
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـشباب الهايكستبحدائق حلوانXالمجموعات العلمية1

ص9ر30ـالمطريةالحديد والصلبXالمطرية2

ص9ر30ــــــXBYشباب الشرابية2018/10/123الجمعه 

ص9ر30ـشباب االميريةبركة الحاجXشباب االميرية4

ص9ر30ـشباب الزاوية الحمراءالمطريةXحدائق حلوان5

6BYXص9ر30ـشباب عرب الحصن شباب االميرية

ص9ر30ـالحديد والصلبشباب الشرابيةXالحديد والصلب2018/10/197الجمعه 

ص9ر30ـشباب عرب الحصنالمجموعات العلميةXبركة الحاج8

ص9ر30ـالمطريةالمجموعات العلميةXالمطرية9

ص9ر30ـ؟؟؟حدائق حلوانXشباب الشرابية10

ص9ر30ـشباب االميريةالحديد والصلبXشباب االميرية2018/10/2611الجمعه 

12BYXص9ر30ــــــبركة الحاج

ص9ر30ـشباب الزاوية الحمراءشباب االميريةXحدائق حلوان13

ص9ر30ـشباب الهايكستب شباب الشرابيةXالمجموعات العلمية2018/11/214الجمعه 

ص9ر30ـالحديد والصلبXBYالحديد والصلب15

ص9ر30ـشباب عرب الحصن المطريةXبركة الحاج16

(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

المجموعة الثانية

2019/2018موسم 
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االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـ؟؟؟المطريةXشباب الشرابية17

ص9ر30ـشباب االميريةالمجموعات العلميةXشباب االميرية18

ص9ر30ــــــحدائق حلوان2018/11/919BYXالجمعه 

ص9ر30ـالحديد والصلببركة الحاجXالحديد والصلب20

ص9ر30ـشباب الزاوية الحمراءالحديد والصلبXحدائق حلوان21

ص9ر30ـشباب الهايكستب XBYالمجموعات العلمية22

ص9ر30ـالمطريةشباب االميريةXالمطرية2018/11/1623الجمعه 

ص9ر30ـشباب عرب الحصن شباب الشرابيةXبركة الحاج24

ص9ر30ـشباب االميريةشباب الشرابيةXشباب االميرية25

ص9ر30ــــــالمطرية2018/11/2326BYXالجمعه 

ص9ر30ـالحديد والصلبالمجموعات العلميةXالحديد والصلب27

ص9ر30ـشباب عرب الحصن حدائق حلوانXبركة الحاج28

المجموعة الثانية

2019/2018موسم 

(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 
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االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـشباب الزاوية الحمراءالمجموعات العلميةXحدائق حلوان29

ص9ر30ـالحديد والصلبالمطريةXالحديد والصلب30

ص9ر30ـــــشباب الشرابية2018/11/3031BYXالجمعه 

ص9ر30ـشباب عرب الحصن شباب االميريةXبركة الحاج32

ص9ر30ـالمطريةحدائق حلوانXالمطرية33

ص9ر30ـشباب االميريةXBYشباب االميرية2018/12/734الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟؟الحديد والصلبXشباب الشرابية35

ص9ر30ـشباب الهايكستب بركة الحاجXالمجموعات العلمية36

ص9ر30ـشباب الهايكستب المطريةXالمجموعات العلمية37

ص9ر30ـشباب الزاوية الحمراءشباب الشرابيةXحدائق حلوان2018/12/1438الجمعه 

ص9ر30ـالحديد والصلبشباب االميريةXالحديد والصلب39

ص9ر30ـــــXBYبركة الحاج40

ص9ر30ـشباب االميريةحدائق حلوانXشباب االميرية41

ص9ر30ـ؟؟؟المجموعات العلميةXشباب الشرابية2018/12/2142الجمعه 

43BYXص9ر30ـشباب عرب الحصن الحديد والصلب

ص9ر30ـالمطريةبركة الحاجXالمطرية44

2019/2018موسم 

(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

المجموعة الثانية
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االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـالمطريةشباب الشرابيةXالمطرية45

ص9ر30ـشباب الهايكستب شباب االميريةXالمجموعات العلمية46

ص9ر30ـشباب الزاوية الحمراءXBYحدائق حلوان2018/12/2847الجمعه 

ص9ر30ـشباب عرب الحصن الحديد والصلبXبركة الحاج48

ص9ر30ـالحديد والصلبحدائق حلوانXالحديد والصلب49

50BYXص9ر30ـــــالمجموعات العلمية

ص9ر30ـشباب االميريةالمطريةXشباب االميرية1551//2019/2الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟؟بركة الحاجXشباب الشرابية52

ص9ر30ـ؟؟؟شباب االميريةXشباب الشرابية53

ص9ر30ـالمطريةXBYالمطرية54

ص9ر30ـشباب الهايكستب الحديد والصلبXالمجموعات العلمية2255//2019/2الجمعه 

ص9ر30ـشباب الزاوية الحمراءبركة الحاجXحدائق حلوان56

(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

المجموعة الثانية

2019/2018موسم 
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