
             


 جدول مباريات  دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

م2020/2019للموسم الرياضي 

(الدور الثاني)

التاري    خاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م4:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالنصر×ضمك121

م6:00الدماماستاد األمير محمد بن فهدالوحدة×االتفاق122

م4:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالهالل×أبها123

م6:25الرسملعب نادي الحزمالتعاون×الحزم124

م8:15بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزاالتحاد×الرائد125

م3:25األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاألهلي×العدالة126

م6:15الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفتح×الشباب127

م8:15المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالفيصلي×الفيحاء128

م4:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالعدالة×ضمك129

م6:25بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزاالتحاد×التعاون130

م8:20الرياضاستاد جامعة الملك سعودالرائد×الهالل131

م6:20الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفتح×النصر132

م8:20جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاالتفاق×األهلي133

م4:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالوحدة×أبها134

م6:30الرسملعب نادي الحزمالفيحاء×الحزم135

م8:20المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالشباب×الفيصلي136

ن االثني 
هـ1441/6/16  

م2020/2/10
م8:20جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةضمك×االتحاد137

م3:30الدماماستاد األمير محمد بن فهدالحزم×االتفاق138

م6:30المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالهالل×الفيحاء139

م3:30األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالتعاون×العدالة140

م6:25الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالنصر×الشباب141

م8:25مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةاألهلي×الوحدة142

م3:55بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزأبها×الرائد143

م6:10األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفيصلي×الفتح144

هـ1441/6/20  

م2020/2/14

السبت
هـ1441/6/21  

م2020/2/15

الجمعة

هـ1441/6/7  

م2020/2/1
السبت

الجمعة

18

هـ1441/6/19  

م2020/2/13
الخميس

األربعاء
هـ1441/6/11  

م2020/2/5

الجمعة
هـ1441/6/13  

م2020/2/7

الخميس
هـ1441/6/12  

م2020/2/6

16

17

الفريقان المتباريان

هـ1441/6/5  

م2020/1/30
الخميس

هـ1441/6/6  

م2020/1/31



             


 جدول مباريات  دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

م2020/2019للموسم الرياضي 

(الدور الثاني)

التاري    خاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م6:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدضمك×الشباب145

م8:30مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالفيحاء×الوحدة146

م4:10أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالعدالة×أبها147

م6:30المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةاالتفاق×الفيصلي148

م8:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالفتح×األهلي149

م4:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالرائد×التعاون150

م6:40الرسملعب نادي الحزمالنصر×الحزم151

م8:30الرياضاستاد جامعة الملك سعوداالتحاد×الهالل152

م6:40بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالهالل×التعاون153

م8:40الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداألهلي×النصر154

م4:10أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالحزم×ضمك155

م6:20األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفيصلي×العدالة156

م8:10المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالرائد×الفيحاء157

م3:40األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالوحدة×الفتح158

م6:20الدماماستاد األمير محمد بن فهدأبها×االتفاق159

م8:40جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالشباب×االتحاد160

م6:45الرسملعب نادي الحزماالتحاد×الحزم161

م8:40الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالعدالة×الشباب162

م4:05بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالفتح×الرائد163

م7:05مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةضمك×الوحدة164

م8:40جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالفيحاء×األهلي165

م4:15أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالتعاون×أبها166

م6:40المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالنصر×الفيصلي167

م8:40الرياضاستاد جامعة الملك سعوداالتفاق×الهالل168

هـ1441/7/3  

م2020/2/27
الخميس

هـ1441/7/4  

م2020/2/28
الجمعة

هـ1441/7/5  

م2020/2/29
السبت

الخميس

هـ1441/7/11  

م2020/3/6
الجمعة

هـ1441/7/12  

م2020/3/7
السبت

19

هـ1441/7/10  

م2020/3/5

20

21

الفريقان المتباريان

هـ1441/6/28  

م2020/2/22
السبت

هـ1441/6/27  

م2020/2/21
الجمعة

هـ1441/6/26  

م2020/2/20
الخميس



             


 جدول مباريات  دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

م2020/2019للموسم الرياضي 

(الدور الثاني)

التاري    خاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

الرسملعب نادي الحزمالفيصلي×الحزم169

الدماماستاد األمير محمد بن فهدالشباب×االتفاق170

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالهالل×ضمك171

المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةأبها×الفيحاء172

جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالوحدة×االتحاد173

األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالعدالة×الفتح174

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزاألهلي×التعاون175

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالرائد×النصر176

المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالتعاون×الفيصلي177

جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالحزم×األهلي178

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالهالل×النصر179

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزضمك×الرائد180

مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالشباب×الوحدة181

األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتفاق×العدالة182

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاالتحاد×أبها183

األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفيحاء×الفتح184

م7:05الرسملعب نادي الحزمالعدالة×الحزم185

م8:45مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالرائد×الوحدة186

م4:20أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالفيصلي×ضمك187

م6:40الدماماستاد األمير محمد بن فهدالفيحاء×االتفاق188

م4:20أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالنصر×أبها189

م6:50الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالتعاون×الشباب190

م6:50الرياضاستاد جامعة الملك سعودالفتح×الهالل191

م8:45جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاألهلي×االتحاد192

الجمعة
هـ1441/8/17  

م2020/4/10

السبت
هـ1441/8/18  

م2020/4/11

الخميس
هـ1441/8/16  

م2020/4/9

الخميس

-

ًالسبت قا
ح
ال
د 

حد
ت

ً قا
ح
ال
د 

حد
ت

الخميس

-

السبت

هـ1441/7/26-24  

م2020/3/21-19

هـ1441/7/19-17  

م2020/3/14-12

*23

24

*22

الفريقان المتباريان



             


 جدول مباريات  دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

م2020/2019للموسم الرياضي 

(الدور الثاني)

التاري    خاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م6:40األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالهالل×العدالة193

م7:00المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةاألهلي×الفيصلي194

م7:05بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزضمك×التعاون195

م8:45الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالوحدة×النصر196

م6:40األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةأبها×الفتح197

م8:30بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالحزم×الرائد198

م7:00المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالشباب×الفيحاء199

م8:45جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةاالتفاق×االتحاد200

م9:40األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالوحدة×العدالة201

م9:50المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةضمك×الفيحاء202

م9:40األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتفاق×الفتح203

م9:50المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةاالتحاد×الفيصلي204

م10:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالشباب×الرائد205

م10:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالحزم×أبها206

م10:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالنصر×التعاون207

م10:15جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالهالل×األهلي208

م9:50الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالعدالة×النصر209

م10:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاألهلي×ضمك210

م10:15مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالتعاون×الوحدة211

م10:15الرياضاستاد جامعة الملك سعودالفيصلي×الهالل212

م9:40الدماماستاد األمير محمد بن فهدالرائد×االتفاق213

م10:15جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالفيحاء×االتحاد214

م9:50الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدأبها×الشباب215

م10:00الرسملعب نادي الحزمالفتح×الحزم216

هـ1441/9/7  

م2020/4/30

السبت
هـ1441/9/9  

م2020/5/2

الجمعة
هـ1441/9/8  

م2020/5/1

الخميس

السبت
هـ1441/8/25  

م2020/4/18

الجمعة
هـ1441/8/24  

م2020/4/17

الخميس
هـ1441/8/23  

م2020/4/16

هـ1441/8/30  

م2020/4/23
الخميس

هـ1441/9/1  

م2020/4/24
الجمعة

هـ1441/9/2  

م2020/4/25
السبت

26

27

25

الفريقان المتباريان



             


 جدول مباريات  دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين

م2020/2019للموسم الرياضي 

(الدور الثاني)

التاري    خاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م9:45األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالرائد×العدالة217

م10:00المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالوحدة×الفيصلي218

م9:45األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتحاد×الفتح219

م10:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةأبها×ضمك220

م9:50الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفيحاء×النصر221

م9:50الرياضاستاد جامعة الملك سعودالحزم×الهالل222

م10:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزاالتفاق×التعاون223

م10:15جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالشباب×األهلي224

م10:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاألهلي×أبها225

م10:30المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالعدالة×الفيحاء226

م10:30الدماماستاد األمير محمد بن فهدضمك×االتفاق227

م10:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالنصر×االتحاد228

م10:30األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالتعاون×الفتح229

م10:30بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالفيصلي×الرائد230

م10:30مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالهالل×الوحدة231

م10:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالحزم×الشباب232

م9:00األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتحاد×العدالة233

م9:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالفتح×ضمك234

م9:00الرسملعب نادي الحزمالوحدة×الحزم235

م9:00المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةأبها×الفيصلي236

م9:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالرائد×األهلي237

م9:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيزالفيحاء×التعاون238

م9:00الرياضاستاد جامعة الملك سعودالشباب×الهالل239

م9:00الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداالتفاق×النصر240

*

**

الخميس
هـ1441/9/14  

م2020/5/7

الجمعة
هـ1441/9/15  

م2020/5/8

هـ1441/10/7  

م2020/5/30
السبت

هـ1441/9/13  

م2020/5/6
األربعاء

هـ1441/9/19-18  

م2020/5/12-11

ن األثني 

-

الثالثاء

30

**29

28

بعد صدور جدول مباريات دور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين (23)و  (22)سيتم تحديد مواعيد مباريات الجولتين رقم 

م أو في يوم 2020/4/23هـ يوافق يوم الخميس 1441 رمضان 1م في حال كان يوم 2020/5/11إما في يوم االثنين  (29)ستقام مباريات الجولة رقم 

.م2020/4/24هـ يوافق يوم الجمعة 1441 رمضان 1م في حال كان يوم 2020/5/12الثالثاء 

الفريقان المتباريان


