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املقاب 4اجلو املقاب 3 املقاب 2 املقاب 7املقاب 1 املقاب 6 املقاب 5
نجم المتلوي/اتحاد الجولة األولى

بنقردان
مستقبل الرجيش/إتحاد 

تطاوين
النادي البنزرتي/النجم 

الساحلي
النادي الصفاقسي/اتحاد 

المنستير
الملعب التونسي/األولمبي

 الباجي
الترجي التونسي/مستقبل

 سليمان
أ/النادي اإلفريقي

النادي اإلفريقي/مستقبل الجولة الثانية
الرجيش

النجم الساحلي/نجم 
المتلوي

إتحاد تطاوين/النادي 
الصفاقسي

الملعب التونسي/النادي 
البنزرتي

اتحاد المنستير/الترجي 
التونسي

األولمبي الباجي/أ اتحاد بنقردان/مستقبل 
سليمان

مستقبل سليمان/النجم الجولة الثالثة
الساحلي

النادي الصفاقسي/النادي 
اإلفريقي

نجم المتلوي/النادي 
البنزرتي

الترجي التونسي/إتحاد 
تطاوين

أ/الملعب التونسي اتحاد المنستير/اتحاد 
بنقردان

مستقبل الرجيش/األولمبي
 الباجي

األولمبي الباجي/النادي الجولة الرابعة
الصفاقسي

النادي البنزرتي/مستقبل
 سليمان

النادي اإلفريقي/إتحاد 
تطاوين

اتحاد بنقردان/الترجي نجم المتلوي/أ
التونسي

الملعب التونسي/مستقبل 
الرجيش

النجم الساحلي/اتحاد 
المنستير

اتحاد المنستير/النادي الجولة الخامسة
البنزرتي

إتحاد تطاوين/األولمبي 
الباجي

مستقبل سليمان/نجم 
المتلوي

اتحاد بنقردان/النادي 
اإلفريقي

مستقبل الرجيش/أ الترجي التونسي/النجم 
الساحلي

النادي الصفاقسي/الملعب
 التونسي

النادي اإلفريقي/نجم الجولة السادسة
المتلوي

إتحاد تطاوين/النادي 
البنزرتي

النجم الساحلي/النادي 
الصفاقسي

مستقبل الرجيش/اتحاد 
بنقردان

أ/الترجي التونسي الملعب التونسي/اتحاد 
المنستير

األولمبي الباجي/مستقبل
 سليمان

النادي البنزرتي/النادي الجولة السابعة
اإلفريقي

النجم الساحلي/إتحاد 
تطاوين

اتحاد بنقردان/النادي 
الصفاقسي

الترجي التونسي/مستقبل 
الرجيش

اتحاد المنستير/أ مستقبل سليمان/الملعب 
التونسي

نجم المتلوي/األولمبي 
الباجي

األولمبي الباجي/النادي الجولة الثامنة
البنزرتي

النادي الصفاقسي/الترجي
 التونسي

مستقبل الرجيش/اتحاد 
المنستير

إتحاد تطاوين/اتحاد 
بنقردان

أ/مستقبل سليمان النادي اإلفريقي/النجم 
الساحلي

الملعب التونسي/نجم 
المتلوي

مستقبل سليمان/النادي الجولة التاسعة
اإلفريقي

نجم المتلوي/إتحاد تطاوين النادي البنزرتي/النادي 
الصفاقسي

النجم الساحلي/مستقبل 
الرجيش

اتحاد بنقردان/أ الترجي التونسي/الملعب 
التونسي

اتحاد المنستير/األولمبي 
الباجي

النادي الصفاقسي/نجم الجولة العاشرة
المتلوي

أ/النجم الساحلي مستقبل الرجيش/النادي 
البنزرتي

الملعب التونسي/اتحاد 
بنقردان

األولمبي الباجي/الترجي 
التونسي

النادي اإلفريقي/اتحاد 
المنستير

إتحاد تطاوين/مستقبل 
سليمان

مستقبل سليمان/النادي الجولة الحادية عشر
الصفاقسي

النجم الساحلي/الملعب 
التونسي

نجم المتلوي/مستقبل 
الرجيش

اتحاد بنقردان/األولمبي 
الباجي

الترجي التونسي/النادي 
اإلفريقي

اتحاد المنستير/إتحاد 
تطاوين

النادي البنزرتي/أ

الترجي التونسي/النادي الجولة الثانية عشر
البنزرتي

أ/النادي الصفاقسي النجم الساحلي/اتحاد 
بنقردان

مستقبل الرجيش/مستقبل
 سليمان

األولمبي الباجي/النادي 
اإلفريقي

اتحاد المنستير/نجم 
المتلوي

الملعب التونسي/إتحاد 
تطاوين

إتحاد تطاوين/أالجولة الثالثة عشر النادي البنزرتي/اتحاد 
بنقردان

النادي الصفاقسي/مستقبل
 الرجيش

األولمبي الباجي/النجم 
الساحلي

مستقبل سليمان/اتحاد 
المنستير

النادي اإلفريقي/الملعب 
التونسي

نجم المتلوي/الترجي 
التونسي


