
 
 2022لموسم  للمحترفین 15تحت سن الدور الثاني لجدول م�ار�ات 

 

 الساعة الملعب  الیوم والتار�خ  الفر�قان  الرقم 

األسبوع  
 ول األ 

 5:00 جرش 22/9/2022 الخمیس سحاب × �فرسوم  1
 ش�اب األردن  × الجلیل  2

 23/9/2022الجمعة 

 10:00 األمیر هاشم
 4:00 الهاشمي العر�ي × شفا بدران  3
 4:00 �نعان عزت السل�  × رؤ� المستقبل  4
 11:00 األمیر هاشم 24/9/2022السبت  عمان اف سي  × الرمثا 5

األسبوع  
 الثاني 

 الرمثا × السل�  6

 30/9/2022الجمعة 

 10:00 الهاشمي
 4:00 الهاشمي �فرسوم  × عمان اف سي  7
 4:00 سحاب العر�ي × سحاب 8
 4:00 ش�اب األردن  شفا بدران  × ش�اب األردن  9

 10:00 األمیر هاشم رؤ� المستقبل  × الجلیل  10

األسبوع  
 الثالث 

 السل�  × عمان اف سي  11

 7/10/2022الجمعة 

 10:00 البولو 
 10:00 األمیر هاشم الجلیل  × الرمثا 12
 4:00 الحسین والعر�ي  �فرسوم  × العر�ي 13
 4:00 سحاب ش�اب األردن  × سحاب 14
 4:00 الهاشمي رؤ� المستقبل  × شفا بدران  15

األسبوع  
 الرا�ع 

 عمان اف سي  × الجلیل  16

 2022/ 14/10الجمعة 

 10:00 األمیر هاشم
 4:00 األمیر هاشم السل�  × �فرسوم  17
 4:00 الحسین والعر�ي  ش�اب األردن  × العر�ي 18
 4:00 سحاب رؤ� المستقبل  × سحاب 19
 4:00 الهاشمي الرمثا × شفا بدران  20

األسبوع  
 الخامس 

 شفا بدران  × عمان اف سي  21

 2022/ 21/10الجمعة 

 10:00 البولو 
 4:00 ش�اب األردن  �فرسوم  × ش�اب األردن  22
 4:00 الهاشمي الجلیل  × السل�  23
 4:00 �نعان عزت العر�ي × رؤ� المستقبل  24
 4:00 األمیر هاشم سحاب × الرمثا 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جدول دوري الناشئين تحت سن 15

دوري الناشـئين
تــــحــــت ســـن

(الدور الثاني)

الساعةالملعباليوم والتاريخالفريقانالرقم



 
 
 
 
  

 

 الساعة الملعب  الیوم والتار�خ  الفر�قان  الرقم 

األسبوع  
 السادس 

 سحاب × عمان اف سي  26

 2022/ 28/10الجمعة 

 2:30 البولو 
 2:30 األمیر هاشم الجلیل  × �فرسوم  27
 2:30 �نعان عزت ش�اب األردن  × رؤ� المستقبل  28
 2:30 الهاشمي شفا بدران  × السل�  29
 2:30 الحسین  الرمثا × العر�ي 30

األسبوع  
 السا�ع 

 �فرسوم  × رؤ� المستقبل  31

 4/11/2022الجمعة 

 2:30 �نعان عزت

 2:30 الهاشمي الجلیل  × شفا بدران  32
 2:30 ش�اب األردن  الرمثا × ش�اب األردن  33
 2:30 سحاب السل�  × سحاب 34
 2:30 الحسین والعر�ي  عمان اف سي  × العر�ي 35

األسبوع  
 الثامن 

 ش�اب األردن  × عمان اف سي  36

 2022/ 11/11الجمعة 

 2:30 البولو 
 2:30 األمیر هاشم شفا بدران  × �فرسوم  37
 2:30 الهاشمي العر�ي × السل�  38

 5:00 األمیر هاشم رؤ� المستقبل  × الرمثا 39
 2:30 األمیر هاشم 12/11/2022السبت  سحاب × الجلیل  40

األسبوع  
 التاسع 

 �فرسوم  × الرمثا 41

 2022/ 18/11الجمعة 

 2:30 األمیر هاشم
 2:30 الهاشمي سحاب × شفا بدران  42
 2:30 �نعان عزت عمان اف سي  × رؤ� المستقبل  43
 2:30 الحسین والعر�ي  الجلیل  × العر�ي 44
 2:30 ش�اب االردن  السل�  × ش�اب االردن  45

 

 جدول دوري الناشئين تحت سن 15

دوري الناشـئين
تــــحــــت ســـن

(الدور الثاني)

الساعةالملعباليوم والتاريخالفريقانالرقم


