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   التاريخ التوقيت  القاعة الصنف الفريق المضيف  الفريق الزائر  الحكام الميقاتيون  ر جمهوال

POULE A 

  2019/11/01 00: 13 منوبة  صغريات الحمائم الرياضية بمنوبة الجمعية النسائية بالرجيش بالحاج بالحاج قدور العيد ز متفرج 200

  2019/11/01 00: 15 منوبة  كبريات الحمائم الرياضية بمنوبة الجمعية النسائية بالرجيش بالحاج بالحاج قدور العيد ز متفرج 200

  

 1 2019/11/02 00: 14 تازركة صغريات الجمعية النسائية بتازركة الجمعية النسائية بطبلبة فرشيشي يعقوبي الورغي قالل 

 2 2019/11/02 00: 16 تازركة كبريات الجمعية النسائية بتازركة الجمعية النسائية بطبلبة فرشيشي يعقوبي الورغي قالل 

 5 2019/11/02 00: 14 القرجاني صغريات النادي االفريقي نادي الرياضة النسائية بالمكنين بو نني المولدي كريفي قيزاني متفرج 400

 6 2019/11/02 00: 16 القرجاني كبريات النادي االفريقي الرياضة النسائية بالمكنيننادي  بو نني المولدي كريفي قيزاني متفرج 400

  7 2019/11/02 00: 13 مزالي صغريات الجمعية النسائية بالمنستير النور الرياضي بأريانة عمر بو زيان الطوزي عبد الالوي ر 

  8 2019/11/02 00: 15 مزالي كبريات الجمعية النسائية بالمنستير النور الرياضي بأريانة عمر بو زيان الطوزي عبد الالوي ر

 9 2019/11/02 00: 14 مقرين صغريات مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية الجمعية النسائية بالمهدية فرحات براهم السبسي يحياوي 

 10 2019/11/02 00: 16 مقرين كبريات الرياضية لكرة اليد النسائية مقرين الجمعية النسائية بالمهدية فرحات براهم السبسي يحياوي 

 11 2019/11/02 00: 12 هادي خفشة صغريات المنزه الرياضي برتقال منزل بوزلفة شريف الصيد ماجري دخيل متفرج 500

 12 2019/11/02 00: 14 هادي خفشة كبريات المنزه الرياضي برتقال منزل بوزلفة شريف الصيد ماجري دخيل متفرج 500

 13 2019/11/02 00: 13 الشيحية صغريات صفاقسالجمعية النسائية ب ساحلالجمعية النسائية بال خويلدي منتصر جميل  متفرج 480

 14 2019/11/02 00: 15 الشيحية كبريات صفاقسالجمعية النسائية ب ساحلالجمعية النسائية بال خويلدي منتصر جميل  متفرج 480

 15 2019/11/02 00: 12 المرسى صغريات مستقبل المرسى األولمبي القفصي بالحاج بالحاج حمزاوي العلوي متفرج 600

 16 2019/11/02 00: 14 المرسى كبريات مستقبل المرسى األولمبي القفصي بالحاج بالحاج حمزاوي العلوي متفرج 600


