 
القابسي

مستقبل قابس/النادي 
الصفاقسي

اتحاد المنستير/إتحاد 
تطاوين

شبيبة القيروان/النادي 
اإلفريقي

نجم المتلوي/النادي 
البنزرتي

النجم الساحلي/الملعب 
التونسي

الملعب التونسي/نادي الجولة الثالثة عشر
حمام األنف

اتحاد بنقردان/النادي 
الصفاقسي

الملعب القابسي/اتحاد 
المنستير

شبيبة القيروان/مستقبل 
قابس

إتحاد تطاوين/نجم المتلوي النادي اإلفريقي/النجم 
الساحلي

النادي البنزرتي/الترجي 
التونسي


