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 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 

        ـواز الطـــرابلسيعـ          رضا فهمي                                                                                   هشام قيراط                     

 (ذهاب) األولىتعيين حكام مقابالت الجولة 

 الرابطة المحترفة الثانية مجمـــوعـــــــة "الشمــال"  
 

 

 المراقب + الرابطة الـرابـطـة الثانيالمساعد  األولالمساعد  الـحـــكــم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018سبتمبر  23سنة بتاريخ األحد  17االصاغر دون 
دق 30و 10س  منزل بورقيبة اصطناعي   شمال امان بن سعادة حسام المشرقي أسامة الجواني االولمبي الباجي ملعب منزل بورقيبة 

دق 00و 12س  شتيوي المرسى   و.ش فواز حفصة ذاكر األزرق  نادر قيزاني اتحاد سليانة مستقبل المرسى 

دق 00و 11س  اصطناعيبن عروس    و.ش صابر الليسيني اسكندر الصغير صبري القويضي مستقبل سليمان سبورتينغ بن عروس 

دق 30و 10س  قربة اصطناعي   نابل أحمد بن علي ياسين مرغني أيمن لبيض النجم الرادسي النادي القربي 

دق 00و 12س  حمام سوسة اصطناعي   وسط لمجد بوعبيد خالد هارون  رائد شمباح االليلمستقبل وادي  امل حمام سوسة 

دق 00و 12س  اريانة اصطناعي   تونس رحمة الرياحي انيتنسرين الورت انيتغسان الورت جندوبة الرياضية جمعية أريانة 

 2018سبتمبر  23األحدسنة بتاريخ  16االصاغر دون 
  شمال خليل الجواني علي بن حسين الياس الحيدري  االولمبي الباجي بورقيبةملعب منزل  دق 30و 08س  منزل بورقيبة اصطناعي

  و.ش فواز حفصة نادر قيزاني ذاكر األزرق  اتحاد سليانة مستقبل المرسى دق 00و 10س  شتيوي المرسى

  و.ش صبري القويضي اسكندر الصغير صابر الليسيني مستقبل سليمان سبورتينغ بن عروس دق 00و 09س  بن عروس اصطناعي

  نابل أحمد بن علي ياسين مرغني ياسين الدريدي النجم الرادسي النادي القربي دق 30و 08س  قربة اصطناعي

  وسط قسي حاج سالم حمدي خليفة راغب صعنوني مستقبل وادي االليل امل حمام سوسة دق 00و 10س  حمام سوسة اصطناعي

  تونس فراس النصري  أسامة البرهومي نبيل الكنزاري  جندوبة الرياضية جمعية أريانة دق 00و 10س  اريانة اصطناعي
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 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 

        ـواز الطـــرابلسيعـ          رضا فهمي                                                                                   هشام قيراط                     

 

 
 (ذهاب) األولىتعيين حكام مقابالت الجولة      

 "   الجنوبالرابطة المحترفة الثانية مجمـــوعـــــــة "  
 
 
 
 

 المراقب + الرابطة الـرابـطـة الثانيالمساعد  األولالمساعد  الـحـــكــم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018سبتمبر  23سنة بتاريخ األحد  17االصاغر دون 

 الغيت جمعية جربة اولمبيك مدنين ---------- -------------

دق 00و 51س  حي الحبيب صفاقس   جنوب بالهوشاتمنير  مهران بن خضرة الهرابيسامي  محيط قرقنة الملعب الرياضي الصفاقسي 

دق 00و 11س  صفاقس القرقوري    ج.ش برهان دخيل علي الجعايدي فراس بن عمار مستقبل القصرين سكك الحديد الصفاقسي 

دق 00و 51س  جربة ميدون    مدنين   صدام الميساوي  النادي الجبنياني امل جربة 

دق 00و 12س  الشابة اصطناعي   وسط أيمن حمدي محمد بن حميدة محمد الهادي السوسي قوافل قفصة الشابةهالل  

دق 00و 11س  جرجيس قديم   مدنين   نور الدين بوزنيف نجم سيدي بوزيد ترجي جرجيس 

 2018سبتمبر  23األحد سنة بتاريخ  16االصاغر دون 
 الغيت جمعية جربة اولمبيك مدنين ---------- ------------

دق 15و 13س  الحبيب صفاقسحي    جنوب شاتالهو بمنير  مهران بن خضرة حسام والي محيط قرقنة الملعب الرياضي الصفاقسي 

دق 00و 09س  صفاقس القرقوري    ج.ش برهان دخيل علي الجعايدي علي أوالد علي مستقبل القصرين سكك الحديد الصفاقسي 

دق 00و 13س  جربة ميدون    مدنين   حمزة الاّلفي الجبنيانيالنادي  امل جربة 

دق 00و 10س  الشابة اصطناعي   وسط أسامة فضل نافع بوعلي محمد عزيز عجرود قوافل قفصة هالل الشابة 
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 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 

        ـواز الطـــرابلسيعـ          رضا فهمي                                                                                   هشام قيراط                     

دق 00و 09س  جرجيس قديم   مدنين   سفيان الغول نجم سيدي بوزيد ترجي جرجيس 

                      
 
 



 

 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 

 عــواز الطـــرابلسي                   رضا فهمي                                                                                  هشام قيراط                       

 (ذهاب) الرابعةتعيين حكام مقابالت الجولة 

 الرابطة المحترفة األولى
 

  اإلدارة الوطنية للتحكيماإلدارة الوطنية للتحكيم
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 المراقب + الرابطة الـرابـطـة الثانيالمساعد  األولالمساعد  الـحـــكــم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018سبتمبر  23 االحدسنة بتاريخ  21النخبة دون 

  تونس عزيز الشيباني نديسمرتضى ال سليم العرفاوي  نجم المتلوي  النادي اإلفريقي دق 30و  10س  مركب الحديقة "أ" 
 -و.ش-شكري قندولة    وسط محمد صالح رجب احمد نويرة وائل مصباحي اتحاد بن قردان الشبيبة القيروانية دق 30و  10س  قيروان الزواوي 

  مدنين عبدالكريم الكار وائل شوشان الشاذلي الشرفي الملعب القابسي اتحاد تطاوين دق 30و  14س  تطاوين نجيب الخطاب
 -تونس-محسن بن سالم   تونس أجمد بن صالح غيث مصراتي عمر اليتيمي مستقبل قابس األنفنادي حمام  دق 30و  10س  حمام االنف اصطناعي
 -قيروان-شكري سعد هللا   شمال أمين بن نصر اغيالس اية ميهوب الطاهر تليش الترجي الرياضي التونسي االتحاد المنستيري  دق 30و  10س  المنستير اصطناعي
 -وسط-جلول عزوز    قيروان عزيز كسابي حسان السالمي شمس الدين بوشعيب النادي البنزرتي الصفاقسي النادي دق 00و  11س  حي الحبيب صفاقس
 -جنوب-وليد الكشو    و. ش. طارق مديمغ علي حمودة أحمد العياشي الملعب التونسي الساحليالنجم  دق 00و  12س  2مركب سوسة عدد 

 2018سبتمبر  23 االحدسنة بتاريخ  19أواسط دون 

دق 30و  08س  مركب الحديقة "أ"    وسط رسالن بومنيجل أسامة حنزولي محمد الناصر فرح نجم المتلوي  النادي اإلفريقي 
دق 30و  08س  قيروان الزواوي   -و.ش-عادل الصغير    ش.غ وسيم حناشي       العلوي فادي       سيف الدين الورتاني اتحاد بن قردان الشبيبة القيروانية 

دق 30و  12س  تطاوين نجيب الخطاب   س.ب.ز محمد القاسمي رائد االهي هيثم زيادي الملعب القابسي اتحاد تطاوين 

دق 30و  08س  حمام االنف اصطناعي   قيروان -تونس يوسف خماخم مهدي بن حميدة وائل العجنقي مستقبل قابس نادي حمام األنف 

دق 30و  08س  المنستير اصطناعي   تونس هدى عافين رحمة العلويني درصاف القنواطي الترجي الرياضي التونسي االتحاد المنستيري  

  ج.ش ابراهيم الزديري  مصطفى بوريشة رمزي بن سالم النادي البنزرتي الصفاقسي النادي دق 00و  12س  1صفاقس مركب إدريس م 

 -نابل-حسان طنقور     جنوب طارق علولو محمد الطرابلسي سهيل الطرابلسي الملعب التونسي الساحليالنجم  دق 00و  10س  2سوسة عدد مركب 



 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 عــواز الطـــرابلسي               هشام قيراط                             رضا فهمي                                                                        

 (ذهاب)الرابعة تعيين حكام مقابالت الجولة 

 الرابطة المحترفة األولى    

 المراقب + الرابطة الـرابـطـة الثانيالمساعد  األولالمساعد  الـحـــكــم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018سبتمبر  23االحد سنة بتاريخ  15دون  االداني

 الــشـمـالمـجـمـوعـة 

  ش.غ. أحمد قاطري  جاسر ورفلي حمزة مباركي النادي اإلفريقي النادي البنزرتي دق 30و  11س  بنزرت البصيري 

  شمال ضياء الدبوسي خليل الطرابلسي شهاب اليحياوي  الترجي الرياضي التونسي الملعب التونسي دق 00و  09س  02اصطناعي مباردو 

  تونس اسامة عياري  أيمن الريابي وسام المهذبي االتحاد المنستيري  نادي حمام االنف دق 00و  15س  حمام االنف اصطناعي
  قيروان يسري العامري  ميساء بن نجيمة رضا الشويحي النجم الساحلي الشبيبة القيروانية دق 30و  14س  قيروان زواوي 

 مـجـمـوعـة الــوســط و الـجـنـوب

  س.ب.ز. أشرف قدري  لؤي شلباوي  معز التومي اتحاد تطاوين نجم المتلوي  دق 30و  12س  المتلوي  اصطناعي

  جنوب أحمد قدورة بسام نصر فراس قدورة الملعب القابسي مستقبل قابس دق 30و  10س  قابس عمر دغمان

  جنوب غازي جلولي راغب بوزيد أمين الفقير اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي دق 00و  10س  2صفاقس مركب ادريس م 

 2018سبتمبر  23سنة بتاريخ األحد  14دون االداني 

 مـجـمـوعـة الــشـمـال

  ش.غ. أحمد قاطري  جاسر الورفلي أمان هللا الكوكي النادي اإلفريقي النادي البنزرتي دق 30و  09س  بنزرت البصيري 

  شمال ياسين البجاوي  يوسف الزغواني عبيد هللا الوسالتي الترجي الرياضي التونسي الملعب التونسي دق 00و  09س  01باردو اصطناعي م

  تونس قبيل سويدان أيمن العوادي خليل بودريقة االتحاد المنستيري  االنفنادي حمام  دق 00و  13س  حمام االنف اصطناعي

  قيروان ندى غربالي محفوظ التياهي أحمد الشابي النجم الساحلي الشبيبة القيروانية دق 30و  12س  قيروان زواوي 

 مـجـمـوعـة الــوســط و الـجـنـوب

  س.ب.ز. أشرف قدري  لؤي شلباوي  حمزة السماللي اتحاد تطاوين نجم المتلوي  دق 30و  10س  المتلوي  اصطناعي

  جنوب أحمد قدورة بسام نصر ياسين بن صالح الملعب القابسي مستقبل قابس دق 30و  08س  قابس عمر دغمان

  جنوب حليمةبرهان بن  وليد معلى كمال الرابحي اتحاد بن قردان النادي الصفاقسي دق 00و  10س  1صفاقس مركب ادريس م 
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 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 عــواز الطـــرابلسي                رضا فهمي                                                                                هشام قيراط                      

 (ذهاب) الرابعةتعيين حكام مقابالت الجولة 

 الرابطة المحترفة األولى    

 المراقب + الرابطة الـرابـطـة الثانيالمساعد  األولالمساعد  الـحـــكــم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018سبتمبر  23االحد سنة بتاريخ  17دون  األصاغر

 الــشـمـالمـجـمـوعـة 

  تونس يوسف توتي شهاب العياري  نزار الرياحي النادي البنزرتي النادي اإلفريقي دق 30و  14س  مركب الحديقة "أ"

  تونس فارس شورى  العربي الولهازي  خليل الجريء الملعب التونسي الترجي الرياضي التونسي دق 00و  11س  1الحديقة "ب" ممركب 

  وسط أيوب الحراثي أحمد حويج محمد علي مطروح نادي حمام األنف االتحاد المنستيري  دق 30و  14س  المنستير اصطناعي
  نابل عبد الكريم بن أحمد محمد أمين حسن فرجاني بن منى الشبيبة القيروانية النجم الساحلي دق 00و  11س  01مركب سوسة عدد 

 مـجـمـوعـة الــوســط و الـجـنـوب

  س.ب.ز. ثامر عيوني باسم عيوني فاخر عكروتي نجم المتلوي  اتحاد تطاوين دق 30و  10س  تطاوين نجيب الخطاب

  جنوب قيس المشي قيس بقلوطي لزهر علويني مستقبل قابس الملعب القابسي دق 30و  14س  قابس عمر دغمان

  مدنين ادم عبد الكبير مهدي شواط عادل حسين النادي الصفاقسي اتحاد بن قردان دق 00و  11س  بن قردان اصطناعي

 2018سبتمبر  23سنة بتاريخ األحد  16األصاغر دون 

 مـجـمـوعـة الــشـمـال

  و.ش شهاب بن حسين مجمد الظاهر بن سالم بدر الدين علوي  النادي البنزرتي النادي اإلفريقي دق 30و  12س  الحديقة "أ"مركب 

دق 00و  09س  1مركب الحديقة "ب" م   و.ش خالد قرعة ماجد صفر جبد أمين الحرشاني الملعب التونسي الترجي الرياضي التونسي 

  وسط ياسين سياري  ضالل مثناني أحمد كيالني نادي حمام األنف االتحاد المنستيري  دق 30و  12س  المنستير اصطناعي

دق 00و  09س  01مركب سوسة عدد    نابل عبد الكريم بن أحمد محمد امين حسن فراس بن الحاج قاسم الشبيبة القيروانية النجم الساحلي 

 مـجـمـوعـة الــوســط و الـجـنـوب

  مدنين نضال الكواكبي وائل شوشان عبد الكريم الكار نجم المتلوي  اتحاد تطاوين دق 30و  08س  تطاوين نجيب الخطاب

  جنوب قيس المشي قيس بقلوطي أنور عكروتي مستقبل قابس الملعب القابسي دق 30و  12س  قابس عمر دغمان

دق 00و  09س  بن قردان اصطناعي   مدنين ادم عبد الكبير مهدي شواط علي طليق النادي الصفاقسي اتحاد بن قردان 
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القدم لكرة التونسية الجامعة  
للتحكيم الوطنية اإلدارة  
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        عــواز الطـــرابلسي          رضا فهمي                                                                                 هشام قيراط                      

 (ذهاب) األولىتعيين حكام مقابالت الجولة 

 الرابطة المحترفة الثانية مجمـــوعـــــــة "الشمــال"  
 

 

 المراقب + الرابطة الـرابـطـة الثانيالمساعد  األولالمساعد  الـحـــكــم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018سبتمبر  22 السبتسنة بتاريخ  21النخبة دون 
دق 00و 15س  منزل بوزلفة اصطناعي   وسط محمد أمين موماني أحمد بن حميدة سهيل بورورو مستقبل المرسى مستقبل سليمان 

 2018سبتمبر  23سنة بتاريخ االحد  21النخبة دون 

دق 00و 15س  منزل بورقيبة اصطناعي   شمال قيس المشرقي راشد العلوي  خليل الهرمي سبورتينغ بن عروس بورقيبةملعب منزل  

دق 00و 15س  باجة اصطناعي   ش.غ. ريان بوخاري  وسيم الشارني باديس السوسي جمعية أريانة االولمبي الباجي 

دق 00و 15س  قربة اصطناعي   نابل حسينهادي بن  محمد بن حسين سامح العامري  امل حمام سوسة النادي القربي 

دق 00و 15س  رادس اصطناعي   تونس الحبيب البالقي ايهاب العرفاوي  حسام الورتاني مستقبل وادي الليل النجم الرادسي 

دق 00و 15س  سليانة اصطناعي   قيروان أحمد النهاري  أمين الهاني احمد العوالي جندوبة الرياضية اتحاد سليانة 

 2018سبتمبر  22السبت سنة بتاريخ  19أواسط دون 
  وسط محمد أمين موماني أحمد بن حميدة جاسر قيراط مستقبل المرسى مستقبل سليمان دق 00و  13س  اصطناعي منزل بوزلفة

 2018سبتمبر  23االحد سنة بتاريخ  19أواسط دون 
  الشمال أمين المانسي وجيه الحمراني قطيبة المّزي  سبورتينغ بن عروس ملعب منزل بورقيبة دق 00و  13س  منزل بورقيبة اصطناعي

  ش.غ ريان بوحاري  وسيم الّشارني وسيم اليوسيفي جمعية أريانة االولمبي الباجي دق 00و  13س  باجة اصطناعي

  نابل فرجانيفراس  فتحي شبيل مروان خمري  امل حمام سوسة النادي القربي دق 00و  13س  قربة اصطناعي

  تونس عالء الّصامتي مروان عياري  الّصحبي الّسالمي مستقبل وادي الليل النجم الرادسي دق 00و  13س  رادس اصطناعي

  قيروان مالك الماجري  أمين الهاني أحمد اللواتي جندوبة الرياضية اتحاد سليانة دق 00و  13س  سليانة اصطناعي
                    



القدم لكرة التونسية الجامعة  
للتحكيم الوطنية اإلدارة  

  تونستونس  10031003الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي   .
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    7171  948948  592592  ::الفاكسالفاكس    
 

 

 

 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 

        عــواز الطـــرابلسي          رضا فهمي                                                                                 هشام قيراط                      

      
 

 (ذهاب) األولىتعيين حكام مقابالت الجولة 

 "   الجنوبالرابطة المحترفة الثانية مجمـــوعـــــــة "  
 

 
 

 المراقب + الرابطة الـرابـطـة الثانيالمساعد  األولالمساعد  الـحـــكــم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018سبتمبر  23 االحدسنة بتاريخ  21النخبة دون 
دق 03و 01س  حومة السوق    مدنين توفيق بوزنيف لسعد دّغاري  محمد بوصاع  قوافل قفصة جمعية جربة 

دق 00و 11س  1مارس  02صفاقس    و.ش محمد بالل سالمة عبد الحميد الفقيه فراس الصكلي نجم سيدي بوزيد الصفاقسي .الملعب الر 

دق 00و 51س  القرقوري صفاقس   وش-جنوب شافية هنداوي  ايمان محمد هادية عّمارة مستقبل القصرين محيط قرقنة 

دق 00و 11س  جربة ميدون    مدنين محمد بن رمضان زهير تريكي خميس بن حميدة سكك الحديد الصفاقسي امل جربة 

دق 03و 01س  جبنيانة اصطناعي   و.ش هشام شتيوي  شفيق جبارة ياسر كسكسي الشابةهالل  نادي جبنيانة 

دق 03و 01س  جرجيس جديد فرعي   ج.ش جوهر الدخيل عمر بوستة محمد علي اللطيفي اولمبيك مدنين ترجي جرجيس 

 2018سبتمبر  23األحد سنة بتاريخ  19أواسط دون 
دق 03و 08س  حومة السوق    مدنين هشام حامد ضيف هللامعز  عامر بن خذر قوافل قفصة جمعية جربة 

دق 00و 09س  1مارس  02صفاقس    ج.ش حمزة الرياحي أسامة قبيبيع محمد العاقلي نجم سيدي بوزيد الصفاقسي .الملعب الر 

دق 00و 31س  القرقوري صفاقس   جنوب حسين قيدارة عالء بوعزيز أسامة كمون  مستقبل القصرين محيط قرقنة 

دق 00و 09س  جربة ميدون    مدنين محمد بن رمضان زهيرتريكي معز كسابي سكك الحديد الصفاقسي امل جربة 

دق 03و 08س  جبنيانة اصطناعي   جنوب سيرين البغدادي أسامة الشتيوي  نادر الزغيدي هالل الشابة نادي جبنيانة 

دق 03و 08س  جرجيس قديم   ج.ش جوهر الدحيل عمر بوستة رامي بن نصر اولمبيك مدنين ترجي جرجيس 

                      



القدم لكرة التونسية الجامعة  
للتحكيم الوطنية اإلدارة  

  تونستونس  10031003الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي   .
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 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 

        عــواز الطـــرابلسي          رضا فهمي                                                                                 هشام قيراط                      

 
 



القدم لكرة التونسية الجامعة  
للتحكيم الوطنية اإلدارة  

  تونستونس  10031003الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي   .
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 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 

        عــواز الطـــرابلسي          هشام قيراط                       رضا فهمي                                                                              

 (ذهاب) األولىتعيين حكام مقابالت الجولة 

 الرابطة المحترفة الثانية مجمـــوعـــــــة "الشمــال"  
 

 

 المراقب + الرابطة الـرابـطـة الثانيالمساعد  األولالمساعد  الـحـــكــم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018سبتمبر  23سنة بتاريخ األحد  15االداني دون 
دق 30و  10س  باجة اصطناعي   ش.غ عزيز الشارني أمان الورغي هيكل الشارني ملعب منزل بورقيبة االولمبي الباجي 

دق 00و  11س  سليانة اصطناعي   قيروان أنيس الحجيري  مالك غديرة حسان اللجمي مستقبل المرسى اتحاد سليانة 

دق 30و  10س  اصطناعي منزل بوزلفة   و.ش محمود بوبكر جاسر حاج عمار نجم الدين حليلة سبورتينغ بن عروس مستقبل سليمان 

دق 30و  10س  رادس اصطناعي   تونس ياسين العوني ايهاب الخالدي سيف هللا سحتال النادي القربي النجم الرادسي 

دق 00و  12س  وادي الليل اصطناعي   تونس ضياء العباسي مالك عسيلي عبد الحميد بدر الدين امل حمام سوسة الليلمستقبل وادي  

دق 00و  12س  جندوبة اصطناعي   ش.غ حمدي حفظ الالوي  بلحسن الشابي وائل ورتتاني جمعية أريانة جندوبة الرياضية 

 2018سبتمبر  23األحد سنة بتاريخ  14االداني دون 
  ش.غ عزيز الشارني أمان الورغي أحمد عياري  ملعب منزل بورقيبة االولمبي الباجي دق 30و  08س  باجة اصطناعي

  قيروان أنيس الحجيري  مالك غديرة مصطفى النوي  مستقبل المرسى اتحاد سليانة دق 00و  09س  سليانة اصطناعي

  تونس سامي البلطي أماني الهّمامي الماجري جهاد  سبورتينغ بن عروس مستقبل سليمان دق 30و  08س  اصطناعي منزل بوزلفة

  تونس رضوان بلواعر اسكندر األزرق  سيف هللا بوغديري  النادي القربي النجم الرادسي دق 30و  08س  رادس اصطناعي

  تونس حلمي الرزقي نهال حسني حسام الدين ساسي امل حمام سوسة مستقبل وادي الليل دق 00و  10س  وادي الليل اصطناعي

  شمال جهاد التواتي فراس الحناشي واثق الصخري  جمعية أريانة جندوبة الرياضية دق 00و  10س  جندوبة اصطناعي
                      

 



القدم لكرة التونسية الجامعة  
للتحكيم الوطنية اإلدارة  

  تونستونس  10031003الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي   .
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 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 

        عــواز الطـــرابلسي          هشام قيراط                       رضا فهمي                                                                              

      
 
 
 

 (ذهاب) األولىتعيين حكام مقابالت الجولة 

 "  الجنوبالرابطة المحترفة الثانية مجمـــوعـــــــة "  
 
 
 

 المراقب + الرابطة الـرابـطـة الثانيالمساعد  األولالمساعد  الـحـــكــم الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت الملعب

 2018سبتمبر  23سنة بتاريخ األحد  15االداني دون 
دق 00و 15س حومة السوق    مدنين   نضال الدغاري  اولمبيك مدنين جمعية جربة 

دق 30و 11س  2مارس  02صفاقس    جنوب رهام الزارعي علي اللطيف أسامة الباش الملعب الر. الصفاقسي محيط قرقنة 

دق 00و  12س  القصرين اصطناعي   س.ب.ز محمد أمين نصري  فراس محمدي عبد القادر هيشري  سكك الحديد الصفاقسي مستقبل القصرين 

دق 03و  41س  جبنيانة اصطناعي   جنوب علي بيوضي فادي بوخريص الفخفاخأحمد  امل جربة ناجي جبنيانة 

دق 15و  31س  قفصة قمودي   ج.غ أسامة حتيوش حبيب ياقوتة محمد الماجدي هالل الشابة قوافل قفصة 

دق 03و  01س  سيدي بوزيد اصطناعي   ج.غ خير الدين زروقي عادل عرفة باسم بلعيد ترجي جرجيس اولمبيك سيدي بوزيد 

 2018سبتمبر  23األحد سنة بتاريخ  14االداني دون 
دق 00و 13س  حومة السوق    مدنين   أكرم النايلي اولمبيك مدنين جمعية جربة 

  جنوب شافية العامري  نادر اليوسفي علي البعزاوي  الملعب الر. الصفاقسي محيط قرقنة دق 30و 09س  2مارس  02صفاقس 

  س.ب.ز عبد القادر هيشري  محمد أمين نصر فراس محمدي سكك الحديد الصفاقسي القصرينمستقبل  دق 00و  10س  القصرين اصطناعي

  جنوب علي بيوضي فادي بوخريص ياسين هماني امل جربة ناجي جبنيانة دق 30و  12س  جبنيانة اصطناعي

  ج.غ بلقاسمبالل  حمزة الظاهري  منتصر عمار هالل الشابة قوافل قفصة دق 30و  11س  قفصة قمودي



القدم لكرة التونسية الجامعة  
للتحكيم الوطنية اإلدارة  

  تونستونس  10031003الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي الملعب الفرعي بالمنزه الحي االولمبي   .
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 مدير اإلدارة الوطنية للتحكيم      رئيس لجنة الحكام    رئيس لجنة تعيينات الشبان                                          
 

        عــواز الطـــرابلسي          هشام قيراط                       رضا فهمي                                                                              

  ج.غ شوقي لعريف جاسر السحيمي محمد عطية ترجي جرجيس اولمبيك سيدي بوزيد دق 30و  08س  سيدي بوزيد اصطناعي

                     
 
 

 


