
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م1ــرالطائراتشباب حلوان الجديدةXالطائرات1

م1ــرالشروقالتربية والتعليمXالشروق2018/9/142الجمعه 

م1ــرشباب الجزيرةعرب راشدXشباب الجزيرة3

4BYXقتهBYم1ــر

م1ــرشباب الزاوية الحمراءالطائراتXقته1

م1ــرشباب حلوان الجديدةشباب الجزيرةXشباب حلوان الجديدة2

م2ر45ـشباب المعصرةالشروقXعرب راشد2018/9/213الجمعه 

م1ــر؟؟XBYالتربية والتعليم4

م1ــرشباب حلوان الجديدةقتهXشباب حلوان الجديدة9

م1ــرشباب المعصرةالطائراتXعرب راشد10

م1ــر؟؟شباب الجزيرةXالتربية والتعليم2018/9/2811الجمعه 

م1ــرالشروقXBYالشروق12

م1ــرالطائراتالتربية والتعليمXالطائرات13

م1ــرشباب الزاوية الحمراءعرب راشدXقته2018/10/514الجمعه 

م1ــرشباب الجزيرةالشروقXشباب الجزيرة15

16BYXشباب حلوان الجديدةBYم1ــر
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(منطقة  ) 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

المجموعة األولى

(المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)
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م2ر45ـشباب المعصرةشباب حلوان الجديدةXعرب راشد17

م1ــر؟؟قتهXالتربية والتعليم18

م1ــرالشروقالطائراتXالشروق2018/10/1919الجمعه 

م1ــرشباب الجزيرةXBYشباب الجزيرة20

م1ــرالطائراتشباب الجزيرةXالطائرات21

م1ــرشباب الزاوية الحمراءالشروقXقته22

م1ــرشباب حلوان الجديدةالتربية والتعليمXشباب حلوان الجديدة2018/10/2623الجمعه 

24BYXعرب راشدBYم1ــر

م1ــر؟؟عرب راشدXالتربية والتعليم25

م1ــرالشروقشباب حلوان الجديدةXالشروق2018/11/226الجمعه 

م1ــرشباب الجزيرةقتهXشباب الجزيرة27

28BYXالطائراتBYم1ــر
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م1ــرالطائراتقتهXالطائرات29

م1ــرشباب الجزيرةشباب حلوان الجديدةXشباب الجزيرة30

م1ــرالشروقعرب راشدXالشروق31

32BYXالتربية والتعليمBYم1ــر

م1ــرشباب حلوان الجديدةالطائراتXشباب حلوان الجديدة33

م1ــر؟؟الشروقXالتربية والتعليم34

م2ر45ـشباب المعصرةشباب الجزيرةXعرب راشد35

م1ــرشباب الزاوية الحمراءXBYقته36

م1ــرشباب الزاوية الحمراءشباب حلوان الجديدةXقته37

م1ــرالطائراتعرب راشدXالطائرات38

م1ــرشباب الجزيرةالتربية والتعليمXشباب الجزيرة39

40BYXالشروقBYم1ــر

م1ــر؟؟الطائراتXالتربية والتعليم41

م2ر45ـشباب المعصرةقتهXعرب راشد42

م1ــرالشروقشباب الجزيرةXالشروق43

م1ــرشباب حلوان الجديدةXBYشباب حلوان الجديدة44
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م1ــرشباب حلوان الجديدةعرب راشدXشباب حلوان الجديدة45

م1ــرشباب الزاوية الحمراءالتربية والتعليمXقته46

م1ــرالطائراتالشروقXالطائرات47

48BYXشباب الجزيرةBYم1ــر

م1ــرشباب الجزيرةالطائراتXشباب الجزيرة49

م1ــرالشروققتهXالشروق50

م1ــر؟؟شباب حلوان الجديدةXالتربية والتعليم51

م1ــرشباب المعصرةXBYعرب راشد52

م1ــرشباب المعصرةالتربية والتعليمXعرب راشد53

م1ــرشباب حلوان الجديدةالشروقXشباب حلوان الجديدة54

م1ــرشباب الزاوية الحمراءشباب الجزيرةXقته55

م1ــرالطائراتXBYالطائرات56
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(منطقة  ) 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 
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