
             


 جدول مباريات  دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

م2020/2019للموسم الرياضي 

( 30-23الجوالت  )

التاري    خاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م7:00األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفيحاء×الفتح184

م7:15أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاالتحاد×أبها183

م7:25بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزضمك×الرائد180

م8:45المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالتعاون×الفيصلي177

م9:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالحزم×األهلي178

م7:00األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتفاق×العدالة182

م7:30مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالشباب×الوحدة181

م9:00الرياضاستاد الملك فهد الدوليالهالل×النصر179

م7:00الدماماستاد األمير محمد بن فهدالفيحاء×االتفاق188

م7:15أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالفيصلي×ضمك187

م7:30مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالرائد×الوحدة186

م9:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاألهلي×االتحاد192

م7:05الرياضملعب نادي الشبابالتعاون×الشباب190

م7:15أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالنصر×أبها189

م7:20الرسملعب نادي الحزمالعدالة×الحزم185

م9:00الرياضاستاد جامعة الملك سعودالفتح×الهالل191

م2020/8/5األربعاء

ن م2020/8/10األثني 

م2020/8/9األحد

الفريقان المتباريان

م2020/8/4الثالثاء
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 جدول مباريات  دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

م2020/2019للموسم الرياضي 

( 30-23الجوالت  )

التاري    خاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م6:55األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةأبها×الفتح197

م7:10المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالشباب×الفيحاء199

م7:15بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالحزم×الرائد198

م8:50جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاالتفاق×االتحاد200

م6:55األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالهالل×العدالة193

م7:10المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةاألهلي×الفيصلي194

م7:15بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزضمك×التعاون195

م8:50الرياضاستاد الملك فهد الدوليالوحدة×النصر196

م6:50األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتفاق×الفتح203

م7:05المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةاالتحاد×الفيصلي204

م7:10أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالحزم×أبها206

م8:55بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالشباب×الرائد205

م6:50األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالوحدة×العدالة201

م7:05المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةضمك×الفيحاء202

م7:10بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالنصر×التعاون207

م8:55جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالهالل×األهلي208

م6:45الدماماستاد األمير محمد بن فهدالرائد×االتفاق213

م7:00الرياضملعب نادي الشبابأبها×الشباب215

م7:10الرسملعب نادي الحزمالفتح×الحزم216

م8:50جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالفيحاء×االتحاد214

م7:00الرياضاستاد جامعة الملك سعودالفيصلي×الهالل212

م7:05أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاألهلي×ضمك210

م7:20مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالتعاون×الوحدة211

م8:50الرياضاستاد الملك فهد الدوليالعدالة×النصر209

م2020/8/19

م2020/8/14الجمعة

م2020/8/24 ن األثني 

الخميس

م2020/8/15السبت

األربعاء
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م2020/8/25

الفريقان المتباريان

م2020/8/20

الثالثاء



             


 جدول مباريات  دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

م2020/2019للموسم الرياضي 

( 30-23الجوالت  )

التاري    خاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م6:40األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالرائد×العدالة217

م7:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةأبها×ضمك220

م8:40الرياضاستاد الملك فهد الدوليالفيحاء×النصر221

م8:40الرياضاستاد جامعة الملك سعودالحزم×الهالل222

م6:40األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتحاد×الفتح219

م6:55المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالوحدة×الفيصلي218

م7:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزاالتفاق×التعاون223

م8:40جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالشباب×األهلي224

م8:35أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاألهلي×أبها225

م8:35المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالعدالة×الفيحاء226

م8:35الدماماستاد األمير محمد بن فهدضمك×االتفاق227

م8:35جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالنصر×االتحاد228

م8:35األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالتعاون×الفتح229

م8:35بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالفيصلي×الرائد230

م8:35مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالهالل×الوحدة231

م8:35الرياضملعب نادي الشبابالحزم×الشباب232

م8:35األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتحاد×العدالة233

م8:35أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالفتح×ضمك234

م8:35الرسملعب نادي الحزمالوحدة×الحزم235

م8:35المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةأبها×الفيصلي236

م8:35جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالرائد×األهلي237

م8:35بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالفيحاء×التعاون238

م8:35الرياضاستاد جامعة الملك سعودالشباب×الهالل239

م8:35الرياضاستاد الملك فهد الدولياالتفاق×النصر240

م2020/9/9 األربعاء

م2020/9/4الجمعة 29

م2020/8/30األحد
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م2020/8/29السبت

الفريقان المتباريان


