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جدول مباريات مرحلة الذهاب
الدوري األردني للمحترفين
Jordanian Pro League

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد عمان االحدالوحداتالسلط

الساعة

8:30 PM 2022/6/19

مؤجل من االسبوع االول

VS

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد االمير محمد الثالثاءالوحداتمغير السرحان

الساعة

8:30 PM 2022/7/5

مؤجل من االسبوع الثاني

VS

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد الحسن

ستاد عمان

الحسين

مغير السرحانمعان

الخميسالجزيرة

الساعة

6:00 PM

ستاد االمير محمد

شباب العقبةسحاب

الخميس

الجمعة

8:30 PM

ستاد الحسن شباب األردنالرمثا

السلطالصريح

PM 8:30الجمعة

ستاد الحسن PM 6:00السبت

ستاد عمانالوحداتالفيصلي السبت

2022/6/23

2022/6/23

2022/6/24

2022/6/24

2022/6/25

2022/6/258:30 PM

6:00 PM

االسبوع الثامن

VS

VS

VS

VS

VS

VS

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد عمان

ستاد عمان

الجزيرة

الصريحالوحدات

الخميسمغير السرحان

الساعة

6:00 PM

ستاد الملك عبداهللا

سحابشباب األردن

الخميس

الجمعة

8:30 PM

2022/6/30

2022/6/30

2022/7/16:00 PM

االسبوع التاسع

VS

VS

VS

ستاد عمانالحسينالسلط PM 2022/7/27:00السبت VS

ملعب العقبة PM 9:30السبتالفيصليشباب العقبة 2022/7/2 VS

ستاد الحسنمعانالرمثا PM 8:30الجمعة 2022/7/1 VS

١٩٩٢ متأسس عام

١٩٩٢ متأسس عام

١٩٩٢ متأسس عام

المختبر الطبي الرسمي البنك الرسمي  الراعي الرئيسي



جدول مباريات مرحلة الذهاب
الدوري األردني للمحترفين
Jordanian Pro League

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد الملك عبداهللا الجمعةشباب العقبةالوحدات

الساعة

8:30 PM 2022/7/22

مؤجل من االسبوع الثالث

VS

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد االمير محمد

شباب األردنالفيصلي

الساعة

ستاد عمان

سحابمعان

الخميس

االربعاء

8:30 PM

ستاد الملك عبداهللا السلطالجزيرة

الوحداتالحسين

PM 6:00الخميس

ستاد الحسن PM 6:00االثنين

ستاد االمير محمدالرمثامغير السرحان االثنين

2022/7/7

2022/7/6

2022/7/7

2022/7/11

2022/7/118:30 PM

8:30 PM

االسبوع العاشر

VS

VS

VS

VS

VS

ستاد الحسن PM 8:30الخميسشباب العقبةالصريح 2022/7/7 VS

١٩٩٢ متأسس عام

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد عمان

ستاد عمان

شباب األردن

الفيصليمعان

الجمعةالصريح

الساعة

6:00 PM

ستاد االمير محمد الجمعة

السبت

8:30 PM

ستاد الملك عبداهللا PM 8:30السبت

ستاد الملك عبداهللا PM 7:00االحد الرمثاسحاب

ملعب العقبة االحد

2022/7/15

2022/7/15

2022/7/16

2022/7/16

2022/7/17

2022/7/179:30 PM

6:00 PM

االسبوع الحادي عشر

VS

VS

VS

الحسينشباب العقبة VS
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الجزيرةالوحدات VS

مغير السرحانالسلط VS١٩٩٢ متأسس عام



جدول مباريات مرحلة االياب
الدوري األردني للمحترفين
Jordanian Pro League

المختبر الطبي الرسمي البنك الرسمي  الراعي الرئيسي

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد عمان

ستاد الحسن

الخميسالسلط

الساعة

6:00 PM

الجمعة

2022/8/4

2022/8/56:00 PM

االسبوع الثالث عشر

VS

VS

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد الملك عبداهللا

الساعة

الجمعةالوحداتسحاب

ستاد الحسن PM 8:30الجمعةالرمثاالصريح

ستاد عمانالفيصليشباب االردن السبت

2022/8/12

2022/8/12

2022/8/137:00 PM

6:00 PM

االسبوع الرابع عشر

VS

VS

VS

معان

الحسينالصريح

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد عمان

ستاد الحسن

الخميسالسلط

الساعة

6:00 PM

ستاد االمير محمد الخميس

الجمعة

8:30 PM

2022/7/28

2022/7/28

2022/7/296:00 PM

االسبوع الثاني عشر

VS

VS

VS

ستاد الحسنمعانالحسين PM 6:00الخميس 2022/8/11 VS

ستاد عمان PM 8:30الجمعة 2022/8/5 VS سحابالفيصلي

معان

سحاب

ملعب العقبةالوحداتشباب العقبة PM 9:30السبت 2022/8/6 VS

الصريح

ستاد عمان PM 6:00السبت 2022/7/30 VS شباب العقبةالفيصلي

مغير السرحان

الرمثا

١٩٩٢ متأسس عام

ستاد الملك عبد اهللاشباب االردن PM 8:30السبت 2022/7/30 VSالحسين

ستاد عمان PM 7:00السبتالرمثاشباب االردن 2022/8/6 VS

ستاد االمير محمد PM 8:30الخميسالسلطمغير السرحان 2022/8/11 VS ١٩٩٢2022/8/11 متأسس عام

ستاد االمير محمدمغير السرحان PM 2022/8/48:30الخميس VSالجزيرة ١٩٩٢ متأسس عام

ستاد عمان PM 2022/7/298:30الجمعة VSالوحدات الجزيرة

ملعب العقبةالجزيرةشباب العقبة PM 9:30السبت 2022/8/13 VS



جدول مباريات مرحلة االياب
الدوري األردني للمحترفين
Jordanian Pro League

الملعبالتاريخاليومالفريقان

الوحداتالصريح

الساعة

ستاد الحسن PM 7:00السبت

ستاد الحسن PM 8:30الجمعةمغير السرحانالحسين

ملعب العقبةشباب العقبة السبت

2022/9/3

2022/9/2

2022/9/39:30 PM

االسبوع السادس عشر

VS

VS

VSسحاب

الملعبالتاريخاليومالفريقان

ستاد الملك عبد اهللا الخميسسحاب

الساعة

6:00 PM

ستاد االمير محمد PM 8:30الخميس

ستاد الحسنالصريح PM 7:00السبت

ملعب العقبة السبت

2022/8/25

2022/8/25

2022/8/27

2022/8/279:30 PM

االسبوع الخامس عشر

VS

VS

VS

VS

ستاد عمان PM 6:00الجمعةالفيصلي 2022/9/2 VSمعان

الرمثا

الجزيرة

الفيصلي

ستاد الحسن PM 8:30الجمعة 2022/8/26 VS السلطالحسين

مغير السرحان

معان

ستاد الحسن PM 6:00الخميس 2022/9/1 VS السلطالرمثا

١٩٩٢ متأسس عام شباب العقبة

ستاد الملك عبد اهللا PM 2022/8/266:00الجمعة VSشباب االردن الوحدات

١٩٩٢ متأسس عام

ستاد عمان PM 2022/9/18:30الخميس VS شباب االردنالجزيرة

المختبر الطبي الرسمي البنك الرسمي  الراعي الرئيسي


