
ھـ١٤٣٥/١٤٣٦دوري خماسیات كرة القدم لالندیة   

 ابو زیاد

 التاریخ الیوم 
 ملعب الرقم

 المجموعة
 الــفـــرق الــمــتــبـاریــة

 نتیجة المباراة
 ب vs أ رقم التسلسلي 

 
 1/16 االحد

1 1 B نادي الھندسة الریاضي vs ١-٥ نادي التمریض الریاضي  

 2 2 D  األعمال الریاضي إدارةنادي vs ٣-٠ مجتمع الریاضينادي الدراسات التطبیة وخدمة ال  

 3 1 A نادي الصیدلة الریاضي vs ٢-٢ نادي المجتمع الریاضي  

 4 2 B نادي علوم الحاسب الریاضي vs  ٥-٤ الریاضي األسناننادي طب  

 
 ١٧/١ االثنین

5 1 C نادي العلوم الطبیة الریاضي vs ٥-١ نادي العلوم الریاضي  

 6 2 D لتحضیریة الریاضينادي السنة ا vs ٠- ١١ نادي التربیة الریاضي  

 7 1 A نادي العمارة الریاضي vs ٤-٥ نادي اللغات والترجمة الریاضي  

 8 2 B نادي الحقوق الریاضي vs ٣-٧ نادي السیاحة الریاضي  

 
 ١٨/١ الثالثاء

9 1 C نادي معھد اللغویات الریاضي vs ٥-٤ یاضينادي علوم األغذیة الر  

 10 2 D نادي األمیر سلطان للخدمات الطبیة الطارئة الریاضي vs ٣-٠ نادي اآلداب الریاضي  

 11 1 A نادي علوم الریاضة الریاضي vs ٠-٩ نادي المجتمع الریاضي  

 12 2 B نادي الھندسة الریاضي vs  ٠-٩ الریاضي األسناننادي طب  

 
 ١٩/١ االربعاء

13 1 C نادي الطب الریاضي vs ٣-٥ نادي العلوم الریاضي  

 14 2 D  األعمال الریاضي إدارةنادي vs ٣-٠ نادي التربیة الریاضي  

 15 1 B نادي التمریض الریاضي vs ٢-٦ نادي السیاحة الریاضي  

 16 2 D نادي الدراسات التطبیة وخدمة المجتمع الریاضي vs ٣-٣ داب الریاضينادي اآل  

 
 ٢٣/١ االحد

17 1 A نادي الصیدلة الریاضي vs ٥-١ نادي العمارة الریاضي  

 18 2 B نادي علوم الحاسب الریاضي vs ١-٨ نادي الحقوق الریاضي  

 19 1 C نادي العلوم الطبیة الریاضي vs ١-٨ نادي معھد اللغویات الریاضي  

 20 2 D ة التحضیریة الریاضينادي السن vs ٠-٣ نادي األمیر سلطان للخدمات الطبیة الطارئة الریاضي  

 
 ٨/٢ االحد

21 1 A نادي علوم الریاضة الریاضي vs ٣/٠ نادي اللغات والترجمة الریاضي  

 22 2 B نادي الھندسة الریاضي vs ٤/٢ نادي السیاحة الریاضي  

 23 1 C ينادي الطب الریاض vs ٣/٦ نادي علوم األغذیة الریاضي  

 24 2 D  األعمال الریاضي إدارةنادي vs ٠/٣ نادي اآلداب الریاضي  

 
 ١٠/٢ الثالثاء

25 1 A نادي المجتمع الریاضي vs ٧/١ نادي العمارة الریاضي  

 26 2 B  الریاضي األسناننادي طب vs ٣/٤ نادي الحقوق الریاضي  

 27 1 C نادي العلوم الریاضي vs ٣/٠ نادي معھد اللغویات الریاضي  

 28 2 D نادي التربیة الریاضي vs ٣/٠ نادي األمیر سلطان للخدمات الطبیة الطارئة الریاضي  

 
 ١١/٢ االربعاء

29 1 B نادي التمریض الریاضي vs ٥/٣ نادي علوم الحاسب الریاضي  

 30 2 D سات التطبیة وخدمة المجتمع الریاضينادي الدرا vs ٢/٦ نادي السنة التحضیریة الریاضي  

 31 1 A نادي علوم الریاضة الریاضي vs ٣/٠ نادي العمارة الریاضي  

 32 2 B نادي الھندسة الریاضي vs ١/٥ نادي الحقوق الریاضي  

 
 ١٥/٢ االحد

33 1 C نادي الطب الریاضي vs اللغویات الریاضي نادي معھد  
 34 2 D  األعمال الریاضي إدارةنادي vs نادي األمیر سلطان للخدمات الطبیة الطارئة الریاضي  
 35 1 A نادي اللغات والترجمة الریاضي vs نادي الصیدلة الریاضي  
 36 2 B نادي السیاحة الریاضي vs نادي علوم الحاسب الریاضي  
 

 ١٦/٢ ثنیناال

37 1 C نادي علوم األغذیة الریاضي vs نادي العلوم الطبیة الریاضي  
 38 2 D نادي اآلداب الریاضي vs نادي السنة التحضیریة الریاضي  
 39 1 B  الریاضي األسناننادي طب vs نادي التمریض الریاضي  
 40 2 D نادي التربیة الریاضي vs سات التطبیة وخدمة المجتمع الریاضينادي الدرا  
 

 ١٧/٢ الثالثاء

41 1 A نادي علوم الریاضة الریاضي vs نادي الصیدلة الریاضي  
 42 2 B نادي الھندسة الریاضي vs نادي علوم الحاسب الریاضي  
 43 1 C نادي الطب الریاضي vs نادي العلوم الطبیة الریاضي  
 44 2 D  األعمال الریاضي إدارةنادي vs نادي السنة التحضیریة الریاضي  
 

 ١٨/٢ االربعاء

45 1 B نادي الحقوق الریاضي vs نادي التمریض الریاضي  
 46 2 D نادي األمیر سلطان للخدمات الطبیة الطارئة الریاضي vs نادي الدراسات التطبیة وخدمة المجتمع الریاضي  
 47 1 A نادي اللغات والترجمة الریاضي vs نادي المجتمع الریاضي  
 48 2 B  الریاضي األسناننادي طب vs نادي السیاحة الریاضي  
 ٢٣/٢ االثنین 

49 1 D  الریاضياآلدابنادي vs نادي التربیة الریاضي  
 50 2 C نادي العلوم الریاضي vs والزراعة األغذیةنادي  علوم  

 
  مساء ٨.١٥مساءً والمباراة الثانیة تبدا الساعة  ٧.٣٠الساعة  األولىتبدا المباراة : مالحظة 

 الریاضیة واألندیةالبرامج  إدارة
   


