
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ظهرا12ــشباب المعصرةالنوبىXنشىء العمال10/131السبت 

ص9ر30ـالمصرى القاهرىشباب عرب الحصنXالمصرى القاهرى2018/10/122الجمعه 

ص9ر30ـرويالشباب الهايكستبXرويال3

ص9ر30ـشباب عين الصيرةشباب عزبة النخلXشباب عين الصيرة4

ص9ر30ـ؟؟المصرى القاهرىXالنوبى5

ص9ر30ـشباب الهايكستبشباب عين الصيرةXشباب الهايكستب2018/10/196الجمعه 

ص9ر30ـ77شباب المعادى رويالXشباب عرب الحصن7

ص9ر30ـ؟؟نشىء العمالXشباب عزبة النخل8

ص9ر30ـالمصرى القاهرىنشىء العمالXالمصرى القاهرى9

ص9ر30ـرويالالنوبىXرويال10

ص9ر30ـشباب عين الصيرةشباب عرب الحصنXشباب عين الصيرة2018/10/2611الجمعه 

ص9ر30ـشباب الهايكستبشباب عزبة النخلXشباب الهايكستب12

ص9ر30ـ؟؟شباب عين الصيرةXالنوبى2018/11/213الجمعه 

ظهرا12ــشباب المعصرهرويالXنشىء العمال11/314السبت 

ص9ر30ـ77شباب المعادى شباب الهايكستبXشباب عرب الحصن2018/11/215الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟المصرى القاهرىXشباب عزبة النخل16
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ص9ر30ـرويالالمصرى القاهرىXرويال17

ص9ر30ـشباب عين الصيرةنشىء العمالXشباب عين الصيرة18

ص9ر30ـشباب الهايكستبالنوبىXشباب الهايكستب2018/11/919الجمعه 

ص9ر30ـ77شباب المعادى شباب عزبة النخلXشباب عرب الحصن20

 ظهرا12 ـ؟؟شباب عرب الحصنXالنوبى2018/11/1621الجمعه 

ص9ر30ـشباب المعصرهشباب الهايكستبXنشىء العمال11/1722السبت 

ص9ر30ـالمصرى القاهرىشباب عين الصيرةXالمصرى القاهرى2018/11/1623الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟رويالXشباب عزبة النخل24

ص9ر30ـشباب عين الصيرةرويالXشباب عين الصيرة25

ص9ر30ـشباب الهايكستبالمصرى القاهرىXشباب الهايكستب26

ص9ر30ـ77شباب المعادى نشىء العمالXشباب عرب الحصن2018/11/2327الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟النوبىXشباب عزبة النخل28
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االسبوع
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ص9ر30ـ؟؟نشىء العمالXالنوبى29

ص9ر30ـ77شباب المعادى المصرى القاهرىXشباب عرب الحصن2018/11/3030الجمعه 

ص9ر30ـشباب الهايكستبرويالXشباب الهايكستب31

ص9ر30ـشباب عزبة النخلشباب عين الصيرةXشباب عزبة النخل32

ص9ر30ـالمصرى القاهرىالنوبىXالمصرى القاهرى33

ص9ر30ـشباب عين الصيرةشباب الهايكستبXشباب عين الصيرة2018/12/734الجمعه 

ص9ر30ـرويالشباب عرب الحصنXرويال35

ظهرا12ـشباب المعصرةشباب عزبة النخلXنشىء العمال12/836السبت 

ظهرا12ـنشىء العمالالمصرى القاهرىXنشىء العمال12/1537السبت 

ص9ر30ـ؟؟رويالXالنوبى38

ص9ر30ـ77شباب المعادى شباب عين الصيرةXشباب عرب الحصن2018/12/1439الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟شباب الهايكستبXشباب عزبة النخل40

ص9ر30ـشباب عين الصيرةالنوبىXشباب عين الصيرة41

ص9ر30ـرويالنشىء العمالXرويال42

ص9ر30ـشباب الهايكستبشباب عرب الحصنXشباب الهايكستب2018/12/2143الجمعه 

ص9ر30ـالمصرى القاهرىشباب عزبة النخلXالمصرى القاهرى44

8

2019/2018موسم 

9

10

11

المعدل (منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

المجموعة الثالثة



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـالمصرى القاهرىرويالXالمصرى القاهرى2018/12/2845الجمعه 

ظهرا12ـشباب المعصرهشباب عين الصيرةXنشىء العمال12/2946السبت 

ص9ر30ـ؟؟شباب الهايكستبXالنوبى2018/12/2847الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟شباب عرب الحصنXشباب عزبة النخل48

ص9ر30ـ77شباب المعادى النوبىXشباب عرب الحصن49

ص9ر30ـشباب الهايكستبنشىء العمالXشباب الهايكستب50

ص9ر30ـشباب عين الصيرةالمصرى القاهرىXشباب عين الصيرة2019/2/1551الجمعه 

ص9ر30ـرويالشباب عزبة النخلXرويال52

ص9ر30ـرويالشباب عين الصيرةXرويال53

ص9ر30ـالمصرى القاهرىشباب الهايكستبXالمصرى القاهرى2019/2/2254الجمعه 

ظهرا12ـشباب المعصرهشباب عرب الحصنXنشىء العمال2/2355السبت 

ص9ر30ـ؟؟شباب عزبة النخلXالنوبى2019/2/2256الجمعه 
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