
اجلامعة التوسية لكرة القدم
الرابطة الوطنية لكرة القدم احملرتفة

يض 2018- 2019 ة الثانيةاملومس الر مو الرابطة الثانية - ا
املقاب 4اجلو املقاب 3 املقاب 2 املقاب 6املقاب 5املقاب 1

ٔوىل ٔمل حامم اجلو ا ل القرصن/ مستق
سوسة

ة/النجم الراديس حميط قرق نيانة/قوافل قفصة دي ج ٔوملبيك  الهالل الشايب/
سيدي بوزيد

بة ضية/مزنل بورق دوبة الر ن عروس/امللعب ج دي 
الصفاقيس

ن اجلو الثانية دي  ٔمل حامم سوسة/
عروس

نيانة دي ج الهالل الشايب/ النجم الراديس/قوافل قفصة ٔوملبيك سيدي بوزيد/حميط
ة  قرق

بة دوبة امللعب الصفاقيس/مزنل بورق ل القرصن/ج مستق
ضية الر

ٔمل حامم سوسةاجلو الثالثة بة/ مزنل بورق نيانة/النجم الراديس دي ج ة/الهالل الشايب حميط قرق ٔوملبيك سيدي قوافل قفصة/
 بوزيد

ل  ن عروس/مستق دي 
القرصن

ضية/امللعب  دوبة الر ج
الصفاقيس

ل القرصناجلو الرابعة الهالل الشايب/مستق ن عروس دي  ة/ حميط قرق بة قوافل قفصة/مزنل بورق ٔمل ٔوملبيك سيدي بوزيد/
 حامم سوسة

النجم الراديس/امللعب 
الصفاقيس

ضية دوبة الر نيانة/ج دي ج

امللعب الصفاقيس/الهالل الشايباجلو اخلامسة ة ل القرصن/حميط قرق مستق ن عروس/قوافل قفصة دي  ٔوملبيك  بة/ مزنل بورق
سيدي بوزيد

ضية/النجم الراديس دوبة الر نيانةج دي ج ٔمل حامم سوسة/

ضيةاجلو السادسة دوبة الر الهالل الشايب/ج ة/امللعب الصفاقيس حميط قرق ل القرصن قوافل قفصة/مستق دي ٔوملبيك سيدي بوزيد/
ن عروس  

ٔمل حامم سوسة بةالنجم الراديس/ نيانة/مزنل بورق دي ج

ٔمل حامم سوسة/الهالل الشايباجلو السابعة ة ضية/حميط قرق دوبة الر ج امللعب الصفاقيس/قوافل قفصة ٔوملبيك  ل القرصن/ مستق
سيدي بوزيد

بة/النجم الراديس نيانةمزنل بورق دي ج ن عروس/ دي 

ة بةاجلو الثام الهالل الشايب/مزنل بورق ٔمل حامم سوسة ة/ حميط قرق ضية دوبة الر قوافل قفصة/ج ٔوملبيك سيدي 
بوزيد/امللعب الصفاقيس

ن عروس دي  ل القرصنالنجم الراديس/ نيانة/مستق دي ج

ن عروس/الهالل الشايباجلو التاسعة دي  ة بة/حميط قرق مزنل بورق ٔمل حامم سوسة قوافل قفصة/ ٔوملبيك  ضية/ دوبة الر ج
سيدي بوزيد

ل  النجم الراديس/مستق
القرصن

نيانة دي ج امللعب الصفاقيس/

دوبة اجلو العارشة ٔمل حامم سوسة/ج
ضية الر

ة/قوافل قفصة حميط قرق الهالل الشايب/النجم الراديس دي ٔوملبيك سيدي بوزيد/
نيانة  ج

ل القرصن/امللعب  مستق
الصفاقيس

بة ن عروس/مزنل بورق دي 

اجلو احلادية 
عرش

ٔمل حامم  امللعب الصفاقيس/
سوسة

ة نيانة/حميط قرق دي ج الهالل الشايب/قوافل قفصة ٔوملبيك  النجم الراديس/
سيدي بوزيد

بة ل القرصن/مزنل بورق ن مستق دي  ضية/ دوبة الر ج
عروس


