
بطولة تحت سن 17 �ندية الدرجات
 ا�ولــى والثانيــة والثالثـة لموســم 2020

جــــــدول الـمـبـاريــــــات

المجموعة ا�ولى:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

4

6

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

شباب حوارة

العـــــربــــي

الـــــكرمـــــل

الـــــكرمـــــل

بلديـــــة اربـــــد

بلديـــــة اربـــــد

4.30

4.30

الخميس      2020/9/17

الخميس      2020/9/24

الــمــــلــــعــــبالــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

المجموعة الثانية:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

4

6

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

كفـــــر جايـــــز

كفــرســـــوم

حـــــرثـــــا

حـــــرثـــــا

كفـــــر ســـــوم

كفـــــر ســـــوم

4.30

4.30

السبت     2020/9/19

الجمعة     2020/9/25

المجموعة الثالثة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

5

6

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

كــفــريــوبــا

صـــــمـــــا

الــجــلــيــــل

الطـــيـــبــــــة

الطـــيـــبـــة

الجـــلـــيـــل

صــــــمــــــا

كــفــريــوبــا

الطيــــبــــة

الطيــــبــــة

الطيــــبــــة

الطيــــبــــة

4.30

4.30

4.30

4.30

الخميس     2020/9/17

الجمعة     2020/9/18

الخميس      2020/9/24

السبت      2020/9/26

المجموعة الخامسة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

4

5

6

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

الــجــــويــــدة

ابــو علنــدا

ام البســاتين

درويش الكترونكس

درويش الكترونكس

الــجــــويــــدة

ســــحــــاب

ســــحــــاب

ســــحـــــاب

4.30

4.30

4.30

السبت      2020/9/19

الجمعة     2020/9/25

السبت     2020/9/26

المجموعة الرابعة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

6vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

ا�مــيـــــر  هــــاشــــمالــطــــــــرةاتــحــــــاد الرمــــثــــا 4.30 السبت     2020/9/19

Jordan Football Association
االتحاد االردني لكرة القدم



جدول مباريات بطولة تحت سن 17 �ندية الدرجات 
ا�ولــى والثــانيــة والثــالــثـــة لــمــوســم 2020

االتحـــاد ا�ردنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم
Jordan Football Association

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

5

6

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

الــــرايــــة

دار الدواء

الهاشمية

رؤى المستقبل

رؤى المستقبل

الهاشمية

دار الــــدواء

الــــرايـــــة

كنعان عزت

كنعان عزت

كنعان عزت

كنعان عزت

4.30

4.30

4.30

4.30

الخميس     2020/9/17

الجمعة     2020/9/18

الخميس      2020/9/24

السبت      2020/9/26

الــمــــلــــعــــبالــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

المجموعة السابعة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

4

6

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

اكاديمية باهو

الهــاشــمــي

الــيــرمـــوك

اكاديمية باهو

الهاشمي

الهاشمي

4.30

4.30

الخميس       2020/9/17

ا�حــد       2020/9/27

المجموعة الثامنة:

المجموعة السادسة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

4

5

6

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

عمان اف سي

العين االردني

عمان اف سي

العين االردني

شباب الحسين

مرج الحمام

الهاشمي

الهاشمي

الهاشمي

4.30

4.30

4.30

الجمعة     2020/9/18

الخميس     2020/9/24

الجمعة    2020/9/25

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

4

5

6

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

الخالدية

الخالدية

ام القطين

ام القـطـــيـــن

بـــلـــعـــمـــا

حـــــــــيـــــــــان

السرحان

السرحان

السرحان

4.30

4.30

4.30

الجمعة     2020/9/18

الجمعة     2020/9/25

السبت    2020/9/26

المجموعة التاسعة:

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

5

6

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

اتحاد جرش

اتحاد الرصيفة

اكاديمية ايلونا

جرش

جرش

اكاديمية ايلونا

اتحاد الرصيفة

اتحاد جرش

جـــــرش

جـــــرش

جـــــرش

بلدية اربد

4.30

4.30

4.30

4.30

الجمعة     2020/9/18

السبــت      2020/9/19

الجمعة     2020/9/25

ا�حــــــد      2020/9/27

المجموعة العاشرة:



جدول مباريات بطولة تحت سن 17 �ندية الدرجات 
ا�ولــى والثــانيــة والثــالــثـــة لــمــوســم 2020

االتحـــاد ا�ردنـــي لـــكـــرة الـــقـــدم
Jordan Football Association

الــوقــتالــــــــفــــــــريــــــــقــــــــاناليوم و التاريخ

3

4

5

6

vs

vs

vs

vs

الــمــــلــــعــــبالرقم

العـــاليـــة

الخليـــج

الخليـــج

اتحاد ا�شبال

اتحاد مأدبا

اتحاد مأدبا

اتحـــاد ا�شبال

العاليـــة

الهاللية

تطوير العقبة

الطفيلة

الهاللية

4.30

8.30

4.30

4.30

الخميس     2020/9/17

الجمعة       2020/9/18

الجمعة     2020/9/25

السبت      2020/9/26

المجموعة الحادية عشرة:


