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المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

م03:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاإلتفاقxضمك65

م03:30الدماماستاد األمير محمد بن فهدالفيحاءxالخليج66

م06:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالعدالةxالتعاون67

م06:00مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالفتحxالوحدة68

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداإلتحادxالشباب69

م03:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالطائيxأبها70

م06:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالنصرxالرائد71

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالباطنxالهالل72
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م03:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالوحدةxضمك73

م06:00األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةأبهاxالعدالة74

م08:30الدماماستاد األمير محمد بن فهدالخليجxاإلتفاق75

م03:30األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالشبابxالفتح76

م03:30حفر الباطنملعب نادي الباطنالرائدxالباطن77

م06:00المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالطائيxالفيحاء78

م06:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالتعاونxاإلتحاد79

م08:30الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالهاللxالنصر80

م03:30األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفيحاءxالفتح81

م06:00مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالعدالةxالوحدة83

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداإلتفاقxالشباب84

م03:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاإلتحادxأبها85

م03:30حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالباطنxالطائي86

م06:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالتعاونxالرائد82

م08:30الدماماستاد األمير محمد بن فهدالنصرxالخليج87

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدضمكxالهالل88

م03:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالرائدxضمك89

م06:00الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالطائيxالنصر90

م08:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالهاللxاإلتحاد91

م03:30المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالباطنxالفيحاء92

م06:00األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالفتحxالعدالة93

م08:30بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالخليجxالتعاون94

م06:00الدماماستاد األمير محمد بن فهدأبهاxاإلتفاق95

م08:30مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالشبابxالوحدة96
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م8:30بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالهاللxالرائد120م2023/01/10الثالثاء15

م03:30حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالتعاونxالطائي97

م06:00األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاإلتفاقxالفتح98

م03:30حفر الباطنملعب نادي الباطناإلتحادxالباطن99

م06:00الدماماستاد األمير محمد بن فهدالوحدةxالخليج100

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالنصرxالشباب101

م03:30بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفيحاءxالرائد102

م06:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةضمكxأبها103

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالعدالةxالهالل104

م03:30األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالباطنxالعدالة105

م06:00جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالفيحاءxاإلتحاد106

م03:30الدماماستاد األمير محمد بن فهدالرائدxالخليج107

م06:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالفتحxضمك108

م08:30بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالشبابxالتعاون109

م06:00مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالطائيxالوحدة110

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدأبهاxالهالل111

م10:00الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعوداإلتفاقxالنصر112م2023/04/14الجمعة

م06:00الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدضمكxالشباب113م2023/01/26الخميس

م06:00حفر الباطنملعب نادي الباطنالتعاونxالباطن114

م08:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالخليجxأبها115

م06:00األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالنصرxالفتح116

م08:30الدماماستاد األمير محمد بن فهدالعدالةxاإلتفاق117

م06:00حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةاإلتحادxالطائي118

م08:30المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالوحدةxالفيحاء119
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م2023/02/03الجمعة
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م2023/01/14السبت
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م2023/01/12الخميس
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م06:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفتحxالتعاون121

م08:30مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالنصرxالوحدة122

م03:30حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةاإلتفاقxالطائي123

م06:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالفيحاءxضمك124

م08:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالعدالةxاإلتحاد125

م03:30بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةأبهاxالرائد126

م06:00حفر  الباطنملعب نادي الباطنالشبابxالباطن127

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالخليجxالهالل128

م06:00األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالطائيxالعدالة129

م08:30الدماماستاد األمير محمد بن فهداإلتحادxاإلتفاق130

م06:00الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالتعاونxالنصر131

م08:30مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالرائدxالوحدة132

م03:30األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالباطنxالفتح133

م06:00المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالهاللxالفيحاء134

م06:00الدماماستاد األمير محمد بن فهدضمكxالخليج135

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدأبهاxالشباب136

م06:00بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفيحاءxالتعاون137

م08:30جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالرائدxاإلتحاد138

م03:30أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالوحدةxأبها139

م06:00األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالخليجxالعدالة140

م08:30الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفتحxالهالل141

م03:30حفر  الباطنملعب نادي الباطناإلتفاقxالباطن142

م06:00أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالنصرxضمك143

م08:30حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالشبابxالطائي144
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م2023/02/10 الجمعة

م2023/02/09

16

الفريقان
المتباريان

الخميس

م2023/02/25

17

18

الخميس

الجمعة

السبت

الخميس

الجمعة

السبت

م2023/02/16

م2023/02/17

م2023/02/18

م2023/02/23

م2023/02/24







جدول
مباريات
دوري
روشن
للمحترفين


م2023/2022للموسم
الرياضي


التاريخاليوماألسبوع

رقم

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

الدماماستاد األمير محمد بن فهداإلتحادxالخليج145

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالطائيxالفتح146

المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةأبهاxالفيحاء147

الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالباطنxالنصر148

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةاإلتفاقxالرائد149

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالتعاونxضمك150

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالعدالةxالشباب151

مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالهاللxالوحدة152

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالرائدxالعدالة153

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالفتحxأبها154

حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةضمكxالطائي155

حفر  الباطنملعب نادي الباطنالخليجxالباطن156

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالهاللxالتعاون157

جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالنصرxاإلتحاد158

الدماماستاد األمير محمد بن فهدالوحدةxاإلتفاق159

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفيحاءxالشباب160

الدماماستاد األمير محمد بن فهدالطائيxالخليج161

مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالتعاونxالوحدة162

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاإلتحادxالفتح163

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالشبابxالرائد164

الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودأبهاxالنصر165

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداإلتفاقxالهالل166

المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالعدالةxالفيحاء167

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالباطنxضمك168

م2023/03/02الخميس

الخميس

الخميس

م2023/03/09

م2023/03/16
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المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

الدماماستاد األمير محمد بن فهدالفيحاءxاإلتفاق169

حفر  الباطنملعب نادي الباطنالوحدةxالباطن170

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالنصرxالعدالة171

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالخليجxالفتح172

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالتعاونxأبها173

جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةضمكxاإلتحاد174

حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالرائدxالطائي175

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالهاللxالشباب176

الدماماستاد األمير محمد بن فهدالشبابxالخليج177

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةاإلتفاقxالتعاون178

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالباطنxأبها179

مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةاإلتحادxالوحدة180

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالفتحxالرائد181

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالطائيxالهالل182

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالعدالةxضمك183

المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالنصرxالفيحاء184

الدماماستاد األمير محمد بن فهدضمكxاإلتفاق185

المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالخليجxالفيحاء186

حفر  الباطنملعب نادي الباطنالهاللxالباطن187

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالتعاونxالعدالة188

الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالرائدxالنصر189

جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالشبابxاإلتحاد190

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالوحدةxالفتح191

حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةأبهاxالطائي192

الخميس

م2023/04/04الثالثاء

م2023/04/09 األحد

م2023/04/27
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التوقيتالمدينةالملعب

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالعدالةxأبها193

مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةضمكxالوحدة194

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالفتحxالشباب195

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالباطنxالرائد196

حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالفيحاءxالطائي197

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةاإلتحادxالتعاون198

الدماماستاد األمير محمد بن فهداإلتفاقxالخليج199

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالنصرxالهالل200

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالوحدةxالعدالة201

المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالفتحxالفيحاء202

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالرائدxالتعاون203

حفر  الباطنملعب نادي الباطنالطائيxالباطن204

الدماماستاد األمير محمد بن فهدالشبابxاإلتفاق205

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالهاللxضمك206

الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالخليجxالنصر207

جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةأبهاxاإلتحاد208

حفر  الباطنملعب نادي الباطنالفيحاءxالباطن209

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةاإلتفاقxأبها210

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةضمكxالرائد211

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالوحدةxالشباب212

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالعدالةxالفتح213

الدماماستاد األمير محمد بن فهدالتعاونxالخليج214

حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالنصرxالطائي215

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهداإلتحادxالهالل216

م2023/05/09الثالثاء

م2023/05/15اإلثنين
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الفريقان
المتباريان







جدول
مباريات
دوري
روشن
للمحترفين


م2023/2022للموسم
الرياضي


التاريخاليوماألسبوع

رقم

المباراة
التوقيتالمدينةالملعب

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالطائيxالتعاون217

مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالخليجxالوحدة218

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةالهاللxالعدالة219

الدماماستاد األمير محمد بن فهدالفتحxاإلتفاق220

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةأبهاxضمك221

جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالباطنxاإلتحاد222

المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةالرائدxالفيحاء223

الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالشبابxالنصر224

حفر  الباطنملعب نادي الباطنالعدالةxالباطن225

الدماماستاد األمير محمد بن فهدالنصرxاإلتفاق226

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالهاللxأبها227

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةضمكxالفتح228

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالخليجxالرائد229

حائلمدينة األمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضيةالوحدةxالطائي230

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالتعاونxالشباب231

المجمعةمدينة المجمعة الرياضيةاإلتحادxالفيحاء232

بريدةمدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الرياضيةالباطنxالتعاون233

مكة المكرمةمدينة الملك عبدالعزيز الرياضيةالفيحاءxالوحدة234

األحساءمدينة االمير عبدهللا بن جلوي الرياضيةاإلتفاقxالعدالة235

الدماماستاد األمير محمد بن فهدأبهاxالخليج236

أبهامدينة األمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضيةالشبابxضمك237

جدةمدينة الملك عبدهللا الرياضيةالطائيxاإلتحاد238

الرياضاستاد األمير فيصل بن فهدالرائدxالهالل239

الرياضمرسول بارك بجامعة الملك سعودالفتحxالنصر240

األربعاء

الفريقان
المتباريان

م2023/05/20السبت
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م2023/05/26الجمعة
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