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 اللجنة المركزية الرياضة                                                                          الجامعة التونسية لكرة اليد
 
 

 2019 نوفمبر  14بتاريخ  01محضر جلسة عدد 

 االسعد عطية –ماهر بن عثمان  –لطفي المكني  -  علي العيادي السادة:  :الحاضرون

لجميع االصناف   2020-2019لكاس تونس لكرة اليد للموسم الرياضي وقع سحب قرعة الدور االول 

بمقر الجامعة  الساعة الرابعة و النصف مساءا  على  2019نوفمبر  14ذكور و اناث  يوم الخميس 

 حيث اسفرت على النتائج التالية :    ،اليد التونسية لكرة 

 فريق   24:   2019نوفمبر  30يوم  ) الدور االول( االكابر  •

 

 : نادي ساقية الزيت  2019-2018يق المتحصل على الكاس الفر -

الجمعية الرياضية بمنوبة   –نادي كرة اليد بقابس   –الفرق المعفاة : النادي الرياضي بهيبون  -

النادي   –الجمعية الرياضية بمجاز الباب  –نادي كرة اليد بسيدي بوزيد   –القلعة الرياضية 

 الرياضي ببوعرقوب. 

 

 بطبربة الرياضي  / نادي كرة اليد   المكناسي -1

 االتحاد الرياضي بصيادة / الملعب الزغواني  -2

 االمل الرياضي بحمام سوسة / اولمبيك مدنين لكرة اليد  -3

 الملعب التونسي / اتحاد منزل تميم  -4

 الهالل الرياضي بمساكن / الجمعية الرياضية بزاوية الجديدي   -5

 اضي الشبيبة الرياضية القيروانية / المنزه الري -6

 النادي الرياضي الهاللي / النادي الرياضي بالمرسى  -7

 النادي الرياضي البنزرتي / اولمبيك سليمان   -8

 السهم الرياضي براس الجبل / اتحاد قرمدة -9

 

 (   الدور الثانياالكابر ) •

 

 / نادي كرة اليد بقابس  9الفائز في المقابلة   -1

 الجمعية الرياضية بمجاز الباب / نادي كرة اليد بسيدي بوزيد  -2

 5النادي الرياضي بهيبون / الفائز في القابلة  -3

 7/ الفائز في المقابلة   6الفائز في المقابلة  -4

 الجمعية الرياضية بمنوبة / القلعة الرياضية  -5

 8/ الفائز في المقابلة   1الفائز في المقابلة  -6

 / النادي الرياضي ببوعرقوب   4الفائز في المقابلة  -7

 3/ الفائز في المقابلة   2الفائز في المقابلة  -8
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 فريق    35:  2019 نوفمبر  24االواسط )الدور االول ( يوم  •

 

 : مكارم المهدية 2019-2018الفريق المتحصل على الكاس  -

جمعية   –النجم الساحلي  –النادي االفريقي    –فريق : الترجي الرياضي  26الفرق المعفاة  -

  –نادي كرة اليد بجمال   –بعث بني خيار   –نادي ساقية الزيت   –نسر طبلبة    –الحمامات 

سهم    –الملعب التونسي  –نادي كرة اليد بجندوبة   –شبيبة القيروان   –سبورتينغ المكنين 

نادي كرة   –كرة اليد باريانة  نادي –نادي كرة اليد بطبربة   –النادي البنزرتي  –منزل حر 

النجم   –هالل مساكن    -اولمبيك سليمان  –نادي كرة اليد بقصور الساف    –اليد بالشابة 

  –النادي الرياضي بالمكناسي   -الفوالذ الرياضي    -اولمبيك مدنين  لكرة اليد  –الرادسي 

 نادي كرة اليد بالجم.  –الجمعية الرياضية بزاوية الجديدي 

 

 المنزه الرياضي / نادي كرة اليد بسيدي بوزيد   -1

 اتحاد منزل تميم / الملعب الزغواني   -2

 الشبيبة الرياضية بالشيحية / اتحاد قرمدة -3

 الزهراء الرياضية لكرة اليد / نادي هيبون  -4

 

 فريق    46:  2019 نوفمبر  24االصاغر) الدور االول( يوم  •

 

 : البعث الرياضي ببني خيار   2019-2018الفريق المتحصل على الكاس  -

  –جمعية الحمامات   –النجم الساحلي  –النادي االفريقي  –الفرق المعفاة : الترجي الرياضي  -

  –الملعب التونسي   –النادي البنزرتي   –شبيبة القيروان   –شبيبة الشيحية  –اتحاد منزل تميم 

الملعب   –نادي كرة اليد بالجم  –الفوالذ الرياضي  –نادي كرة اليد بطبربة  –اتحاد صيادة 

 الزيتونة الرياضية بالقلعة الكبرى.  –الميدي 

 

 نادي الكهرباء و الغاز / المكناسي الرياضي  -1

 اولمبيك سليمان   –النجم الرادسي  -2

 النادي الرياضي الهاللي / نادي هيبون  -3

 المهدية نسر طبلبة / مكارم  -4

 اولمبيك مدنين لكرة اليد / نادي ساقية الزيت   -5

 نادي كرة اليد بقصور الساف / نادي كرة اليد بباجة   -6

 نادي سبورتينغ قفصة / اتحاد قرمدة -7

  سبورتينغ المكنين / نادي بريد تونس  -8

 نادي كرة اليد بسيدي بوزيد / المنزه الرياضي   -9

 لشابة نادي كرة اليد با الجمعية الرياضية بمنوبة /   -10

 نادي حمام االنف / هالل مساكن  -11

 الزهراء الرياضية لكرة اليد / نادي كرة اليد بجمال   -12

 نادي كرة اليد باريانة / االمل الرياضي بحمام سوسة   -13

 سبورتينغ بنعروس / جندوبة الرياضية لكرة اليد  -14

 سبورتينغ جربة / الملعب الزغواني   -15
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 فريق    22:   2019 ديسمبر 7يوم  ( الدور االول)الكبريات   •

 

 : الجمعية النسائية بصفاقس   2019-2018الفريق المتحصل  على الكاس  -

برتقال   –الهالل الرياضي   –الزهراء الرياضية لكرة اليد  –الفرق المعفاة : النادي االفريقي  -

الجمعية النسائية   –الجمعية النسائية بطبلبة  –الجمعية النسائية بالمنستير  –منزل بوزلفة 

 الجمعية النسائية بمدنين.  –الجمعية النسائية بتازركة  –لمهدية با

 

 االمل الرياضي بالرجيش / مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية   -1

 المكناسي الرياضي / النور الرياضي   -2

 المرسى  مستقبلالنادي الرياضي النسائي بالمكنين /  -3

 وفاق تطاوين / المنزه الرياضي   -4

 االولمبي القفصي / الجمعية النسائية بالساحل  -5

 نسرين زغوان / الحمائم الرياضية بمنوبة   -6

 

 فريق   24:  2019ديسمبر  8يوم   (الدور االول ) الوسطيات •

 

 : الجمعية النسائية بالمهدية  2019-2018 الفريق المتحصل على الكاس -

   -الجمعية النسائية بقابس  –نادي كرة اليد بسيدي بوزيد  –الفرق المعفاة : المنزه الرياضي  -

االمل الرياضي   –االولمبي القفصي  –الجمعية النسائية بصفاقس   –الجمعية النسائية بالساحل 

 بالرجيش. 

 

 مستقبل المرسى / نسرين زغوان  -1

 الجمعية النسائية بتازركة / برتقال منزل بوزلفة  -2

 ة / العهد الرياضي براس الجبل مقرين الرياضية لكرة اليد النسائي -3

 الحمائم الرياضية بمنوبة / الزهراء الرياضية لكرة اليد  -4

 سبورتينغ جربة / النادي الرياضي النسائي بالمكنين   -5

 وفاق تطاوين / النادي االفريقي  -6

 المكناسي الرياضي / الجمعية النسائية بطبلبة  -7

 نادي اولمبيك قبلي / النور الرياضي  -8

 

 فريق   31:  2019ديسمبر  8يوم  (  الدور االول)الصغريات  •

 

 : النادي االفريقي   2019-2018الفريق المتحصل على الكاس  -

 

 السهم الرياضي براس الجبل /  االمل الرياضي بالرجيش    -1

 الحمائم الرياضية بمنوبة / الجمعية الرياضية ببوسالم   -2

 الجمعية النسائية بمدنين / الجمعية النسائية بجندوبة    -3

 مستقبل حمام االنف / الجمعية النسائية بتوزر   -4

 االولمبي القفصي / الجمعية النسائية بصفاقس   -5

 النور الرياضي / االتحاد الرياضي باكودة   -6
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 الجمعية النسائية بالساحل مستقبل المرسى /   -7

 لرياضي النسائي بالمكنين  الجمعية النسائية بطبلبة / النادي ا  -8

 الجمعية النسائية بتازركة / الجمعية النسائية بالمهدية   -9

 الجمعية النسائية بصيادة / المنزه الرياضي  -10

 برتقال منزل بوزلفة / وفاق تطاوين  -11

 الجمعية الرياضية باوالد حفوز / الجمعية النسائية بقابس  -12

 تميم   الجمعية النسائية بالشابة / الجمعية النسائية بمنزل -13

 مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية / الجمعية النسائية بسيدي بوزيد  -14

 نسرين زغوان / الزهراء الرياضية لكرة اليد  -15

 

 

 

 

 

 


