
 

 لكرة اليد النسائية  الرابطة الوطنية لكرة اليد                                                               الجامعة التونسية لكرة اليد                   

 

 وصغريات كبريات أ ي للبطولة الوطنية لكرة اليد القسم الوطن  من المرحلة األولى 5الجولة  تمقابال اتتعيين

   التاريخ التوقيت  القاعة الصنف الفريق المضيف  الفريق الزائر  الحكام الميقاتيون  المالحظات
وعة أ المجم  

 1 2019/11/16 14:00 تازركة صغريات الجمعية النسائية بتازركة النور الرياضي بأريانة جماعة لطيف رابطة الوطن القبلي  

 2 2019/11/16 16:00 تازركة كبريات الجمعية النسائية بتازركة النور الرياضي بأريانة جماعة لطيف رابطة الوطن القبلي  

 3 2019/11/16 13:00 منوبة  صغريات الحمائم الرياضية بمنوبة الجمعية النسائية بطبلبة غرس هللا رحيم ماجري خ   متفرج 200

 4 2019/11/16 15:00 منوبة  كبريات الحمائم الرياضية بمنوبة النسائية بطبلبةالجمعية  غرس هللا رحيم ماجري خ   متفرج 200

 5 2019/11/16 12:00 الـمهدية صغريات األمل الرياضي بالرجيش نادي الرياضة النسائية بالمكنين عمر بو زيان صغرون المكشر متفرج 1000

 6 2019/11/16 14:00 الـمهدية كبريات األمل الرياضي بالرجيش نادي الرياضة النسائية بالمكنين عمر بو زيان صغرون المكشر متفرج 1000

 7 2019/11/16 12:30 مزالي صغريات الجمعية النسائية بالمنستير النادي االفريقي البش كشك جالصي ن ناصف دون حضور جمهور

 8 2019/11/16 14:30 مزالي كبريات الجمعية النسائية بالمنستير االفريقيالنادي  البش كشك جالصي ن ناصف دون حضور جمهور

ب وعة المجم  

 9 2019/11/16 14:00 مقرين صغريات مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية األولمبي القفصي ماجري رصاص بالحاج ح السبسي دون حضور جمهور

 10 2019/11/16 16:00 مقرين كبريات مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية القفصياألولمبي  ماجري رصاص بالحاج ح السبسي دون حضور جمهور

 11 2019/11/16 13:00 هادي خفشة صغريات المنزه الرياضي الجمعية النسائية بالمهدية قرقوري بن صالح حمار هاللي دون حضور جمهور

 12 2019/11/16 15:00 هادي خفشة كبريات المنزه الرياضي النسائية بالمهديةالجمعية  قرقوري بن صالح حمار هاللي دون حضور جمهور

 13 2019/11/16 12:00 سليمان صغريات برتقال منزل بوزلفة الجمعية النسائية بالساحل تواتي الرزقي منصوري ورغي متفرج 1100

 14 2019/11/16 14:00 سليمان كبريات برتقال منزل بوزلفة النسائية بالساحلالجمعية  تواتي الرزقي منصوري ورغي متفرج 1100

 15 2019/11/16 12:00 حلق الوادى صغريات مستقبل المرسى الجمعية النسائية بصفاقس الصيد الشريف حمزاوي العلوي دون حضور جمهور

 16 2019/11/16 14:00 حلق الوادى كبريات مستقبل المرسى النسائية بصفاقسالجمعية  الصيد الشريف حمزاوي العلوي دون حضور جمهور

 


