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م2017/2016هـ
1438/1437للموســـــــم

                  

رقم التاريخاليوماألسبوع 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

م7:10الرياضاستاد الملك فهد الدوليالقادسية×الشباب1

م9:05بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةاالتحاد×الرائد2

م7:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالخليج×الفيصلي3

م9:05مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزالتعاون×الوحدة4
م9:05الرياضاستاد الملك فهد الدوليالفتح×النصر5

السبت
 1437/11/10 
2016/8/13

م8:45الرياضاستاد الملك فهد الدوليالمجزل×الهالل6

األحد
 1437/11/11 
2016/8/14

م8:45الدماماستاد األمير محمد بن فهداألهلي×االتفاق7

الخميس
 1437/11/15 
2016/8/18

م8:45بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالوحدة×الرائد8

م6:50الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالفيصلي×القادسية9

م9:05بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالهالل×التعاون10

م7:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالشباب×المجزل11
م9:05الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةاالتحاد×الخليج12

م9:05األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاألهلي×الفتح13

م9:05الدماماستاد األمير محمد بن فهدالنصر×االتفاق14

م6:25الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالمجزل×الخليج15

م6:45بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالرائد×التعاون16

م8:45الرياضاستاد الملك فهد الدولياالتفاق×الهالل17

م6:40المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالفتح×الفيصلي18
م8:45الرياضاستاد الملك فهد الدوليالقادسية×النصر19

م8:45مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزاالتحاد×الوحدة20

م8:45الرياضاستاد الملك فهد الدولياألهلي×الشباب21
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 1437/12/15 
2016/9/16

الجمعة

السبت
 1437/12/16 
2016/9/17

األحد
 1437/12/17 
2016/9/18

الخميس

1

 1437/11/9 
2016/8/12

الجمعة

2

 1437/11/16 
2016/8/19

الجمعة

 1437/11/17 
2016/8/20

السبت

الفريقان المتباريان 

 1437/11/8 
2016/8/11
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م2017/2016هـ
1438/1437للموســـــــم

                  

رقم التاريخاليوماألسبوع 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

األربعاء
 1437/12/20 
2016/9/21

م8:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدالمجزل×االتفاق22

م6:20بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفتح×الرائد23

م8:25الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالخليج×النصر24

م8:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدالهالل×القادسية25

م6:15المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالوحدة×الفيصلي26

م6:10الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالتعاون×الشباب27

م8:45جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاالتحاد×األهلي28

م5:55الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالشباب×الخليج29

م5:55األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتفاق×الفتح30

م6:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالرائد×المجزل31

م8:15جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالتعاون×االتحاد32
م8:00الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفيصلي×الهالل33
م8:00مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزالنصر×الوحدة34
م8:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالقادسية×األهلي35
م6:10بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفتح×التعاون36

م8:00الدماماستاد األمير محمد بن فهدالهالل×الخليج37
م8:15جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالشباب×االتحاد38
م5:45الدماماستاد األمير محمد بن فهدالوحدة×االتفاق39
م6:05المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالقادسية×المجزل40

م6:10بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفيصلي×الرائد41

م8:15الرياضاستاد الملك فهد الدولياألهلي×النصر42
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الخميس
 1438/1/19 
2016/10/20

الجمعة
 1438/1/20 
2016/10/21

4
 1437/12/21 
2016/9/22

الخميس

الجمعة
 1437/12/22 
2016/9/23
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 1438/1/13 
2016/10/14

الجمعة

السبت
 1438/1/14 
2016/10/15

الفريقان المتباريان 
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م2017/2016هـ
1438/1437للموســـــــم

                  

رقم التاريخاليوماألسبوع 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

م5:40الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالتعاون×القادسية43

م6:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةاالتفاق×الرائد44

م8:00الرياضاستاد الملك فهد الدولياالتحاد×الهالل45

م6:10الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفتح×الشباب46
م7:50مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزالمجزل×الوحدة47

م7:50المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالنصر×الفيصلي48

م8:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالخليج×األهلي49

م5:55المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالشباب×الفيصلي50

م7:50الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالرائد×النصر51

م8:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالمجزل×االتحاد52

م5:35الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالخليج×القادسية53
م8:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالوحدة×األهلي54

م5:35الدماماستاد األمير محمد بن فهدالتعاون×االتفاق55

م8:00األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالهالل×الفتح56

م5:35األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالقادسية×الفتح57

م7:45بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفيصلي×التعاون58

م5:35الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةاالتفاق×الخليج59

م7:45الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالوحدة×الشباب60
م7:45الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالرائد×الهالل61

م7:45المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةاألهلي×المجزل62

م7:55جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالنصر×االتحاد63

السبت
 1438/2/19 
2016/11/19

األحد
 1438/2/20 
2016/11/20

السبت
 1438/1/28 
2016/10/29
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الخميس
 1438/2/3 
2016/11/3

 1438/2/4 
2016/11/4

الجمعة

 1438/2/5 
2016/11/5

السبت
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الجمعة
 1438/2/18 
2016/11/18

7

الجمعة

الفريقان المتباريان 

 1438/1/27 
2016/10/28
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م2017/2016هـ
1438/1437للموســـــــم

                  

رقم التاريخاليوماألسبوع 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

م5:30الدماماستاد األمير محمد بن فهدالفيصلي×االتفاق64

م7:40مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزالخليج×الوحدة65

م5:50المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالفتح×المجزل66

م7:40بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالنصر×التعاون67
م8:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالهالل×األهلي68

م5:55بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالشباب×الرائد69

م7:50الدماماستاد األمير محمد بن فهداالتحاد×القادسية70

م7:40المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةاألهلي×الفيصلي71

م7:40الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالمجزل×النصر72

م5:25الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالرائد×القادسية73

م7:40جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاالتفاق×االتحاد74

م7:55الرياضاستاد الملك فهد الدوليالشباب×الهالل75

ع2:45األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالوحدة×الفتح76

م5:30الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالتعاون×الخليج77

م5:50المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالتعاون×المجزل78

م7:55الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالوحدة×الهالل79

م5:30الدماماستاد األمير محمد بن فهدالقادسية×االتفاق80

م7:55الرياضاستاد الملك فهد الدوليالنصر×الشباب81
م7:55جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالرائد×األهلي82

ع2:55 األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالخليج×الفتح83

م7:45المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةاالتحاد×الفيصلي84
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الخميس
 1438/3/9 
2016/12/8

الجمعة
 1438/3/10 
2016/12/9

السبت
 1438/3/11 
2016/12/10
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الخميس
 1438/3/2 
2016/12/1

الجمعة
 1438/3/3 
2016/12/2

السبت
 1438/3/4 
2016/12/3
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الخميس
 1438/2/24 
2016/11/24

الجمعة
 1438/2/25 
2016/11/25

السبت

الفريقان المتباريان 

 1438/2/26 
2016/11/26
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رقم التاريخاليوماألسبوع 

المباراة
التوقيت المدينةالملعب 

األربعاء
 1438/3/15 
2016/12/14

م7:45مكة المكرمةاستاد مدينة الملك عبدالعزيزالقادسية×الوحدة85

ع3:10المجمعةمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضيةالفيصلي×المجزل86

م6:50الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداالتفاق×الشباب87

م7:45بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةاألهلي×التعاون88

م5:55بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالخليج×الرائد89

م7:45جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالفتح×االتحاد90

م8:00الرياضاستاد الملك فهد الدوليالهالل×النصر91

13
الخميس

 1438/3/16 
2016/12/15

الجمعة
 1438/3/17 
2016/12/16

الفريقان المتباريان 


