


التاري    خاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م07:10عنيزةملعب إدارة التعليمهجر ×العربي1

م07:25المدينة المنورةملعب نادي أحدنجران ×أحد2

م08:50الخرجملعب نادي الشعلةالعروبة ×الشعلة3

م07:15الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالخلود ×العين4

م07:25حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضيةالساحل ×الجبلين5

م08:50الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةاألخدود ×القادسية6

م06:55الرياضملعب نادي الرياضالفيصلي ×الرياض7

م07:10الرسملعب نادي الحزمجدة ×الحزم8

م08:50جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالقيصومة ×األهلي9

م06:40الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالعين ×الساحل10

م06:40األحساءملعب نادي هجرالشعلة ×هجر11

م08:40نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالقادسية ×نجران12

م06:55حفر الباطنملعب نادي الباطنالعربي ×القيصومة13

م07:05الرسملعب نادي الحزمالرياض ×الخلود14

م07:20سكاكاملعب نادي العروبةالحزم ×العروبة15

م08:40نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةاألهلي ×األخدود16

م06:55المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالجبلين ×الفيصلي17

م08:40جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةأحد ×جدة18

م06:30الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالعروبة ×القادسية19

م07:00الرسملعب نادي الحزمنجران ×الحزم20

م08:35جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالخلود ×األهلي21

م06:50المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةهجر ×الفيصلي22

م07:20حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضيةأحد ×الجبلين23

م08:35الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالقيصومة ×العين24

م06:40الخرجملعب نادي الشعلةجدة ×الشعلة25

م06:55عنيزةملعب إدارة التعليمالساحل ×العربي26

م08:35الرياضملعب نادي الرياضاألخدود ×الرياض27

2

3

م2022/8/31 األربعاء

1

م2022/9/6 الثالثاء

م2022/9/7 األربعاء

م2022/8/30 الثالثاء

ن م2022/9/5 األثني 

الفريقان المتباريان

م2022/8/24 األربعاء

م2022/8/23 الثالثاء

ن م2022/8/22 األثني 

ن م2022/8/29 األثني 
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التاري    خاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م07:05سكاكاملعب نادي العروبةاألهلي ×العروبة28

م07:05المدينة المنورةملعب نادي أحدالعين ×أحد29

م08:30نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالجبلين ×نجران30

م06:25األحساءملعب نادي هجرالرياض ×هجر31

م06:40حفر الباطنملعب نادي الباطنالحزم ×القيصومة32

م06:50الرسملعب نادي الحزمالعربي ×الخلود33

م08:30نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالفيصلي ×األخدود34

م06:25الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالشعلة ×الساحل35

م08:30جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالقادسية ×جدة36

م06:50الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالعروبة ×العين37

م08:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةأحد ×األهلي38

م06:30الرياضملعب نادي الرياضنجران ×الرياض39

م06:50حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضيةاألخدود ×الجبلين40

م08:30الرسملعب نادي الحزمالخلود ×الحزم41

م06:30الخرجملعب نادي الشعلةالقيصومة ×الشعلة42

م06:35المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالساحل ×الفيصلي43

م06:40عنيزةملعب إدارة التعليمجدة ×العربي44

م08:30الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةهجر ×القادسية45

م06:05األحساءملعب نادي هجرالحزم ×هجر46

م06:15حفر الباطنملعب نادي الباطنالجبلين ×القيصومة47

م08:15نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالعين ×نجران48

م06:00الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالرياض ×القادسية49

م06:45المدينة المنورةملعب نادي أحدالعربي ×أحد50

م08:15نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالشعلة ×األخدود51

م06:25الرسملعب نادي الحزمالساحل ×الخلود52

م06:40سكاكاملعب نادي العروبةالفيصلي ×العروبة53

م08:15جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاألهلي ×جدة54

م2022/9/17 
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5

4

م2022/9/18 األحد

ن األثني 

م2022/9/16 

ن م2022/9/12 األثني 

م2022/9/13 الثالثاء

الفريقان المتباريان

السبت

م2022/10/3 

م2022/10/4 الثالثاء

م2022/10/5 األربعاء

م2022/9/11 األحد

الجمعة
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التاري    خاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م06:15عنيزةملعب إدارة التعليمالرياض ×العربي55

م06:15الرسملعب نادي الحزمالقادسية ×الحزم56

م08:00األحساءملعب نادي هجراألخدود ×هجر57

م06:10المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالقيصومة ×الفيصلي58

م06:30الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةجدة ×العين59

م08:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةنجران ×األهلي60

م05:50الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةأحد ×الساحل61

م06:05الخرجملعب نادي الشعلةالخلود ×الشعلة62

م08:00حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضيةالعروبة ×الجبلين63

م06:00الرياضملعب نادي الرياضاألهلي ×الرياض64

م06:15نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالعين ×األخدود65

م07:55جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةهجر ×جدة66

م06:00حفر الباطنملعب نادي الباطنالساحل ×القيصومة67

م06:20سكاكاملعب نادي العروبةالعربي ×العروبة68

م07:55الرسملعب نادي الحزمالفيصلي ×الخلود69

م05:45الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالجبلين ×القادسية70

م06:30المدينة المنورةملعب نادي أحدالحزم ×أحد71

م07:55نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالشعلة ×نجران72

م05:40الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالعروبة ×الساحل73

م06:20الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةهجر ×العين74

م07:50جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالرياض ×جدة75

م05:55حفر الباطنملعب نادي الباطنأحد ×القيصومة76

م06:05الرسملعب نادي الحزماألخدود ×الحزم77

م07:50المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةاألهلي ×الفيصلي78

م05:55الخرجملعب نادي الشعلةالقادسية ×الشعلة79

م06:05عنيزةملعب إدارة التعليمنجران ×العربي80

م07:50حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضيةالخلود ×الجبلين81

ن األثني 

م2022/10/25 الثالثاء

ن م2022/10/24 األثني 

9

8

م2022/10/19 

الفريقان المتباريان

م2022/10/12 األربعاء

ن م2022/10/17 األثني 

7

م2022/10/18 الثالثاء

م2022/10/11 

األربعاء

م2022/10/26 األربعاء

م2022/10/10 

الثالثاء

https://twitter.com/TikTokMENA
https://twitter.com/GrintafySa
https://twitter.com/YeloDrive
https://twitter.com/Fdl_ksa
https://twitter.com/almosef1st
https://twitter.com/Fdl_ksa


التاري    خاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م03:30سكاكاملعب نادي العروبةالقيصومة ×العروبة82

م05:50الرياضملعب نادي الرياضالحزم ×الرياض83

م07:45األحساءملعب نادي هجرالساحل ×هجر84

م05:35الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالعين ×القادسية85

م06:10نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالعربي ×األخدود86

م07:45جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالجبلين ×األهلي87

م06:00الرسملعب نادي الحزمجدة ×الخلود88

م06:20المدينة المنورةملعب نادي أحدالشعلة ×أحد89

م07:45نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالفيصلي ×نجران90

م03:35الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةاألهلي ×العين91

م06:00حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضيةالرياض ×الجبلين92

م07:45الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالقادسية ×الساحل93

م03:30سكاكاملعب نادي العروبةاألخدود ×العروبة94

م06:00الرسملعب نادي الحزمأحد ×الخلود95

م07:45جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةنجران ×جدة96

م03:10حفر الباطنملعب نادي الباطنهجر ×القيصومة97

م05:45الخرجملعب نادي الشعلةالحزم ×الشعلة98

م07:45المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالعربي ×الفيصلي99

م05:45الرياضملعب نادي الرياضالعين ×الرياض100

م06:05نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةجدة ×األخدود101

م07:40جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالساحل ×األهلي102

م05:30األحساءملعب نادي هجرالخلود ×هجر103

م05:50عنيزةملعب إدارة التعليمالشعلة ×العربي104

م07:40نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالعروبة ×نجران105

م05:25الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالقيصومة ×القادسية106

م06:10المدينة المنورةملعب نادي أحدالفيصلي ×أحد107

م07:40الرسملعب نادي الحزمالجبلين ×الحزم108

12

11

ن األثني 

م2022/11/13 األحد

ن م2022/11/14 األثني 

الثالثاء

10

الفريقان المتباريان

ن م2022/10/31 األثني 

الثالثاء

م2022/11/7 

م2022/11/8 الثالثاء

م2022/11/9 األربعاء

م2022/11/1 

م2022/11/2 األربعاء

م2022/11/15 
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التاري    خاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م03:05حفر الباطنملعب نادي الباطننجران ×القيصومة109

م03:25سكاكاملعب نادي العروبةجدة ×العروبة110

م05:50المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالحزم ×الفيصلي111

م03:20الرسملعب نادي الحزمالقادسية ×الخلود112

م03:40المدينة المنورةملعب نادي أحداألخدود ×أحد113

م05:30الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالرياض ×الساحل114

م03:25حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضيةالعربي ×الجبلين115

م03:40الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالشعلة ×العين116

م06:25جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةهجر ×األهلي117

م03:15الرياضملعب نادي الرياضأحد ×الرياض118

م03:35نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالساحل ×نجران119

م05:30الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالفيصلي ×القادسية120

م03:20عنيزةملعب إدارة التعليماألهلي ×العربي121

م03:35نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالخلود ×األخدود122

م06:25جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالقيصومة ×جدة123

م03:10الخرجملعب نادي الشعلةالجبلين ×الشعلة124

م03:25الرسملعب نادي الحزمالعين ×الحزم125

م05:35األحساءملعب نادي هجرالعروبة ×هجر126

م03:15حفر الباطنملعب نادي الباطناألخدود ×القيصومة127

م03:25الرسملعب نادي الحزمنجران ×الخلود128

م05:55المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةجدة ×الفيصلي129

م03:35حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضيةهجر ×الجبلين130

م03:35سكاكاملعب نادي العروبةالرياض ×العروبة131

م06:20المدينة المنورةملعب نادي أحدالقادسية ×أحد132

م03:00الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةالحزم ×الساحل133

م03:45الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالعربي ×العين134

م06:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالشعلة ×األهلي135

14

13

الفريقان المتباريان

م2022/12/28 األربعاء

ن م2022/12/26 األثني 

م2022/12/27 الثالثاء

15

م2022/12/20 الثالثاء

ن م2023/1/2 األثني 

م2023/1/3 الثالثاء

م2023/1/4 األربعاء

م2022/12/21 األربعاء

ن م2022/12/19 األثني 
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التاري    خاليوماألسبوع
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م03:20حفر الباطنملعب نادي الباطنالخلود ×القيصومة136

م03:40سكاكاملعب نادي العروبةأحد ×العروبة137

م06:35جدةملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالجبلين ×جدة138

م03:20الخرجملعب نادي الشعلةالرياض ×الشعلة139

م03:50الباحةمدينة الملك سعود الرياضيةالفيصلي ×العين140

م05:40الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةاألهلي ×القادسية141

م03:10األحساءملعب نادي هجرنجران ×هجر142

م03:45نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةالساحل ×األخدود143

م06:10الرسملعب نادي الحزمالعربي ×الحزم144

م03:25الرياضملعب نادي الرياضالقيصومة ×الرياض145

م03:35الرسملعب نادي الحزمالعروبة ×الخلود146

م03:40حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الرياضيةالعين ×الجبلين147

م03:35عنيزةملعب إدارة التعليمالقادسية ×العربي148

م03:55المدينة المنورةملعب نادي أحدهجر ×أحد149

م06:40جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالحزم ×األهلي150

م03:10الخبرمدينة األمير سعود بن جلوي الرياضيةجدة ×الساحل151

م03:30المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالشعلة ×الفيصلي152

م06:25نجرانمدينة األمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضيةاألخدود ×نجران153

م2023/1/9 

م2023/1/10 الثالثاء

ن م2023/1/16 األثني 

األربعاء

الثالثاء

م2023/1/11 

الفريقان المتباريان

17

16

م2023/1/17 

م2023/1/18 األربعاء

ن األثني 
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