



" الدور الثاني " 
         

جدول مباريات بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين   

 م2016/2015هـ الموافق 1437/1436  موسـم  

التاريخاليوم األسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

م6:00األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالنصر×هجر92

م8:30مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزالهالل×الوحدة93

ع3:45بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالشباب×الرائد94

م6:15المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالقادسية×الفيصلي95

م8:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالتعاون×األهلي96

م6:00األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالخليج×الفتح97

م8:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةنجران×االتحاد98

م6:20الرياضاستاد الملك فهد الدوليالقادسية×النصر99

م8:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالرائد×االتحاد100

م6:20الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفتح×الهالل101

م8:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالخليج×األهلي102

م6:20الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدهجر×الشباب103

م6:50جدةرديف مدينة الملك عبدهللا الرياضيةالوحدة×نجران104

م8:30بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالفيصلي×التعاون105

م6:10الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالشباب×الخليج106

م8:40مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزاألهلي×الوحدة107

م6:10الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالتعاون×القادسية108

م6:35بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالهالل×الرائد109

م8:40جدة مدينة الملك عبدهللا الرياضيةالنصر×نجران110

الجمعة
هـ 1437/5/3

 م2016/2/12
م6:10األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفتح×هجر111

السبت
هـ 1437/5/4

 م2016/2/13
م6:30المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةاالتحاد×الفيصلي112

الفريقان المتباريان 

الخميس
هـ 1437/4/25

 م2016/2/4

هـ 1437/4/18

 م2016/1/28

الجمعة

األربعاء
هـ 1437/4/17

 م2016/1/27

الخميس

هـ 1437/4/19

 م2016/1/29

هـ 1437/5/2

 م2016/2/11

الجمعة

السبت
هـ 1437/4/27

 م2016/2/6

األربعاء

16

15

هـ 1437/4/26

 م2016/2/5

هـ 1437/5/1

 م2016/2/10

الخميس

14






" الدور الثاني " 
         

جدول مباريات بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين   

 م2016/2015هـ الموافق 1437/1436  موسـم  

التاريخاليوم األسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

م6:40بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالهالل×التعاون113

م8:40الرياضاستاد الملك فهد الدولياألهلي×النصر114

م6:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدنجران×الشباب115

م8:40جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالقادسية×االتحاد116

م6:15الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةهجر×الخليج117

م6:15األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالرائد×الفتح118

م8:40المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالوحدة×الفيصلي119

م6:40بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالخليج×التعاون120

م8:40الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفتح×الشباب121

م6:20األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفيصلي×هجر122

م6:40بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالقادسية×الرائد123

م8:40الرياضاستاد الملك فهد الدوليالوحدة×النصر124

م8:20جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةنجران×األهلي125

م8:45الرياضاستاد الملك فهد الدولياالتحاد×الهالل126

م6:25الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالرائد×الخليج127

م8:45مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزهجر×الوحدة128

م8:45جدةرديف مدينة الملك عبدهللا الرياضيةالتعاون×نجران129

م6:45المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالنصر×الفيصلي130

م8:45جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالفتح×االتحاد131

م6:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدالهالل×القادسية132

م8:45جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالشباب×األهلي133

هـ 1437/5/25

 م2016/3/5
السبت

األحد
هـ 1437/5/26

 م2016/3/6

هـ 1437/5/18

 م2016/2/27
السبت

هـ 1437/5/24

 م2016/3/4
الجمعة

هـ 1437/5/16

 م2016/2/25

السبت

هـ 1437/5/17

 م2016/2/26
الجمعة

هـ 1437/5/11

 م2016/2/20

الخميس

الفريقان المتباريان 

18

19

الخميس
هـ 1437/5/9

 م2016/2/18

االثنين
هـ 1437/5/6

 م2016/2/15

17






" الدور الثاني " 
         

جدول مباريات بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين   

 م2016/2015هـ الموافق 1437/1436  موسـم  

التاريخاليوم األسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

الخميس
هـ 1437/6/1

 م2016/3/10
م8:30الرياضاستاد الملك فهد الدوليالنصر×الهالل134

م7:10جدةرديف مدينة الملك عبدهللا الرياضيةالخليج×نجران135

م6:25الدماماستاد األمير محمد بن فهداألهلي×القادسية136

م8:45بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالشباب×التعاون137

م6:25األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفيصلي×الفتح138

م6:50بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةهجر×الرائد139

م8:45جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالوحدة×االتحاد140

م7:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالفيصلي×الرائد141

م9:00مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزالفتح×الوحدة142

م9:00الرياضاستاد الملك فهد الدوليالتعاون×النصر143

م6:35الدماماستاد األمير محمد بن فهدالهالل×الخليج144

م9:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاالتحاد×األهلي145

م6:35األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةنجران×هجر146

م9:00الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالقادسية×الشباب147

الخميس
هـ 1437/6/29

 م2016/4/7
م9:00مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزالرائد×الوحدة148

م6:40الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةنجران×القادسية149

م9:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةهجر×التعاون150

م6:40األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالنصر×الفتح151

م6:55المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةاألهلي×الفيصلي152

م9:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالخليج×االتحاد153

م9:00الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالشباب×الهالل154

هـ 1437/7/1

 م2016/4/8

هـ 1437/7/2

 م2016/4/9

هـ 1437/6/25

 م2016/4/3

هـ 1437/6/24

 م2016/4/2
السبت

السبت

الجمعة

الفريقان المتباريان 

السبت

هـ 1437/6/3

 م2016/3/12

الجمعة
هـ 1437/6/23

 م2016/4/1

الجمعة
هـ 1437/6/2

 م2016/3/11

22

20

األحد

21






" الدور الثاني " 
         

جدول مباريات بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين   

 م2016/2015هـ الموافق 1437/1436  موسـم  

التاريخاليوم األسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

م6:55الرياضاستاد الملك فهد الدوليالرائد×النصر155

م9:10جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالهالل×نجران156

م6:45الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالفيصلي×الخليج157

م6:45األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاألهلي×هجر158

م9:10الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداالتحاد×الشباب159

م6:45الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالوحدة×القادسية160

م9:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالفتح×التعاون161

م6:55الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالوحدة×الشباب162

م9:10بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةالتعاون×الرائد163

م6:45األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالقادسية×الفتح164

م7:00المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةنجران×الفيصلي165

م9:10الرياضاستاد الملك فهد الدوليالخليج×النصر166

م6:45األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتحاد×هجر167

م9:15جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالهالل×األهلي168

م9:00الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدهجر×الهالل169

م9:00المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالشباب×الفيصلي170

م9:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةاألهلي×الرائد171

م9:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالنصر×االتحاد172

م9:00الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالخليج×القادسية173

م9:00مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزالتعاون×الوحدة174

م9:00األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةنجران×الفتح175

هـ 1437/7/10

 م2016/4/17
األحد

السبت
هـ 1437/7/9

 م2016/4/16

الفريقان المتباريان 

األحد
هـ 1437/8/1

 م2016/5/8

األحد

الجمعة
هـ 1437/7/8

 م2016/4/15

هـ 1437/7/17

 م2016/4/24

هـ 1437/7/15

 م2016/4/22
الجمعة

السبت
هـ 1437/7/16

 م2016/4/23

25

23

24






" الدور الثاني " 
         

جدول مباريات بطولة دوري عبداللطيف جميل للمحترفين   

 م2016/2015هـ الموافق 1437/1436  موسـم  

التاريخاليوم األسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

م9:00األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالقادسية×هجر176

م9:00جدةرديف مدينة الملك عبدهللا الرياضيةالرائد×نجران177

م9:00الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالوحدة×الخليج178

م9:00الرياضاستاد الملك فهد الدوليالفيصلي×الهالل179

م9:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبد العزيز الرياضيةاالتحاد×التعاون180

م9:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالفتح×األهلي181

م9:00الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالشباب×النصر182

هـ 1437/8/6

 م2016/5/13

الفريقان المتباريان 

الجمعة 26


