
جدول المباريات - المجموعة ا�ولى

ملعب االمير هاشم264:00PM-8-2021 الخميس

ملعب جرش264:00PM-8-2021 الخميس

ملعب شباب الحسين274:00PM-8-2021 الجمعة

ملعب االمير هاشم274:00PM-8-2021 الجمعة

اليومالفريقان

جرشحرثا

الخالديةسحم

أدرشباب الحسين

الطيبةشباب حوارة

الملعبالساعةالتاريخ

ول
ا�

ع 
بو

س
ا�

 

دوري الدرجة الثانية 2021

ملعب الطفيلة34:00PM-9-2021 الجمعة

ملعب جرش34:00PM-9-2021 الجمعة

ملعب االمير هاشم34:00PM-9-2021 الجمعة

ستاد االمير محمد34:00PM-9-2021 الجمعة

اليومالفريقان

حرثاأدر

سحمجرش

شباب الحسينالطيبة

شباب حوارةالخالدية

الملعبالساعةالتاريخ

ي
ثان

ع ال
بو

س
ا�

 

ملعب االمير هاشم94:00PM-9-2021 الخميس

ملعب شباب الحسين104:00PM-9-2021الجمعة

ملعب االمير هاشم104:00PM-9-2021 الجمعة

ملعب االمير هاشم114:00PM-9-2021السبت

اليومالفريقان

أدرشباب حوارة

جرششباب الحسين

الطيبةسحم

الخالديةحرثا

الملعبالساعةالتاريخ

ث
ثال

ع ال
بو

س
ا�

 

ملعب الطفيلة174:00PM-9-2021 الجمعة

ستاد االمير محمد174:00PM-9-2021 الجمعة

ملعب االمير هاشم174:00PM-9-2021 الجمعة

ملعب جرش184:00PM-9-2021السبت

اليومالفريقان

سحمأدر

شباب الحسينالخالدية

حرثاالطيبة

شباب حوارةجرش

الملعبالساعةالتاريخ

ع
راب

ع ال
بو

س
ا�

 



جدول المباريات - المجموعة ا�ولى

ملعب االمير هاشم244:00PM-9-2021الجمعة

ستاد االمير محمد244:00PM-9-2021الجمعة

ملعب الطفيلة244:00PM-9-2021الجمعة

ملعب جرش244:00PM-9-2021الجمعة

اليومالفريقان

شباب حوارةسحم

جرشالخالدية

الطيبةأدر

شباب الحسينحرثا

الملعبالساعةالتاريخ

س
ام

خ
ع ال

بو
س

ا�
 

دوري الدرجة الثانية 2021

ملعب شباب الحسين14:00PM-10-2021 الجمعة

ملعب جرش14:00PM-10-2021 الجمعة

ملعب االمير هاشم14:00PM-10-2021 الجمعة

ملعب االمير هاشم24:00PM-10-2021السبت

اليومالفريقان

سحمشباب الحسين

أدرجرش

الخالديةالطيبة

حرثاشباب حوارة

الملعبالساعةالتاريخ

س
اد

س
ع ال

بو
س

ا�
 

الفريقان

الخالديةأدر

حرثاسحم

شباب حوارةشباب الحسين

جرشالطيبة
ع

ساب
ع ال

بو
س

ا�
 

            تقام مباريات االسبوع السابع خالل الفترة من
 7-2021/10/9 وسيتم توحيد مواعيد مباريات الفرق
 التي تنافس على الصعود او الفرق المهددة بالهبوط

لمصاف اندية الدرجة الثالثة



جدول المباريات - المجموعة الثانية

ملعب سحاب284:00PM-8-2021السبت

ملعب الهاللية284:00PM-8-2021السبت

ملعب جرش284:00PM-8-2021السبت

ملعب االمير هاشم284:00PM-8-2021السبت

اليومالفريقان

صماالوحدة

أم القطينالعالية

الباديةالحصن

الهاشميةالحمراء

الملعبالساعةالتاريخ

ول
ا�

ع 
بو

س
ا�

 

دوري الدرجة الثانية 2021

ستاد االمير محمد24:00PM-9-2021الخميس

ملعب االمير هاشم44:00PM-9-2021السبت

ستاد االمير محمد44:00PM-9-2021السبت

ملعب سحاب44:00PM-9-2021السبت

اليومالفريقان

الوحدةأم القطين

الحمراءصما

الحصنالهاشمية

العاليةالبادية

الملعبالساعةالتاريخ

ي
ثان

ع ال
بو

س
ا�

 

ملعب جرش104:00PM-9-2021 الجمعة

ملعب السرحان114:00PM-9-2021السبت

ملعب الهاللية114:00PM-9-2021السبت

ملعب سحاب114:00PM-9-2021السبت

اليومالفريقان

أم القطينالحصن

الباديةالحمراء

صماالعالية

الهاشميةالوحدة

الملعبالساعةالتاريخ

ث
ثال

ع ال
بو

س
ا�

 

ستاد االمير محمد164:00PM-9-2021الخميس

ملعب االمير هاشم184:00PM-9-2021السبت

ملعب سحاب184:00PM-9-2021السبت

ستاد االمير محمد184:00PM-9-2021السبت

اليومالفريقان

العاليةالهاشمية

الحصنصما

الوحدةالبادية

الحمراءأم القطين

الملعبالساعةالتاريخ

ع
راب

ع ال
بو

س
ا�

 



جدول المباريات - المجموعة الثانية

ملعب جرش254:00PM-9-2021السبت

ملعب سحاب234:00PM-9-2021الخميس

ملعب االمير هاشم254:00PM-9-2021السبت

ملعب السرحان254:00PM-9-2021السبت

اليومالفريقان

العاليةالحصن

الهاشميةالبادية

أم القطينصما

الوحدةالحمراء

الملعبالساعةالتاريخ

س
ام

خ
ع ال

بو
س

ا�
 

دوري الدرجة الثانية 2021

ستاد االمير محمد14:00PM-10-2021 الجمعة

ملعب الهاللية24:00PM-10-2021السبت

ملعب سحاب24:00PM-10-2021السبت

ستاد االمير محمد24:00PM-10-2021السبت

اليومالفريقان

صماالهاشمية

الحمراءالعالية

الحصنالوحدة

الباديةأم القطين

الملعبالساعةالتاريخ

س
اد

س
ع ال

بو
س

ا�
 

الفريقان

الباديةصما

الحمراءالحصن

العاليةالوحدة

الهاشميةأم القطين
ع

ساب
ع ال

بو
س

ا�
 

            تقام مباريات االسبوع السابع خالل الفترة من
 7-2021/10/9 وسيتم توحيد مواعيد مباريات الفرق
 التي تنافس على الصعود او الفرق المهددة بالهبوط

 لمصاف اندية الدرجة الثالثة


