









الدوراألول





بطولة
دورى
الدرجة
األولى
جدول
مباريات



م2016/2015
هـ
الموافق
1437/1436للموســـم
الرياضي

          
           

رقم اليوم والتاريخ األسبوع 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب 

7:30المدينة المنورةمدينة األمير دمحم بن عبدالعزيزالرياضيةالشعلة×أحد1

6:50الجوفنادي العروبةضمك×العروبة2

7:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالرياض×المجزل3

7:15الرسنادى الحزمالوطني×الحزم4

7:35االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالنهضة×النجوم5

6:50الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالجيل×االتفاق6

7:25حائلمدينة األميرعبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالباطن×الطائي7

7:05الرياضملعب جامعة اإلمام دمحم بن سعودالفيحاء×الدرعية8

الخميس 

هـ 1436/11/12

9 م2015/8/27
6:45االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالباطن×الجيل

7:20حائلمدينة األميرعبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالحزم×الطائي10

7:40تبوكمدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضيةأحد×الوطني11

7:00الرياضنادي الرياضاالتفاق×الرياض12

7:05المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالمجزل×الفيحاء13

6:45الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالدرعية×النهضة14

7:30الجوفنادي العروبةالنجوم×العروبة15

7:00الخرجنادي الشعلةضمك×الشعلة16

6:35االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالشعلة×النجوم17

6:50الرياضملعب جامعة اإلمام دمحم بن سعودالعروبة×الدرعية18

6:55المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالنهضة×المجزل19

6:35الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالفيحاء×االتفاق20

6:55حفر الباطننادي الباطنالرياض×الباطن21

7:00الرسنادى الحزمالجيل×الحزم22

7:30تبوكمدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضيةالطائي×الوطني23

7:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيزالرياضيةأحد×ضمك24

الفريقان المتباريان 

1

2

3

الجمعة   

هـ 1436/11/6

 م2015/8/21

السبت   

هـ 1436/11/7

 م2015/8/22

الجمعة 

هـ 1436/11/13

 م2015/8/28

السبت 

هـ 1436/11/14

 م2015/8/29

الجمعة 

هـ 1436/11/20

 م2015/9/4

السبت 

هـ 1436/11/21

 م2015/9/5












الدوراألول





بطولة
دورى
الدرجة
األولى
جدول
مباريات



م2016/2015
هـ
الموافق
1437/1436للموســـم
الرياضي

          
           

رقم التاريخ األسبوع 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب 

7:05المدينة المنورةمدينة األمير دمحم بن عبدالعزيزالرياضيةالطائي×أحد25

6:25االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالوطني×الجيل26

6:40الرياضنادي الرياضالحزم×الرياض27

6:45المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالباطن×الفيحاء28

6:25الدمامأستاد األمير دمحم بن فهداالتفاق×النهضة29

7:05الجوفنادي العروبةالمجزل×العروبة30

6:40الخرجنادي الشعلةالدرعية×الشعلة31

6:50أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيزالرياضيةالنجوم×ضمك32

3:35المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالشعلة×المجزل33

3:15الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالعروبة×االتفاق34

3:25حفر الباطنالتعليم النهضة×الباطن35

3:40الرسنادى الحزمالفيحاء×الحزم36

4:05تبوكمدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضيةالرياض×الوطني37

3:45حائلمدينة األميرعبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالجيل×الطائي38

3:30الرياضملعب جامعة اإلمام دمحم بن سعودضمك×الدرعية39

3:15االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةأحد×النجوم40

3:25الخرجنادي الشعلةاالتفاق×الشعلة41

6:35الجوفنادي العروبةالباطن×العروبة42

6:00الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالحزم×النهضة43

3:30المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالوطني×الفيحاء44

3:25الرياضنادي الرياضالطائي×الرياض45

3:10االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالدرعية×النجوم46

3:40أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيزالرياضيةالمجزل×ضمك47

3:50المدينة المنورةمدينة األمير دمحم بن عبدالعزيزالرياضيةالجيل×أحد48

الفريقان المتباريان 

4

5

6

السبت 

هـ 1436/12/20

 م2015/10/3

الجمعة 

هـ 1436/12/26

 م2015/10/9

السبت 

هـ 1436/12/27

 م2015/10/10

األربعاء 

هـ 1436/12/3

 م2015/9/16

الخميس 

هـ 1436/12/4

 م2015/9/17

الجمعة 

هـ 1436/12/19

 م2015/10/2












الدوراألول





بطولة
دورى
الدرجة
األولى
جدول
مباريات



م2016/2015
هـ
الموافق
1437/1436للموســـم
الرياضي

          
           

رقم التاريخ األسبوع 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب 

3:20حفر الباطننادي الباطنالشعلة×الباطن49

3:30الرسنادى الحزمالعروبة×الحزم50

4:00تبوكمدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضيةالنهضة×الوطني51

3:35حائلمدينة األميرعبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالفيحاء×الطائي52

3:05االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالرياض×الجيل53

3:25المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالنجوم×المجزل54

3:35أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيزالرياضيةاالتفاق×ضمك55

3:20الرياضملعب جامعة اإلمام دمحم بن سعودأحد×الدرعية56

3:40المدينة المنورةمدينة األمير دمحم بن عبدالعزيزالرياضيةالرياض×أحد57

3:15المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالجيل×الفيحاء58

5:40الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالطائي×النهضة59

3:30الجوفنادي العروبةالوطني×العروبة60

3:10الخرجنادي الشعلةالحزم×الشعلة61

3:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيزالرياضيةالباطن×ضمك62

2:55االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتفاق×النجوم63

3:10الرياضملعب جامعة اإلمام دمحم بن سعودالمجزل×الدرعية64

3:45تبوكمدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضيةالشعلة×الوطني65

3:25حائلمدينة األميرعبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالعروبة×الطائي66

2:55االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالنهضة×الجيل67

2:55الرياضنادي الرياضالفيحاء×الرياض68

5:35الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالدرعية×االتفاق69

3:10حفر الباطنالتعليم النجوم×الباطن70

3:15الرسنادى الحزمضمك×الحزم71

3:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةأحد×المجزل72

السبت   

هـ 1437/1/25

 م2015/11/7

الفريقان المتباريان 

7

الجمعة    

هـ 1437/1/3

 م2015/10/16

الجمعة    

هـ 1437/1/24

 م2015/11/6

8

9

السبت      

هـ 1437/1/4

 م2015/10/17

الجمعة    

هـ 1437/1/17

 م2015/10/30

السبت   

هـ 1437/1/18

 م2015/10/31












الدوراألول





بطولة
دورى
الدرجة
األولى
جدول
مباريات



م2016/2015
هـ
الموافق
1437/1436للموســـم
الرياضي

          
           

رقم التاريخ األسبوع 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب 

3:35المدينة المنورةمدينة األمير دمحم بن عبدالعزيزالرياضيةالفيحاء×أحد73

5:30الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالرياض×النهضة74

3:25الجوفنادي العروبةالجيل×العروبة75

3:05الخرجنادي الشعلةالطائي×الشعلة76

3:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيزالرياضيةالوطني×ضمك77

2:50االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالحزم×النجوم78

3:05الرياضملعب جامعة اإلمام دمحم بن سعودالباطن×الدرعية79

3:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةاالتفاق×المجزل80

3:15الرسنادى الحزمالدرعية×الحزم81

3:05الرياضنادي الرياضالعروبة×الرياض82

3:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالنهضة×الفيحاء83

3:10حفر الباطنالتعليم المجزل×الباطن84

2:50االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالشعلة×الجيل85

3:40تبوكمدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضيةالنجوم×الوطني86

3:20حائلمدينة األميرعبدالعزيز بن مساعد الرياضيةضمك×الطائي87

5:30الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدأحد×االتفاق88

3:35المدينة المنورةمدينة األمير دمحم بن عبدالعزيزالرياضيةالنهضة×أحد89

3:20الجوفنادي العروبةالفيحاء×العروبة90

3:05الخرجنادي الشعلةالرياض×الشعلة91

3:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيزالرياضيةالجيل×ضمك92

2:45االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالطائي×النجوم93

3:05الرياضملعب جامعة اإلمام دمحم بن سعودالوطني×الدرعية94

3:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالحزم×المجزل95

5:30الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالباطن×االتفاق96

الجمعة    

هـ 1437/2/1

 م2015/11/13

السبت      

هـ 1437/2/2

 م2015/11/14

الجمعة    

هـ 1437/2/8

 م2015/11/20

السبت     

هـ 1437/2/9

 م2015/11/21

الجمعة    

هـ 1437/2/15

 م2015/11/27

السبت   

هـ 1437/2/16

 م2015/11/28

الفريقان المتباريان 

11

10

12












الدوراألول





بطولة
دورى
الدرجة
األولى
جدول
مباريات



م2016/2015
هـ
الموافق
1437/1436للموســـم
الرياضي

          
           

رقم التاريخ األسبوع 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب 

3:20حائلمدينة األميرعبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالدرعية×الطائي97

2:50الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالعروبة×النهضة98

3:15الرسنادى الحزماالتفاق×الحزم99

3:40تبوكمدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضيةالمجزل×الوطني100

3:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالشعلة×الفيحاء101

2:50االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالنجوم×الجيل102

3:05الرياضنادي الرياضضمك×الرياض103

3:10حفر الباطنالتعليم أحد×الباطن104

3:35المدينة المنورةمدينة األمير دمحم بن عبدالعزيزالرياضيةالعروبة×أحد105

3:10الخرجنادي الشعلةالنهضة×الشعلة106

3:35أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيزالرياضيةالفيحاء×ضمك107

2:50االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالرياض×النجوم108

3:10الرياضملعب جامعة اإلمام دمحم بن سعودالجيل×الدرعية109

3:15المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالطائي×المجزل110

2:50الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدالوطني×االتفاق111

3:00حفر الباطنالتعليم الحزم×الباطن112

3:25الجوفنادي العروبةالشعلة×العروبة113

3:40تبوكمدينة الملك خالد بن عبدالعزيز الرياضيةالباطن×الوطني114

3:25حائلمدينة األميرعبدالعزيز بن مساعد الرياضيةاالتفاق×الطائي115

2:50االحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالمجزل×الجيل116

3:10الرياضنادي الرياضالدرعية×الرياض117

3:15المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيزالرياضيةالنجوم×الفيحاء118

2:50الدمامأستاد األمير دمحم بن فهدضمك×النهضة119

3:20الرسنادى الحزمأحد×الحزم120

الفريقان المتباريان 

13

14

15

السبت      

هـ 1437/3/1

 م2015/12/12

الجمعة    

هـ 1437/3/7

 م2015/12/18

السبت     

هـ 1437/3/8

 م2015/12/19

الجمعة    

هـ 1437/2/22

 م2015/12/4

السبت   

هـ 1437/2/23

 م2015/12/5

الجمعة    

هـ 1437/2/29

 م2015/12/11


