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م2022/2021للموسم
الرياضي

التاريخاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م6:35األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالكوكب ×العدالة1

م6:50نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةأحد ×نجران2

م8:30جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالدرعية ×جدة3

م6:35األحساءملعب نادي هجرالخلود ×هجر4

م7:00الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالعين ×بيشة5

م7:15الجوفملعب نادي العروبةالجبلين ×العروبة6

م8:30الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالنهضة ×القادسية7

م6:40الخرجملعب نادي الشعلةالساحل ×الشعلة8

م7:10مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةاألخدود ×الوحدة9

م8:30سيهاتملعب نادي الخليجالجيل ×الخليج10

م6:50الرسملعب نادي الحزمالعدالة ×الخلود11

م7:05المدينة المنورةملعب نادي أحدهجر ×أحد12

م8:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدجدة ×النهضة13

م6:35الخرجملعب نادي الشعلةنجران ×الكوكب14

م6:55حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالخليج ×الجبلين15

م6:55الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالشعلة ×العين16

م8:25الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالوحدة ×الساحل17

م6:35الرياضملعب نادي الرياضالعروبة ×الدرعية18

م6:45نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةبيشة ×األخدود19

م8:25األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالقادسية ×الجيل20

م6:30الخرجملعب نادي الشعلةالخلود ×الشعلة21

م7:00جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالعين ×جدة22

م8:15سيهاتملعب نادي الخليجالنهضة ×الخليج23

م6:40نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالساحل ×نجران24

م6:55الجوفملعب نادي العروبةالجيل ×العروبة25

م7:00مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالجبلين ×الوحدة26

م8:15األحساءملعب نادي هجرالكوكب ×هجر27

م6:15الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةاألخدود ×القادسية28

م6:50الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةأحد ×بيشة29

م8:15األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالدرعية ×العدالة30

م2021/9/14 الثالثاء

م2021/9/15 األربعاء

م2021/9/20 األثنين

م2021/9/21 الثالثاء

م2021/9/22 األربعاء

3

2

1

الفريقان المتباريان

م2021/9/8 األربعاء

م2021/9/7 الثالثاء

م2021/9/6 األثنين

م2021/9/13 األثنين
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م2022/2021للموسم
الرياضي

التاريخاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م6:10األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالوحدة ×الجيل31

م6:20الخرجملعب نادي الشعلةالخليج ×الكوكب32

م8:10نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالشعلة ×نجران33

م6:10الدماماستاد األمير محمد بن فهدبيشة ×النهضة34

م6:35الرسملعب نادي الحزماألخدود ×الخلود35

م6:40الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةهجر ×العين36

م8:10الرياضملعب نادي الرياضالقادسية ×الدرعية37

م6:10الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالعروبة ×الساحل38

م6:40حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالعدالة ×الجبلين39

م8:10المدينة المنورةملعب نادي أحدجدة ×أحد40

م6:30نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالدرعية ×األخدود41

م6:40مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالنهضة ×الوحدة42

م8:05األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالجيل ×العدالة43

م6:05األحساءملعب نادي هجرنجران ×هجر44

م6:40الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالجبلين ×بيشة45

م6:40الجوفملعب نادي العروبةالعين ×العروبة46

م8:05الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالساحل ×القادسية47

م6:00سيهاتملعب نادي الخليجالخلود ×الخليج48

م6:10الخرجملعب نادي الشعلةأحد ×الشعلة49

م8:05جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالكوكب ×جدة50

م5:55األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةبيشة ×الجيل51

م6:25حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةهجر ×الجبلين52

م7:50نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالعروبة ×نجران53

م5:55الدماماستاد األمير محمد بن فهداألخدود ×النهضة54

م6:20الرسملعب نادي الحزمالقادسية ×الخلود55

م6:35المدينة المنورةملعب نادي أحدالوحدة ×أحد56

م7:50الخرجملعب نادي الشعلةالشعلة ×الكوكب57

م5:55الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةجدة ×الساحل58

م6:30الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالعدالة ×العين59

م7:50الرياضملعب نادي الرياضالخليج ×الدرعية60

م2021/9/27 األثنين

م2021/9/28 الثالثاء

م2021/9/29 األربعاء

م2021/10/4 األثنين

م2021/10/5 الثالثاء

6

5

4

م2021/10/6 األربعاء

م2021/10/11 األثنين

م2021/10/12 الثالثاء

م2021/10/13 األربعاء

الفريقان المتباريان
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م2022/2021للموسم
الرياضي

التاريخاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م5:50األحساءملعب نادي هجرالنهضة ×هجر61

م6:20نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالجبلين ×األخدود62

م6:25الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالخلود ×بيشة63

م7:45الخرجملعب نادي الشعلةالدرعية ×الشعلة64

م6:25الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةنجران ×العين65

م6:25الجوفملعب نادي العروبةأحد ×العروبة66

م6:35جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالجيل ×جدة67

م7:45األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالساحل ×العدالة68

م6:35مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالكوكب ×الوحدة69

م7:45الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالخليج ×القادسية70

م6:15حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالشعلة ×الجبلين71م2021/10/24 األحد

م5:45األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاألخدود ×الجيل72

م6:15نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةجدة ×نجران73

م7:40الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةهجر ×الساحل74

م5:55الخرجملعب نادي الشعلةبيشة ×الكوكب75

م6:05الرسملعب نادي الحزمالوحدة ×الخلود76

م7:40الدماماستاد األمير محمد بن فهدالعدالة ×النهضة77

م5:40سيهاتملعب نادي الخليجالعروبة ×الخليج78

م5:55الرياضملعب نادي الرياضالعين ×الدرعية79

م7:40المدينة المنورةملعب نادي أحدالقادسية ×أحد80

م5:40األحساءملعب نادي هجرالجيل ×هجر81

م6:20جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالجبلين ×جدة82

م7:40الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالساحل ×النهضة83

م5:35الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةبيشة ×القادسية84

م6:10نجراناستاد جامعة نجرانالعين ×األخدود85

م6:20المدينة المنورةملعب نادي أحدالخلود ×أحد86

م7:40الرياضملعب نادي الرياضالكوكب ×الدرعية87

م5:40األحساءملعب نادي هجرنجران ×العدالة88

م5:50الخرجملعب نادي الشعلةالعروبة ×الشعلة89

م7:40مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالخليج ×الوحدة90

م2021/10/27 األربعاء

م2021/10/25 األثنين

م2021/10/26 الثالثاء

م2021/11/2 الثالثاء

7

م2021/10/19 الثالثاء

م2021/10/20 األربعاء

م2021/10/18 األثنين

الفريقان المتباريان

م2021/11/1 األثنين

9

8

م2021/11/3 األربعاء























الدور
األول

جدول
مباريات
دوري
األمير
محمد
بن
سلمان
ألندية
الدرجة
األولى
للمحترفين



م2022/2021للموسم
الرياضي

التاريخاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م5:30الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالعين ×الساحل91

م5:35األحساءملعب نادي هجرأحد ×الجيل92

م7:40مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالقادسية ×الوحدة93

م5:45الخرجملعب نادي الشعلةاألخدود ×الكوكب94

م6:00الرسملعب نادي الحزمالعروبة ×الخلود95

م6:05نجراناستاد جامعة نجرانالنهضة ×نجران96

م7:40األحساءملعب نادي هجرالعدالة ×هجر97

م6:00حائلملعب نادي الجبلينالدرعية ×الجبلين98

م6:20جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةبيشة ×جدة99

م7:40سيهاتملعب نادي الخليجالشعلة ×الخليج100

م3:25نجراناستاد جامعة نجرانالعدالة ×األخدود101

م3:35المدينة المنورةملعب نادي أحدالساحل ×أحد102

م5:30األحساءملعب نادي هجرالخلود ×الجيل103

م3:05الخرجملعب نادي الشعلةجدة ×الشعلة104

م3:35الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالخليج ×العين105

م5:25الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالجبلين ×النهضة106

م3:25الجوفملعب نادي العروبةهجر ×العروبة107

م3:35الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالوحدة ×بيشة108

م5:25الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالكوكب ×القادسية109

م5:40الرياضرديف أستاد األمير فيصل بن فهدنجران ×الدرعية110

م3:05الخرجملعب نادي الشعلةالجيل ×الشعلة111

م3:20حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةأحد ×الجبلين112

م5:25سيهاتملعب نادي الخليجاألخدود ×الخليج113

م3:05الخرجملعب نادي الشعلةالنهضة ×الكوكب114

م3:25نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالخلود ×نجران115

م5:25الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةبيشة ×الساحل116

م5:30األحساءملعب نادي هجرالدرعية ×هجر117

م3:35الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالوحدة ×العين118

م5:30األحساءملعب نادي هجرالقادسية ×العدالة119

م6:15جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالعروبة ×جدة120

م2021/11/22 األثنين

م2021/11/23 الثالثاء

م2021/11/24 األربعاء

12

م2021/11/17 األربعاء

م2021/11/16 الثالثاء
11

10

الفريقان المتباريان

م2021/11/8 األثنين

م2021/11/9 الثالثاء

م2021/11/10 األربعاء

م2021/11/15 األثنين
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المباراة
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م3:15البكيريةملعب نادي البكيريةالجبلين ×الخلود121

م3:35الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالشعلة ×بيشة122

م5:30األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالكوكب ×الجيل123

م3:05الرياضملعب نادي الرياضالساحل ×الدرعية124

م3:20الجوفملعب نادي العروبةالعدالة ×العروبة125

م3:35المدينة المنورةملعب نادي أحدالخليج ×أحد126

م5:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدالعين ×النهضة127

م3:25نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةهجر ×األخدود128

م5:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدجدة ×القادسية129

م6:15مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةنجران ×الوحدة130

م3:05الرياضملعب نادي الرياضالنهضة ×الدرعية131

م3:20الجوفملعب نادي العروبةالكوكب ×العروبة132

م5:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدالخلود ×الساحل133

م3:20حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالقادسية ×الجبلين134

م5:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدبيشة ×الخليج135

م5:30األحساءملعب نادي هجرالوحدة ×هجر136

م6:15جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاألخدود ×جدة137

م3:25نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالجيل ×نجران138

م3:35الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةأحد ×العين139

م5:30األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالشعلة ×العدالة140

م3:20حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالكوكب ×الجبلين141

م5:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدهجر ×الخليج142

م6:20مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةجدة ×الوحدة143

م3:35المدينة المنورةملعب نادي أحدالدرعية ×أحد144

م3:35الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالعدالة ×بيشة145

م5:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدالعروبة ×النهضة146

م5:30األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالساحل ×الجيل147

م3:15البكيريةملعب نادي البكيريةالعين ×الخلود148

م3:30نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةنجران ×األخدود149

م5:25الدماماستاد األمير محمد بن فهدالشعلة ×القادسية150

م2021/11/29 األثنين

م2021/11/30 الثالثاء

15

14

13

الفريقان المتباريان

م2021/12/8 األربعاء

م2021/12/13 األثنين

م2021/12/14 الثالثاء

م2021/12/15 األربعاء

م2021/12/1 األربعاء

م2021/12/6 األثنين

م2021/12/7 الثالثاء
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المباراة
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م3:10الرياضملعب نادي الرياضالخلود ×الدرعية151

م5:35األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالوحدة ×العدالة152

م6:20جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالخليج ×جدة153

م3:10الخرجملعب نادي الشعلةالنهضة ×الشعلة154

م3:35نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالجبلين ×نجران155

م3:40الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالجيل ×العين156

م5:35األحساءملعب نادي هجربيشة ×هجر157

م3:10الخرجملعب نادي الشعلةأحد ×الكوكب158

م3:25الجوفملعب نادي العروبةالقادسية ×العروبة159

م5:30الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةاألخدود ×الساحل160

م3:30حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالعين ×الجبلين161

م3:45الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةنجران ×بيشة162

م5:35سيهاتملعب نادي الخليجالعدالة ×الخليج163

م3:00الدماماستاد األمير محمد بن فهدأحد ×النهضة164

م3:25الرسملعب نادي الحزمجدة ×الخلود165

م5:35األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالدرعية ×الجيل166

م6:25مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالشعلة ×الوحدة167

م3:15الخرجملعب نادي الشعلةالساحل ×الكوكب168

م3:35نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالعروبة ×األخدود169

م5:35الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةهجر ×القادسية170

م3:20الرياضملعب نادي الرياضبيشة ×الدرعية171

م3:50المدينة المنورةملعب نادي أحدالعدالة ×أحد172

م5:40األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالجبلين ×الجيل173

م3:20الخرجملعب نادي الشعلةاألخدود ×الشعلة174

م3:30الرسملعب نادي الحزمالنهضة ×الخلود175

م3:40نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالقادسية ×نجران176

م6:30جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةهجر ×جدة177

م3:35الجوفملعب نادي العروبةالوحدة ×العروبة178

م3:50الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالكوكب ×العين179

م5:35الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالخليج ×الساحل180

م2022/1/4 

م2022/1/5 األربعاء

م2021/12/22 األربعاء

م2021/12/27 األثنين

م2021/12/21 الثالثاء
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م2021/12/20 األثنين

م2021/12/28 

م2021/12/29 األربعاء

الثالثاء

الثالثاء

الفريقان المتباريان

م2022/1/3  األثنين
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م3:45نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةأحد ×األخدود181

م5:40الدماماستاد األمير محمد بن فهدالجيل ×النهضة182

م5:45األحساءملعب نادي هجرالشعلة ×هجر183

م3:20الخرجملعب نادي الشعلةالخلود ×الكوكب184

م3:40حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالساحل ×الجبلين185

م5:40الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالعين ×القادسية186

م6:35مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالدرعية ×الوحدة187

م3:50الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالعروبة ×بيشة188

م5:40سيهاتملعب نادي الخليجنجران ×الخليج189

م5:45األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةجدة ×العدالة190

م2022/1/10 األثنين

م2022/1/11 الثالثاء19

م2022/1/12 األربعاء

الفريقان المتباريان


