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المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب شرق حلوانسيجوارتXشباب شرق حلوان1

م2ر45ـ؟شباب الهايكستبXمدينة نصر2

م2ر45ـ؟XBYعرب غنيم2018/9/173االثنين 

م2ر45ـالمعادى واليختشباب حلوان الجديدةXالمعادى واليخت4

م2ر45ـسيجوارتمدينة نصرXسيجوارت5

م2ر45ـBYالمعادى واليخت2018/9/246BYXاالثنين 

م2ر45ـ؟عرب غنيمXشباب الهايكستب7

م2ر45ـشباب حلوان الجديدةشباب شرق حلوانXشباب حلوان الجديدة8

م2ر45ـ؟شباب شرق حلوانXمدينة نصر9

م2ر45ـعرب غنيمسيجوارتXعرب غنيم10

م1ـــرالمعادى واليختشباب الهايكستبXالمعادى واليخت2018/10/111االثنين 

12BYXشباب حلوان الجديدةBYم2ر45ـ

م2ر45ـسيجوارتالمعادى واليختXسيجوارت13

م2ر45ـشباب شرق حلوانعرب غنيمXشباب شرق حلوان2018/10/814االثنين 

م2ر45ـشباب الهايكستبXBYشباب الهايكستب15

م2ر45ـشباب حلوان الجديدةمدينة نصرXشباب حلوان الجديدة16
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م2ر45ـعرب غنيممدينة نصرXعرب غنيم17

م1ـــرالمعادى واليختشباب شرق حلوانXالمعادى واليخت18

م2ر45ـBYسيجوارت2018/10/1519BYXاالثنين 

م2ر45ـشباب الهايكستبشباب حلوان الجديدةXشباب الهايكستب20

م2ر45ـسيجوارتشباب الهايكستبXسيجوارت21

م2ر45ـشباب شرق حلوانXBYشباب شرق حلوان2018/10/2222االثنين 

م2ر45ـمدينة نصرالمعادى واليختXمدينة نصر23

م2ر45ـشباب حلوان الجديدةعرب غنيمXشباب حلوان الجديدة24

م2ر45ـالمعادى واليختعرب غنيمXالمعادى واليخت25

م2ر45ـBYمدينة نصر2018/10/2926BYXاالثنين 

م2ر45ـشباب الهايكستبشباب شرق حلوانXشباب الهايكستب27

م2ر45ـشباب حلوان الجديدةسيجوارتXشباب حلوان الجديدة28
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سيجوارتشباب شرق حلوانXسيجوارت29

شباب الهايكستبمدينة نصرXشباب الهايكستب30

31BYXعرب غنيمBY

شباب حلوان الجديدةالمعادى واليختXشباب حلوان الجديدة32

مدينة نصرسيجوارتXمدينة نصر33

المعادى واليختXBYالمعادى واليخت34

عرب غنيمشباب الهايكستبXعرب غنيم35

شباب شرق حلوانشباب حلوان الجديدةXشباب شرق حلوان36

شباب شرق حلوانمدينة نصرXشباب شرق حلوان37

سيجوارتعرب غنيمXسيجوارت38

شباب الهايكستبالمعادى واليختXشباب الهايكستب39

شباب حلوان الجديدةXBYشباب حلوان الجديدة40

المعادى واليختسيجوارتXالمعادى واليخت41

عرب غنيمشباب شرق حلوانXعرب غنيم42

43BYXشباب الهايكستبBY

مدينة نصرشباب حلوان الجديدةXمدينة نصر44

8

9

10

11



رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

مدينة نصرعرب غنيمXمدينة نصر45

شباب شرق حلوانالمعادى واليختXشباب شرق حلوان46

سيجوارتXBYسيجوارت47

شباب حلوان الجديدةشباب الهايكستبXشباب حلوان الجديدة48

شباب الهايكستبسيجوارتXشباب الهايكستب49

50BYXشباب شرق حلوانBY

المعادى واليختمدينة نصرXالمعادى واليخت51

عرب غنيمشباب حلوان الجديدةXعرب غنيم52

عرب غنيمالمعادى واليختXعرب غنيم53

مدينة نصرXBYمدينة نصر54

شباب شرق حلوانشباب الهايكستبXشباب شرق حلوان55

سيجوارتشباب حلوان الجديدةXسيجوارت56
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