
 

 لكرة اليد النسائية  الرابطة الوطنية لكرة اليد                                                               الجامعة التونسية لكرة اليد                   

 وصغريات كبريات أ ي للبطولة الوطنية لكرة اليد القسم الوطن  من المرحلة األولى 6الجولة  تمقابال اتتعيين

 

 

ع  التاريخ التوقيت القاعة الصنف الفريق المضيف الفريق الزائر الحكام الميقاتيون جمهورال  

 الــــمـــجـــمــــوعــــة أ 

 1 2019/11/23 12:00 طبلبة صغريات الجمعية النسائية بطبلبة نادي الرياضة النسائية بالمكنين بن طالب صميت صغرون الطوزي  ضيف 10متفرج /  100

 2 2019/11/23 14:00 طبلبة كبريات الجمعية النسائية بطبلبة نادي الرياضة النسائية بالمكنين بن طالب صميت صغرون الطوزي  ضيف 10متفرج /  100

 3 2019/11/23 13:00 القرجاني صغريات النادي االفريقي الحمائم الرياضية بمنوبة غضبان  غضبان  قدور العيد ز ضيف 40متفرج /  400

 4 2019/11/23 15:00 القرجاني كبريات النادي االفريقي الحمائم الرياضية بمنوبة غضبان  غضبان  قدور العيد ز ضيف 40متفرج /  400

 5 2019/11/23 12:00 سكرة صغريات النور الرياضي بأريانة األمل الرياضي بالرجيش رحيم غرس هللا الورغي   

 6 2019/11/23 14:00 سكرة كبريات النور الرياضي بأريانة األمل الرياضي بالرجيش رحيم غرس هللا الورغي   

 7 2019/11/23 13:00 تازركة صغريات الجمعية النسائية بتازركة الجمعية النسائية بالمنستير فرشيشي يعقوبي الوطن القبلي   

 8 2019/11/23 15:00 تازركة كبريات الجمعية النسائية بتازركة النسائية بالمنستيرالجمعية  فرشيشي يعقوبي الوطن القبلي   

 الــــمـــجـــمــــوعــــة ب 

 9 2019/11/23 13:00 الـــمهديـــة  صغريات الجمعية النسائية بالمهدية الجمعية النسائية بالساحل خصومة غرس هللا الفقيه بناني ضيف 100متفرج /  1000

 10 2019/11/23 15:00 الـــمهديـــة  كبريات الجمعية النسائية بالمهدية الجمعية النسائية بالساحل خصومة غرس هللا الفقيه بناني ضيف 100متفرج /  1000

 11 2019/11/23 13:00 الشيحية صغريات الجمعية النسائية بصفاقس المنزه الرياضي  فرح الجو الفريخة  دمق ضيف 50متفرج /  480

 12 2019/11/23 15:00 الشيحية كبريات الجمعية النسائية بصفاقس المنزه الرياضي  فرح الجو الفريخة  دمق ضيف 50متفرج /  480

 13 2019/11/23 13:00 قفصة  صغريات األولمبي القفصي برتقال منزل بوزلفة شريف الصيد  العبيدي المسعي  

 14 2019/11/23 15:00 قفصة  كبريات األولمبي القفصي برتقال منزل بوزلفة شريف الصيد  العبيدي المسعي  

 15 2019/11/23 14:00 مقرين صغريات لكرة اليد النسائيةمقرين  مستقبل المرسى بو قبرين السوسي وسالتي وادة  

 16 2019/11/23 16:00 مقرين كبريات لكرة اليد النسائيةمقرين  مستقبل المرسى بو قبرين السوسي وسالتي وادة  


