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 دـــرة اليــوطنية لكـــالرابطة ــال
 

 4- 6ص          .                6102 نوفمبر 01بتاريخ  16محضر اجتماع مكتب الرابطة عدد  

 12-10ص                               .                 10و  14ضر اجتماع اللجنة الرياضية عدد امح

 06-12ص   . 6102/6102 لشهر ديسمبر " ب"و " أ"كبريات الوطني تعيينات مقابالت مشروع 
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 كرة اليدـية لــــــامعة التونســـــالج

 النسائية الرابطة الوطنية لكرة اليد

 

 
  

 

 1محضر جلسة عدد 

 10/11/1012بتاريخ الخميس 
 

 

 

 لطفي المكني ، األسعد بن عطية ، حاتم حندوس ، عبد الباقي رياحي، :السادة رون  الحاض

 .، مالك بدري صالح شوشان                         

 

 .أحمد حامد : يعتذر عن الحضور

                  

 : جدول األعمال 

 
 افتتاح الجلسة -1
 استعراض البريد الصادر والوارد -2
 أنشطة اللجان -3
 تب الرابطةقرارات مك -4

 
 :افتتاح الجلسة  -1

 
السيد لطفي المكني رئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية في حدود الساعة الخامسة والنصف افتتح على بركة هللا      

مساء و في مستهل كلمته رحب بالحاضرين ثم شرع في استعراض مختلف النقاط المدرجة في جدول األعمال اثر ذلك 

 .يد الكاتب العام لقراءة جميع المراسالت الواردة منها والصادرة على جميع األعضاءأعطى الكلمة للس

 

 :  الـــــــــبريد   -2
 

 :الواردات 

 

مكتوب وارد عن الجمعية الرياضية النسائية بصفاقس حول االعالم بإجراء مقابلة ودية يوم السبت  -

06/00/6102. 

نئة المكتب الجامعي الجديد بمناسبة فوزه في مكتوب وارد عن األمل الرياضي بالرجيش حول ته  -

 .االنتخابات

 .مكتوب وارد عن برتقال منزل بوزلفة حول تهنئة المكتب الجامعي الجديد بمناسبة فوزه في االنتخابات -

 .مكتوب وارد عن منطقة الحرس الوطني بمدنين حول معاينة تعطب سيارة جمعية رياضية -

 .رة اليد حول توضيح قانوني بخصوص ملف احترازمكتوب وارد عن الجامعة التونسية لك -
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مكتوب وارد عن الجمعية النسائية بالقصرين حول توضيح غياب فريق وفاق تطاوين إلجراء مقابلة بتاريخ  -

10/00/6102. 

 .10/00/6102مكتوب وارد عن وفاق تطاوين حول تعطب حافلة الفريق بتاريخ  -

 .لبة حول رقم فاكس الجمعيةمكتوب وارد عن الجمعية النسائية بطب -

مكتوب وارد عن الجمعية الرياضية النسائية بصفاقس حول االعالم بإجراء مقابلة ودية يوم السبت  -

66/01/6102. 

 .مكتوب وارد عن والية تونس حول الترخيص االستثنائي إلجراء مقابلة بالحي الوطني للشباب -

 .بالقصرين 10/00/6102يوم مكتوب وارد عن وفاق تطاوين حول طلب تأجيل مقابلة  -

 الصادرات: 

 .حول االعالم بموعد انطالق البطولة لهذا الموسم" ب"بالغ موجه الى فرق الوطني  -

 .10/00/6102مكتوب موجه الى جمعية وفاق تطاوين حول طلب تأجيل مقابلة يوم  -

 .مكتوب موجه الى الجامعة التونسية لكرة اليد حول وضعية الالعبة زينب القصراني -

 .كتوب موجه الى الجامعة التونسية لكرة اليد حول االعالم باحترازم -

 .مكتوب موجه الى النور الرياضي بأريانة حول االعالم باحتراز وتأكيده -

 

 : أنشطة اللجان  -3

 

تم االعالم عن تعيين مقابالت الجولة الثانية للمرحلة األولى من البطولة الوطنية للقسم  :اللجنة الوطنية الرياضية 

 .06/00/6102ليوم السبت " ب"لوطني ا

 :قرارات مكتب الرابطة  -4

 

  مراقبوا المقابالت 

 

 .عبد الباقي الرياحي :قاعة حمام األنف 

 .مالك بدري :قاعة المرسى 

 .قاعة بن جنات :األسعد بن عطية 
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 1تهاني 

ليد يتقدم رئيس وأعضاء مكتب الرابطة على اثر فوز المكتب الجامعي الجديد بانتخابات الجامعة التونسية لكرة ا

 الوطنية لكرة اليد النسائية بأحر التهاني للمكتب الجامعي الجديد برئاسة السيد

 .6102/6161متمنين لهم النجاح والتوفيق خالل المدة النيابية   "مراد المستيري" 

 

 1تهاني 

ة الوطنية لكرة اليد النسائية في انتخابات على اثر نجاح السيد ماهر بن عثمان رئيس اللجنة الرياضية بالرابط

 متمنين لهاليه  التهاني رئيس وأعضاء مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية بأحر الجديد يتقدمالمكتب الجامعي 

.يق في مهامه الجديدةالنجاح والتوف  

 تمنيات بالنجاح

 

رئيس وأعضاء  مم التي ستدور بأنغوال يتمنىبمناسبة مشاركة الفريق الوطني للسيدات في بطولة افريقيا لأل

 لهم النجاح والتوفيق خالل هذه البطولة االفريقية  مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية
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 اضيةالرابطة النسائية لكرة اليد                                                                            اللجنة الري

 

 

 05/11/1012بتاريخ  00محضر جلسة عدد 

 
 صالح شوشان-عبد الباقي الرياحي –األسعد بن عطية :  الحاضرون

 

 6502نوفمبر  50نتائج الجولة ألاولى بطولة الكبريات الوطني ب بتاريخ 

 مستقبل حمام ألانف 18 17 الهالل الرياض ي

 املنزه الرياض ي 17 27 نادي فتيات بنزرت

 الجمعية النسائية تازركة 27 23 لنسائية املنستيرالجمعية ا

 الجمعية النسائية املكنين 30 24 برتقال منزل بوزلفة

 وفاق تطاوين لم تجرى  الجمعية النسائية القصرين

 النادي النسائي بمدنين 5 43 الجمعية النسائية قابس

 ترتيب بطولة الكبريات الوطني ب املرحلة ألاولى

 املجموعة أ
 عدد املقابالت النقاط الفريق ةالرتب

 1 3 نادي فتيات بنزرت 1

 1 3 مستقبل حمام ألانف -

 1 1 الهالل الرياض ي 3

 1 1 املنزه الرياض ي -

 5 5 مستقبل املرس ى 5

 املجموعة ب
 عدد املقابالت النقاط الفريق الرتبة

 1 3 الجمعية النسائية املكنين 1

 1 3 الجمعية النسائية تازركة -

 1 1 الجمعية النسائية املنستير 3

 1 1 برتقال منزل بوزلفة -

 5 5 رباط املنستير 5

 املجموعة ج
 عدد املقابالت النقاط الفريق الرتبة

 1 3 الجمعية النسائية قابس 1

 1 1 أوملبيك مدنين النسائي 2

 1- 5 الجمعية النسائية القصرين 3

 1- 5 وفاق تطاوين -

 5 5 املكناس ي الرياض ي -

 الرابطة النسائية لكرة اليد                                                                            اللجنة الرياضية
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 11/11/1012بتاريخ  05محضر جلسة عدد 

 
 صالح شوشان-عبد الباقي الرياحي –األسعد بن عطية :  الحاضرون

 

 6502نوفمبر  06لوطني ب بتاريخ نتائج الجولة الثانية بطولة الكبريات ا

 الهالل الرياض ي 17 71 مستقبل املرس ى

 نادي فتيات بنزرت 21 15 مستقبل حمام ألانف

 الجمعية النسائية املنستير 71 71 رباط املنستير

 برتقال منزل بوزلفة 29 33 الجمعية النسائية تازركة

 الجمعية النسائية قابس 34 29 وفاق تطاوين

 الجمعية النسائية القصرين 30 25 لرياض ياملكناس ي ا

 ترتيب بطولة الكبريات الوطني ب املرحلة ألاولى

 املجموعة أ
 عدد املقابالت النقاط الفريق الرتبة

 2 6 نادي فتيات بنزرت 1

 2 4 مستقبل حمام ألانف 2

 2 4 الهالل الرياض ي -

 1 1 املنزه الرياض ي 4

 1 1 مستقبل املرس ى -

 املجموعة ب
 عدد املقابالت النقاط الفريق الرتبة

 2 6 الجمعية النسائية تازركة 1

 2 4 الجمعية النسائية املنستير 2

 1 3 الجمعية النسائية املكنين 3

 2 2 برتقال منزل بوزلفة 4

 1 1 رباط املنستير 5

 املجموعة ج
 عدد املقابالت النقاط الفريق الرتبة

 2 6 الجمعية النسائية قابس 1

 *1 3 الجمعية النسائية القصرين 2

 1 1 أوملبيك مدنين النسائي 3

 *1 1 وفاق تطاوين -

 1 1 املكناس ي الرياض ي -
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 ـــــــةالـــرابـــطـــة الـــوطـــــنـــــيـــة لكرة اليد النـــــــسائيــالــــــجامــعــــة الـــتونــسيــــــة لــــــكـرة الـــيد                       
 

 6022/6027الموسم الرياضي و صغريات  كبريات" أ  "المرحلة األولى من البطولة الوطنية القسم الوطني  متأخرةمقابالت تعيين 

 
 6022/6027الموسم الرياضي  كبريات" ب  "المرحلة األولى من البطولة الوطنية القسم الوطني  الخامسةمقابالت الجــولة تعيين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميقاتيون الحكام الفريق الزائر الفريق المضيف الصنف التوقيت القاعة التاريخ 

           
ديسمبر  33السبت  1 33و 14 البجاوي       األمل الرياضي برجيش لجمعية النسائية صفاقسا صغريات 

 الميقاتيون الحكام الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت القاعة التاريخ 

          
ديسمبر  33السبت  1 33و 11 باردو       مستقبل حمام االنف المنزه الرياضي 

ديسمبر  33السبت  2 33و 11 بنزرت       مستقبل المرسى نادي فتيات بنزرت 

ديسمبر  33السبت  3 33و 11 المكنين       الجمعية النسائية تازركة الرياضة النسائية بالمكنين.نادي  

ديسمبر  33السبت  4 33و 11 الميدة       رباط المنستير برتقال منزل بوزلفة 

ديسمبر  33السبت  5 33و 11 مدنين       وفاق تطاوين أولمبيك مدنين النسائي 

ديسمبر  33السبت  6 33و 11 قابس       المكناسي الرياضي الجمعية النسائية قابس 
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 سائيةــــــــــوطنية لكرة اليد النــــــــــالرابطة ال                        الــــــجامــعــة الـــتونــســيـة لــــــكـرة الـيد     
 

 6022/6027الموسم الرياضي  كبريات" ب  "المرحلة األولى من البطولة الوطنية القسم الوطني  متأخرةمقابالت تعيين 

 6022/6027الموسم الرياضي و صغريات  كبريات" أ  "نية القسم الوطني المرحلة األولى من البطولة الوط الرابعةمقابالت الجــولة تعيين 

 الميقاتيون الحكام الفريق الزائر الفريق المضيف الصنف التوقيت القاعة التاريخ 

ديسمبر  13السبت  1            33و 11 القصرين       وفاق تطاوين الجمعية النسائية القصرين كبريات 

ديسمبر  13السبت  2 33و 11 سيدي بوزيد       أولمبيك مدنين النسائي المكناسي الرياضي كبريات 

 الميقاتيون الحكام الفريق الزائر الفريق المضيف الصنف التوقيت القاعة التاريخ 

           
ديسمبر  11السبت  1 33و 11 العوينات       النور الرياضي بأريانة الجمعية النسائية بالساحل صغريات 

ديسمبر  11السبت  2 33و 11 العوينات       النور الرياضي بأريانة الجمعية النسائية بالساحل كبريات 

ديسمبر  11السبت  3 33و 14 الزواوي       الحمائم الرياضية منوبة مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية صغريات 

ديسمبر  11السبت  4 33و 11 الزواوي       الحمائم الرياضية منوبة نسائيةمقرين الرياضية لكرة اليد ال كبريات 

ديسمبر  11السبت  5 33و 11 زغوان       النادي االفريقي نسرين زغوان صغريات 

ديسمبر  11السبت  6 33و 11 زغوان       النادي االفريقي نسرين زغوان كبريات 

ديسمبر  11األحد  7 00و 11 صيادة       ة صفاقسالجمعية النسائي الجمعية النسائية صيادة صغريات 

ديسمبر  11السبت  8 33و 11 صيادة       الجمعية النسائية صفاقس الجمعية النسائية صيادة كبريات 

ديسمبر  11السبت  9 33و 11 الشابة       الجمعية النسائية بطبلبة أمل الرياضي برجيش صغريات 

ديسمبر  11السبت  01 33و 11 الشابة       النسائية بطبلبة الجمعية أمل الرياضي برجيش كبريات 

ديسمبر  11السبت  00 33و 11 قفصة       الجمعية النسائية المهدية األولمبي القفصي صغريات 

ديسمبر  11السبت  02 33و 11 قفصة       الجمعية النسائية المهدية األولمبي القفصي كبريات 
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 سائيةــــــــــوطنية لكرة اليد النــــــــــالرابطة ال                 الــــــجامــعــة الـــتونــســيـة لــــــكـرة الـيد            

 6022/6027الموسم الرياضي  كبريات" أ  "المرحلة األولى من البطولة الوطنية القسم الوطني  متأخرة ةمقابل تعيين

 6022/6027الموسم الرياضي و صغريات  كبريات" أ  "القسم الوطني  المرحلة األولى من البطولة الوطنية الخامسةمقابالت الجــولة تعيين 

 الميقاتيون الحكام الفريق الزائر الفريق المضيف الصنف التوقيت القاعة التاريخ 

ديسمبر 21األربعاء  1            33و 11 زغوان       مقرين الرياضية كرة اليد النسائية نسرين زغوان كبريات 

ديسمبر 21األربعاء  2 33و 11 البجاوي       األمل الرياضي برجيش الجمعية النسائية صفاقس كبريات 

 الميقاتيون الحكام الفريق الزائر الفريق المضيف الصنف التوقيت القاعة التاريخ 

           
ديسمبر  24السبت  1 33و 11 الزواوي       الجمعية النسائية بالساحل مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية صغريات 

ديسمبر  24السبت  2 33و 11 الزواوي       الجمعية النسائية بالساحل مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية كبريات 

ديسمبر  24السبت  3 33و 11 القرجاني       الحمائم الرياضية منوبة النادي االفريقي صغريات 

ديسمبر  24السبت  4 33و 11 القرجاني       الرياضية منوبةالحمائم  النادي االفريقي كبريات 

ديسمبر  24السبت  5 33و 11 أريانة       نسرين زغوان النور الرياضي بأريانة صغريات 

ديسمبر  24السبت  6 33و 11 أريانة       نسرين زغوان النور الرياضي بأريانة كبريات 

ديسمبر  22األحد  7 00و 10 الشابة       دةالجمعية النسائية صيا أمل الرياضي برجيش صغريات 

ديسمبر  24السبت  8 33و 11 الشابة       الجمعية النسائية صيادة أمل الرياضي برجيش كبريات 

ديسمبر  22األحد  9 00و 12 الشابة       الجمعية النسائية بطبلبة الجمعية النسائية المهدية صغريات 

ديسمبر  24السبت  01 33و 11 الشابة       جمعية النسائية بطبلبةال الجمعية النسائية المهدية كبريات 

ديسمبر  22األحد  00 00و 11 البجاوي       األولمبي القفصي الجمعية النسائية صفاقس صغريات 

ديسمبر  22األحد  02 00و 13 البجاوي       األولمبي القفصي الجمعية النسائية صفاقس كبريات 
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 6022/6027الموسم الرياضي  كبريات" ب  "المرحلة األولى من البطولة الوطنية القسم الوطني  السادسةمقابالت الجــولة تعيين 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الميقاتيون الحكام الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت القاعة التاريخ 

          
ديسمبر  24السبت  1 33و 11 غاللة       الهالل الرياضي مستقبل حمام االنف 

ديسمبر  24السبت  2 33و 11 باردو       نادي فتيات بنزرت المنزه الرياضي 

ديسمبر  24السبت  3 33و 11 تطاوين       الجمعية النسائية بالقصرين وفاق تطاوين 

33و 11 مدنين  ديسمبر 24السبت  4      الجمعية النسائية قابس أولمبيك مدنين النسائي 

ديسمبر  24السبت  5 33و 11 تازركة       الجمعية النسائية المنستير الجمعية النسائية تازركة 

ديسمبر  24السبت  6 33و 11 المكنين       برتقال منزل بوزلفة الرياضة النسائية بالمكنين.نادي  
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 الميقاتيون الحكام الفريق الزائر الفريق المضيف الصنف التوقيت القاعة التاريخ 

           
ديسمبر  31السبت  1 33و 14 العوينات       بالساحلالجمعية النسائية  نسرين زغوان صغريات 

ديسمبر  31السبت  2 33و 11 زغوان       ساحلبالالجمعية النسائية  نسرين زغوان كبريات 

ديسمبر  31السبت  3 33و 13 القرجاني       مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية النادي االفريقي صغريات 

ديسمبر  31السبت  4 33و 11 القرجاني       مقرين الرياضية لكرة اليد النسائية النادي االفريقي كبريات 

ديسمبر  31السبت  5 33و 13 منوبة       اريانةبالنور الرياضي  منوبةبضية الحمائم الريا صغريات 

ديسمبر  31السبت  6 33و 11 منوبة       اريانةبالنور الرياضي  منوبةبالحمائم الرياضية  كبريات 

ديسمبر  31السبت  7 33و 13 قفصة       الجمعية النسائية بصيادة االولمبي القفصي صغريات 

ديسمبر  31السبت  8 33و 11 قفصة       الجمعية النسائية بصيادة ي القفصياالولمب كبريات 

ديسمبر  31السبت  9 33و 13 الشابة        االمل الرياضي بالرجيش المهديةبالجمعية النسائية  صغريات 

ديسمبر  31السبت  01 33و 11 الشابة       االمل الرياضي بالرجيش المهديةبالجمعية النسائية  كبريات 

ديسمبر  31السبت  00 33و 13 طبلبة       الجمعية النسائية بصفاقس بطبلبةالجمعية النسائية  صغريات 

ديسمبر  31السبت  02 33و 11 طبلبة       الجمعية النسائية بصفاقس بطبلبةالجمعية النسائية  كبريات 
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 6022/6027الموسم الرياضي  كبريات" ب  "المرحلة األولى من البطولة الوطنية القسم الوطني  السابعةمقابالت الجــولة تعيين 
 

 
 

 الميقاتيون الحكام الفريق الزائر الفريق المضيف التوقيت القاعة التاريخ 

          
ي جانف 31السبت  1 33و 11 بنزرت       مستقبل حمام االنف نادي فتيات بنزرت 

جانفي  31السبت  2 33و 11 حي الشباب       مستقبل المرسى الهالل الرياضي 

جانفي  31السبت  3 33و 11 الميدة       الجمعية النسائية تازركة برتقال منزل بوزلفة 

جانفي  31السبت  4 33و 11 بن جنات       رباط المنستير لمنستيرالجمعية النسائية ا 

جانفي  31السبت  5 33و 11 قابس       وفاق تطاوين الجمعية النسائية قابس 

جانفي  31السبت  6 33و 11 القصرين       المكناسي الرياضي الجمعية النسائية بالقصرين 


