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جدول مباریات دوري األمیر محمد بن سلمان ألندیة الدرجة األولى للمحترفین
 م2020/2019للموسم الریاضي 

التار�ــــخاليوماألسب�ع 
رقم 

الم�اراة
ال��ق�� المدينةالملعب 

ع')%(ال�����ةملع� ناد� ال�����ةال�ل�ج#"ال�����ة!$!
ع&)%(حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال��ل#"ال�ائي)$!
ع&(%(ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���الع��#"أح�($!
م&+%&حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��القادس�ة#"ال�ا��+$!
م&)%$ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةال���ل#"ج�ة&$!
ع'&%)ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال��ل��#"ال�ق�ة$$!
ع&&%)األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةاألن�ار#"ال���م*$!
ع'(%(ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال�ه�ة#"ن��ان,$!
م&+%&ال��جملع� ناد� ال�علةال����#"ال�علة-$!
م')%$جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةال�ق�م#"ح���'*!
ع&&%)ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال�ائي#"القادس�ة!*!
ع&!%(ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةن��ان#"ال���ل)*!
ع')%(ال�����ةملع� ناد� ال�����ةح���#"ال�����ة(*!
م'+%&األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال�ق�ة#"ال���م+*!
م&'%$حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةأح�#"ال��ل��&*!
ع&&%)ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةال�علة#"ال�ه�ة$*!
ع'!%(ال��جملع� ناد� ال�علةال�ل�ج#"ال����**!
ع')%(ع���ةملع� ناد� ال���ةال�ا��#"ال�ق�م,*!
م')%$ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةج�ة#"الع��-*!
م')%$ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارال��ل#"األن�ار',!
ع&'%(األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةالقادس�ة#"ال��ل!,!
ع&!%(حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ال�����ة#"ال�ا��),!
ع&(%(حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�ق�م#"ال�ائي(,!
م&+%&س�هاتملع� ناد� ال�ل�جال�ه�ة#"ال�ل�ج+,!
م'(%$جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةال����#"ح���&,!
ع&'%(ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةاألن�ار#"ال�ق�ة$,!
ع')%(ال��جملع� ناد� ال�علةال���ل#"ال�علة*,!
ع'+%(ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةالع��#"ن��ان,,!
م'(%$ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال���م#"أح�-,!
م&(%$ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةال��ل��#"ج�ة'-!
ع'!%(س�هاتملع� ناد� ال�ل�جال���ل#"ال�ل�ج!-!
ع&)%(ال��جملع� ناد� ال�علةالع��#"ال�علة)-!
ع&+%(ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال��ل��#"ن��ان(-!
م&(%$ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال�ق�ة#"أح�+-!
م'+%$ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةال���م#"ج�ة&-!
ع&!%(األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال�ق�م#"ال��ل$-!
ع')%(حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ال����#"ال�ا��*-!
ع'+%(حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�����ة#"ال�ائي,-!
م'&%&ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةاألن�ار#"القادس�ة--!
م&(%$جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةال�ه�ة#"ح���'')
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الثاني/ األول 

جدول مباریات دوري األمیر محمد بن سلمان ألندیة الدرجة األولى للمحترفین
 م2020/2019للموسم الریاضي 

التار�ــــخاليوماألسب�ع 
رقم 

الم�اراة
ال��ق�� المدينةالملعب 

ع&!%(ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةج�ة#"ال�ق�ة!')
ع&(%(ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةح���#"ال���ل)')
ع'+%(ع���ةملع� ناد� ال���ةالقادس�ة#"ال�ق�م(')
ع&+%(حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�علة#"ال��ل��+')
م''%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةن��ان#"ال���م&')
ع'(%(ال��جملع� ناد� ال�علةال�ائي#"ال����$')
ع'+%(ال�����ةملع� ناد� ال�����ةال��ل#"ال�����ة*')
ع&&%(ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةال�ل�ج#"الع��,')
م&&%&ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةال�ا��#"ال�ه�ة-')
م'+%$ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارأح�#"األن�ار'!)
ع')%(س�هاتملع� ناد� ال�ل�جال��ل��#"ال�ل�ج!!)
ع'(%(ال��جملع� ناد� ال�علةال���م#"ال�علة)!)
ع'&%(ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال�ق�ة#"ن��ان(!)
م&+%$جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةالع��#"ح���+!)
م'&%$ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةأح�#"ج�ة&!)
ع')%(األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال����#"ال��ل$!)
ع')%(ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال�����ة#"القادس�ة*!)
ع'(%(حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ال���ل#"ال�ا��,!)
ع'&%(حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�ه�ة#"ال�ائي-!)
م&+%$ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارال�ق�م#"األن�ار'))
ع')%(ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال�علة#"ال�ق�ة!))
ع'+%(ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةال�ائي#"ال���ل)))
ع&&%(حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةح���#"ال��ل��())
ع&'%+ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةال�ا��#"الع��+))
م'!%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال�ل�ج#"ال���م&))
ع&(%(ال��جملع� ناد� ال�علةالقادس�ة#"ال����$))
ع'&%(ال�����ةملع� ناد� ال�����ةال�ق�م#"ال�����ة*))
ع&'%+ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ن��ان#"أح�,))
م&'%$ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةال��ل#"ال�ه�ة-))
م&&%$ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةاألن�ار#"ج�ة'()
ع'+%(ال��جملع� ناد� ال�علةأح�#"ال�علة!()
ع'+%(حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ال��ل��#"ال�ا��)()
ع'&%(ع���ةملع� ناد� ال���ةال����#"ال�ق�م(()
م'!%$س�هاتملع� ناد� ال�ل�جال�ق�ة#"ال�ل�ج+()
م'&%$جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةال���م#"ح���&()
ع&)%(ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال�ه�ة#"القادس�ة$()
ع'(%(األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال���ل#"ال��ل*()
ع'&%(ال�����ةملع� ناد� ال�����ةاألن�ار#"ال�����ة,()
ع&&%(ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةج�ة#"ن��ان-()
ع''%+حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةالع��#"ال�ائي'+)
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جدول مباریات دوري األمیر محمد بن سلمان ألندیة الدرجة األولى للمحترفین
 م2020/2019للموسم الریاضي 

التار�ــــخاليوماألسب�ع 
رقم 

الم�اراة
ال��ق�� المدينةالملعب 

ع'(%(ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةح���#"ال�ق�ة!+)
ع'&%(ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةالقادس�ة#"ال���ل)+)
ع''%+حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�ائي#"ال��ل��(+)
م&!%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال�ا��#"ال���م++)
م''%*ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال�ل�ج#"أح�&+)
ع'(%(ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةال�ق�م#"ال�ه�ة$+)
ع'+%(ال��جملع� ناد� ال�علةال�����ة#"ال����*+)
ع'!%+ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةال��ل#"الع��,+)
م''%*ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارن��ان#"األن�ار-+)
م&'%*ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةال�علة#"ج�ة'&)
ع'(%(س�هاتملع� ناد� ال�ل�جج�ة#"ال�ل�ج!&)
ع&+%(حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ال�ق�ة#"ال�ا��)&)
ع&&%(ع���ةملع� ناد� ال���ةال���ل#"ال�ق�م(&)
م')%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال�ائي#"ال���م+&)
م&&%$جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةأح�#"ح���&&)
ع'(%(ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةالع��#"القادس�ة$&)
ع&&%(ال�����ةملع� ناد� ال�����ةال�ه�ة#"ال�����ة*&)
ع''%+ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال�علة#"ن��ان,&)
م')%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال��ل��#"ال��ل-&)
م&'%*ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارال����#"األن�ار'$)
ع&+%(ال��جملع� ناد� ال�علةاألن�ار#"ال�علة!$)
ع&'%+حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�ق�ة#"ال�ائي)$)
ع&!%+ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال�ا��#"أح�($)
م&)%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال���م#"ال��ل+$)
م'!%*ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةح���#"ج�ة&$)
ع&+%(ال��جملع� ناد� ال�علةال�ه�ة#"ال����$$)
ع&&%(ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال�ل�ج#"ن��ان*$)
ع&'%+حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةالقادس�ة#"ال��ل��,$)
ع'!%+ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةال�ق�م#"الع��-$)
م&+%$ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةال�����ة#"ال���ل'*)
ع&+%(ال��جملع� ناد� ال�علةج�ة#"ال����!*)
ع''%+ال�����ةملع� ناد� ال�����ةن��ان#"ال�����ة)*)
ع&'%+حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�ا��#"ال�ائي(*)
م&)%$ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال�ل�ج#"القادس�ة+*)
م''%*جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةال��ل#"ح���&*)
ع&(%(ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال���ل#"ال�ق�ة$*)
ع&+%(ال��جملع� ناد� ال�علةال�ق�م#"ال�علة**)
ع'!%+ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةال���م#"الع��,*)
م''%*حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةاألن�ار#"ال��ل��-*)
م'!%*ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال�ه�ة#"أح�',)
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التار�ــــخاليوماألسب�ع 
رقم 

الم�اراة
ال��ق�� المدينةالملعب 

ع&(%(س�هاتملع� ناد� ال�ل�جح���#"ال�ل�ج!,)
ع'&%(حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ال�علة#"ال�ا��),)
ع&&%(ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال�ائي#"ن��ان(,)
م'(%$ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةأح�#"القادس�ة+,)
م&!%*ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةال��ل#"ج�ة&,)
ع&(%(ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةالع��#"ال�ه�ة$,)
ع''%+ع���ةملع� ناد� ال���ةال�ق�ة#"ال�ق�م*,)
ع'!%+حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال����#"ال��ل��,,)
م&(%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال�����ة#"ال���م-,)
م'!%*ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارال���ل#"األن�ار'-)
ع&(%(ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةالقادس�ة#"ال�ق�ة!-)
ع&+%(ال��جملع� ناد� ال�علةح���#"ال�علة)-)
ع'&%(ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال�ا��#"ن��ان(-)
م&(%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةأح�#"ال��ل+-)
م&!%*ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةال�ائي#"ج�ة&-)
ع&&%(ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةال�ه�ة#"ال���ل$-)
ع''%+ع���ةملع� ناد� ال���ةال���م#"ال�ق�م*-)
ع&'%+ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةال����#"الع��,-)
م&(%$س�هاتملع� ناد� ال�ل�جاألن�ار#"ال�ل�ج--)
م''%*ال�����ةملع� ناد� ال�����ةال��ل��#"ال�����ة''(
م&(%$ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال�����ة#"ال�ق�ة!'(
م&&%$حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ال�ل�ج#"ال�ا��)'(
م'+%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةن��ان#"ال��ل('(
م'!%*حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�علة#"ال�ائي+'(
م')%*ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةالقادس�ة#"ج�ة&'(
م&(%$ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةال��ل��#"ال�ه�ة$'(
م'+%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال����#"ال���م*'(
م&&%$ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةالع��#"ال���ل,'(
م&'%*جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةاألن�ار#"ح���-'(
م')%*ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال�ق�م#"أح�'!(
م'+%$ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةن��ان#"القادس�ة!!(
م'&%$ال��جملع� ناد� ال�علةال��ل#"ال�علة)!(
م''%*حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ح���#"ال�ا��(!(
م&!%*حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�ل�ج#"ال�ائي+!(
م')%*ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال�����ة#"أح�&!(
م'+%$ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةال���م#"ال�ه�ة$!(
م'&%$ال��جملع� ناد� ال�علةال�ق�ة#"ال����*!(
م&'%*ع���ةملع� ناد� ال���ةج�ة#"ال�ق�م,!(
م&!%*حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال���ل#"ال��ل��-!(
م')%*ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارالع��#"األن�ار')(

)(

)!

الف��قان المت�ار�ان 

)'

(-

الثالثاء
هـ)).*.!++! #

م*!.(.')')

األربعاء
هـ().*.!++! #

م,!.(.')')

الثالثاء
هـ-).*.!++! #

م+).(.')')

األربعاء
هـ!.,.!++! #

م&).(.')')

الثالثاء
هـ*.,.!++! #

م!(.(.')')

األربعاء
هـ,.,.!++! #

م!.+.')')

الثالثاء
هـ+!.,.!++! #

م*.+.')')

األربعاء
هـ&!.,.!++! #

م,.+.')')

ألندية الدرجة األولى



 
الدور     

الثاني/ األول 

جدول مباریات دوري األمیر محمد بن سلمان ألندیة الدرجة األولى للمحترفین
 م2020/2019للموسم الریاضي 

التار�ــــخاليوماألسب�ع 
رقم 

الم�اراة
ال��ق�� المدينةالملعب 

م&+%$ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال�علة#"القادس�ة!)(
م&+%$س�هاتملع� ناد� ال�ل�جال��ل#"ال�ل�ج))(
م''%*ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةال���م#"ال���ل()(
م&'%*جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةال�ائي#"ح���+)(
م&!%*ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةال��ل��#"الع��&)(
م&+%$ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال�ه�ة#"ال�ق�ة$)(
م''%*ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال�ق�م#"ن��ان*)(
م''%*حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��األن�ار#"ال�ا��,)(
م'!%*ال�����ةملع� ناد� ال�����ةج�ة#"ال�����ة-)(
م&)%*ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال����#"أح�'((
م'&%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةالقادس�ة#"ال���م!((
م&&%$ال��جملع� ناد� ال�علةال�ل�ج#"ال�علة)((
م'!%*جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةن��ان#"ح���(((
م&!%*ال�����ةملع� ناد� ال�����ةالع��#"ال�����ة+((
م')%*حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةأح�#"ال�ائي&((
م'&%$األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال�ق�ة#"ال��ل$((
م&&%$ال��جملع� ناد� ال�علةال���ل#"ال����*((
م&)%*ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةال�ا��#"ج�ة,((
م&)%*حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�ق�م#"ال��ل��-((
م&)%*ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارال�ه�ة#"األن�ار'+(
م&)%-ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةالع��#"ال�ق�ة!+(
م'(%-األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال��ل��#"ال���م)+(
م&+%-جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةالقادس�ة#"ح���(+(
م'&%-ال�����ةملع� ناد� ال�����ةال�علة#"ال�����ة++(
م''%'!حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةاألن�ار#"ال�ائي&+(
م&)%-ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةج�ة#"ال�ه�ة$+(
م'+%-ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال����#"ن��ان*+(
م&+%-حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ال��ل#"ال�ا��,+(
م'&%-ع���ةملع� ناد� ال���ةال�ل�ج#"ال�ق�م-+(
م''%'!ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال���ل#"أح�'&(
م'(%-األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةال�ائي#"ال��ل!&(
م'(%-ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال�ا��#"القادس�ة)&(
م'(%-س�هاتملع� ناد� ال�ل�جال�����ة#"ال�ل�ج(&(
م''%'!ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارال���م#"األن�ار+&(
م''%'!حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةال�ق�ة#"ال��ل��&&(
م'(%-ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةن��ان#"ال�ه�ة$&(
م'+%-ال��جملع� ناد� ال�علةال�علة#"ال����*&(
م'&%-ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةج�ة#"ال���ل,&(
م&&%-ع���ةملع� ناد� ال���ةح���#"ال�ق�م-&(
م&&%-ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةأح�#"الع��'$(
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ألندية الدرجة األولى



 
الدور     

الثاني/ األول 

جدول مباریات دوري األمیر محمد بن سلمان ألندیة الدرجة األولى للمحترفین
 م2020/2019للموسم الریاضي 

التار�ــــخاليوماألسب�ع 
رقم 

الم�اراة
ال��ق�� المدينةالملعب 

م''%'!حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةالقادس�ة#"ال�ائي!$(
م''%'!ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال���م#"ال�ق�ة)$(
م''%'!ال��ی�ة ال���رةم�ی�ة األم�� م��� ب� ع��الع���ال��ل��#"أح�($(
م''%'!ج�ةرد�� م�ی�ة ال�ل� ع��هللا ال��اض�ةالع��#"ج�ة+$(
م''%'!ن��انم�ی�ة ن��ان ال��اض�ةال���ل#"ن��ان&$(
م''%'!ال��جملع� ناد� ال�علةال�ه�ة#"ال�علة$$(
م''%'!س�هاتملع� ناد� ال�ل�جال����#"ال�ل�ج*$(
م''%'!جازانم�ی�ة ال�ل� ف��ل ال��اض�ةال�����ة#"ح���,$(
م''%'!حف� ال�ا��ملع� ناد� ال�ا��ال�ق�م#"ال�ا��-$(
م''%'!األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةاألن�ار#"ال��ل'*(
م''%-ال���م�ی�ة األم�� سع�د ب� جل�� ال��اض�ةال��ل#"القادس�ة!*(
م''%-ع���ةملع� ناد� ال���ةال�ائي#"ال�ق�م)*(
م''%-ال�����ةملع� ناد� ال�����ةال�ا��#"ال�����ة(*(
م''%-ال��جملع� ناد� ال�علةح���#"ال����+*(
م''%-ال�مامملع� ناد� ال�ه�ةال�ل�ج#"ال�ه�ة&*(
م''%-ال���عةم�ی�ة ال���عة ال��اض�ةال�علة#"ال���ل$*(
م''%-ال�احةم�ی�ة ال�ل� سع�د ال��اض�ةن��ان#"الع��**(
م''%-حائلم�ی�ة األم�� ع��الع��� ب� م�اع� ال��اض�ةج�ة#"ال��ل��,*(
م''%-األح�اءم�ی�ة األم�� ع��هللا ب� جل�� ال��اض�ةأح�#"ال���م-*(
م''%-ال��ی�ة ال���رةملع� ناد� األن�ارال�ق�ة#"األن�ار',(
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الف��قان المت�ار�ان 
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