
جدول مباريات دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين 

م2022/2021للموسم الرياضي 

التاريخاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م3:50بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةاالتفاق×الرائد145

م3:50الرسملعب نادي الحزمالشباب×الحزم146

م6:20المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةضمك×الفيصلي147

م8:20جدةاستاد األمير عبدهللا الفيصلالتعاون×األهلي148

م4:05أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاالتحاد×أبها149

م6:05األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالباطن×الفتح150

م6:20الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالطائي×النصر151

...المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالهالل×الفيحاء152

م6:20الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدضمك×الشباب153

م8:20المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالفيصلي×الفيحاء154

م4:05أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالحزم×أبها155

م6:10األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاألهلي×الفتح156

م8:20جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالنصر×االتحاد157

م4:00حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالباطن×الطائي158

م6:30بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالتعاون×الرائد159

م6:10الدماماستاد األمير محمد بن فهدالهالل×االتفاق160م2022/2/13 *األحد

م3:45حفر الباطنملعب نادي الباطنالنصر×الباطن161

م6:35بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةاالتحاد×التعاون162

م6:55جدةاستاد األمير عبدهللا الفيصلالفيحاء×األهلي163

م8:40الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالشباب×الهالل164

م4:00الرسملعب نادي الحزمالفتح×الحزم165

م6:30المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالرائد×الفيصلي166

م4:10أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةأبها×ضمك167

م6:10الدماماستاد األمير محمد بن فهدالطائي×االتفاق168

م6:15األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفيصلي×الفتح75م2022/2/22 الثالثاء10
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م2022/2/18 الجمعة

الفريقان المتباريان
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جدول مباريات دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين 

م2022/2021للموسم الرياضي 

التاريخاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م4:15أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالرائد×ضمك169

م6:25الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودأبها×النصر170

م6:25الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالحزم×الهالل171

م9:00جدةاستاد األمير عبدهللا الفيصلاالتحاد×األهلي172

م3:50حفر الباطنملعب نادي الباطنالفيصلي×الباطن173

م4:10حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالتعاون×الطائي174

م6:15األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاالتفاق×الفتح175

م8:40المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالشباب×الفيحاء176

م7:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةضمك×االتحاد177

م9:00الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالهالل×النصر178

م4:15أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالطائي×أبها179

م6:45بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفتح×التعاون180

م8:45الدماماستاد األمير محمد بن فهداألهلي×االتفاق181

م6:40المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالحزم×الفيصلي182

م6:45بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفيحاء×الرائد183

م8:45الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالباطن×الشباب184

م8:45الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداالتحاد×الهالل96م2022/3/8 الثالثاء12

م6:25األحساءمدينة األمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةأبها×الفتح185

م6:50بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفيصلي×التعاون186

م6:45المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالباطن×الفيحاء187

م8:45الدماماستاد األمير محمد بن فهدالنصر×االتفاق188

م6:50الرسملعب نادي الحزمضمك×الحزم189

م8:45جدةاستاد األمير عبدهللا الفيصلالطائي×األهلي190

م6:50بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالهالل×الرائد191

م8:45الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداالتحاد×الشباب192
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جدول مباريات دوري كأس األمير محمد بن سلمان للمحترفين 

م2022/2021للموسم الرياضي 

التاريخاليوماألسبوع 
رقم 

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م6:45المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالفتح×الفيصلي193

م6:55أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاالتفاق×ضمك194

م8:50الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالفيحاء×النصر195

م7:00حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالشباب×الطائي196

م7:05جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالحزم×االتحاد197

م8:50الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداألهلي×الهالل198

م6:45حفر الباطنملعب نادي الباطنالرائد×الباطن199

م6:55أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالتعاون×أبها200

م2022/3/19 السبت

الفريقان المتباريان

ا20في الجولة  ( الهاللxاالتفاق )في حال تأهل نادي الهالل إلى نصف نهائي كأس العالم لألندية سيتم تأجيل مباراة *  وتحدد الحقً
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م2022/3/18 الجمعة


