
بطولة تحت سن 15 �ندية الدرجات
 ا�ولــى والثانيــة والثــالــثــة لــمــوســم 2020

جــــــدول الـمـبـاريــــــات

المجموعة ا�ولى:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

اتــحــاد الرمثا

اتــحــاد الرمثا

الــــــطــــــــرة

شباب حوران

ا�مير هاشم

ا�مير هاشم

9.00

9.00

الجمعة     2020/9/18

الجمعة     2020/9/25

المجموعة الثانية:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

5

6

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

الجــلــيــــــل

الجــلــيــــــل

الــطــيــبـــــة

الــطــيــبـــــة

صـــــــــمـــــا

صـــــــــمـــــا

الكـــــرمـــــل

الكـــــرمـــــل

بلدية اربد

بلدية اربد

بلدية اربد

بلدية اربد

9.00

4.30

9.00

4.30

السبت      2020/9/19

السبت      2020/9/19

الجمعة     2020/9/25

الجمعة     2020/9/25

المجموعة الثالثة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

5

6

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

الــعــــربــــي

الــعــــربــــي

كـــفــرســوم

كفـــرســـوم

أكاديمية ايلونا

أكاديمية ايلونا

كفـــرجايـــز

كـــفـــرجايـــز

بلدية اربد

بلدية اربد

بلدية اربد

بلدية اربد

9.00

4.30

9.00

4.30

الجمعة     2020/9/18

الجمعة     2020/9/18

السبت      2020/9/26

السبت      2020/9/26

المجموعة الرابعة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

5

6

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

اكاديمية 6 يارد

اكاديمية 6 يارد

عمان اف سي

عمان اف سي

اتحاد الرصيفة

اتحاد الرصيفة

شباب الحسين

شباب الحسين

الهاشمي

الهاشمي

الهاشمي

الهاشمي

9.00

9.00

9.00

9.00

الجمعة     2020/9/18

السبت      2020/9/19

الجمعة    2020/9/25

السبت     2020/9/26

Jordan Football Association
االتحاد االردني لكرة القدم



جدول مباريات بطولة تحت سن 15 �ندية الدرجات 
ا�ولــى والثــانيــة والثــالــثـــة لــمــوســم 2020

االتحـــاد ا�ردنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم
Jordan Football Association

المجموعة الخامسة :

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

5

6

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

الــجــــويــــــدة

الــجــــويــــــدة

مــرج الحــمــام

مرج الحمـــام

أم البســاتيــن

أم البســاتيــن

دار الــــــدواء

دار الــــــدواء

ســــحــــاب

ســــحــــاب

ســــحــــاب

ســــحــــاب

9.00

9.00

9.00

9.00

الجمعة     2020/9/18

السبت      2020/9/19

الجمعة     2020/9/25

السبت      2020/9/26

المجموعة السادسة :

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

الــخــالديــة

بــلــعــمــــا

الــــــرايـــــــــة

الــخــالديــة

بــلــعــمــــا

الهاشميــة

الــخــالديــة

الهاشميــة

الــــــرايـــــــــةنجوم الخالدية

الــــــرايـــــــــة

بــلــعــمــــــا

نجـوم الخالديــة

الهـــاشــمـــيــــة

رؤى المستقبل

رؤى المستقبل

رؤى المستقبل

نجــوم الخالديــة

كــنــعــان عــزت

ا�مــير محــمــد

كــنــعــان عــزت

ا�مــير محــمــد

كــنــعــان عــزت

كــنــعــان عــزت

كــنــعــان عــزت

ا�مــير محــمــد

كــنــعــان عــزت

9.00

9.00

4.30

9.00

9.00

4.30

9.00

9.00

4.30

السبت      2020/9/19

السبت      2020/9/19

السبت      2020/9/19

الجمعة     2020/9/25

الجمعة     2020/9/25

الجمعة     2020/9/25

الجمعة     2020/10/2

الجمعة     2020/10/2

vsالجمعة     2020/10/2

المجموعة السابعة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

5

6

7

8

9

10

vs

vs

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

اتحاد مادبا

منشية ابو حمور

العالية

اتحاد مادبا

منشية ابو حمور

فقوع 

اتحاد مادبا

العالية

فقوع 

اتحاد االشبال

العالية

اتحاد االشبال

الهــاللــيــة

الهــالليــة

تطوير العقبة

الهالليــة

الهالليــة

الهالليــة

4.30

4.30

8.30

4.30

4.30

4.30

الجمعة     2020/9/18

السبت      2020/9/19

الخميس      2020/9/24

السبت        2020/9/26

الجمعة     2020/10/2

السبت        2020/10/3



المجموعة الثامنة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

5

6

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

ساكــب

ساكــــب

الكــتــــة

الــكــتــة

كفرنجــة

كفرنجة

جــــــرش

جــــــرش

جــــــرش

جــــــرش

جــــــرش

جــــــرش

9.00

9.00

9.00

9.00

الجمعة     2020/9/18

السبت      2020/9/19

الجمعة     2020/9/25

السبت      2020/9/26

جدول مباريات بطولة تحت سن 15 �ندية الدرجات 
ا�ولــى والثــانيــة والثــالــثـــة لــمــوســم 2020

االتحـــاد ا�ردنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم
Jordan Football Association


