
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـ؟منشية حلوان الجديدةXنشىء العمال1

م2ر45ـ؟قتهXعنيبه2

م2ر45ـشباب الوايلىاسمنت حلوانشباب الوايلى3

م2ر45ـ؟شباب عزبة النخلXالمجموعات العلمية4

م2ر45ـمصر الجديدةالشبان المسلمينXمصر الجديدة5

م2ر45ـ؟نشىء العمالXقته6

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانمصر الجديدةXمنشية حلوان الجديدة7

م2ر45ـاسمنت حلوانعنيبهXاسمنت حلوان8

م2ر45ـشباب عرب الحصنشباب الوايلىXشباب عزبة النخل9

م2ر45ـسيجوارتالمجموعات العلميةXالشبان المسلمين10

م2ر45ـمركز شباب شرق حلواناسمنت حلوانXنشىء العمال10/111االثنين 

م 1ـــرمركز شباب شرق حلوانقتهXمنشية حلوان الجديدة12

م2ر45ـ؟؟شباب عزبة النخلXعنيبه13

م2ر45ـشباب الوايلىالشبان المسلمينXشباب الوايلى14

م2ر45ـمصر الجديدةالمجموعات العلميةXمصر الجديدة15

3

2018/9/16االحد 1

2018/9/23االحد 2

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الثالثـــة

2019/2018موسم 

2018/9/30االحد 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب عرب الحصننشىء العمالXشباب عزبة النخل16

م2ر45ـاسمنت حلوانمنشية حلوان الجديدةXاسمنت حلوان17

م2ر45ـمصر الجديدةمصر الجديدةXقته18

م2ر45ـسيجوارتعنيبهXالشبان المسلمين19

م2ر45ـ؟؟شباب الوايلىXالمجموعات العلمية20

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانالشبان المسلمينXنشىء العمال10/1521االثنين 

م 1ـــرمركز شباب شرق حلوانشباب عزبة النخلXمنشية حلوان الجديدة22

م2ر45ـ؟؟اسمنت حلوانXقته23

م2ر45ـ؟؟المجموعات العلميةXعنيبه2018/10/1424االحد 

م2ر45ـمصر الجديدةشباب الوايلىXمصر الجديدة25

م2ر45ـ؟؟نشىء العمالXالمجموعات العلمية26

م2ر45ـسيجوارتمنشية حلوان الجديدةXالشبان المسلمين27

م 1ـــرشباب عرب الحصنقتهXشباب عزبة النخل28

م2ر45ـاسمنت حلوانمصر الجديدةXاسمنت حلوان29

م2ر45ـشباب الوايلىعنيبهXشباب الوايلى30

2018/10/7االحد 4

5

2018/10/21االحد 6

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الثالثـــة

2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانشباب الوايلىXنشىء العمال31

م 1ـــرمركز شباب شرق حلوانالمجموعات العلميةXمنشية حلوان الجديدة32

م2ر45ـ؟؟الشبان المسلمينXقته33

م2ر45ـاسمنت حلوانشباب عزبة النخلXاسمنت حلوان34

م2ر45ـمصر الجديدةعنيبهXمصر الجديدة35

م2ر45ـ؟؟نشىء العمالXعنيبه36

م2ر45ـشباب الوايلىمنشية حلوان الجديدةXشباب الوايلى37

م2ر45ـ؟؟قتهXالمجموعات العلمية38

م2ر45ـسيجوارتاسمنت حلوانXالشبان المسلمين39

م2ر45ـمصر الجديدةشباب عزبة النخلXمصر الجديدة40

م 1ـــرمركز شباب شرق حلوانمصر الجديدةXنشىء العمال41

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانعنيبهXمنشية حلوان الجديدة42

م2ر45ـ؟؟شباب الوايلىXقته43

م2ر45ـاسمنت حلوانالمجموعات العلميةXاسمنت حلوان44

م2ر45ـشباب عرب الحصنالشبان المسلمينXشباب عزبة النخل45

8

2018/10/28االحد 7

9

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الثالثـــة

2019/2018موسم 

2018/11/11االحد 

2018/11/4االحد 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـمركز شباب شرق حلواننشىء العمالXمنشية حلوان الجديدة46

م2ر45ـ؟؟عنيبهXقته47

م2ر45ـاسمنت حلوانشباب الوايلىXاسمنت حلوان48

م2ر45ـشباب عرب الحصنالمجموعات العلميةXشباب عزبة النخل49

م2ر45ـسيجوارتمصر الجديدةXالشبان المسلمين50

م 1ـــرمركز شباب شرق حلوانقتهXنشىء العمال51

م2ر45ـمصر الجديدةمنشية حلوان الجديدةXمصر الجديدة52

م2ر45ـ؟؟اسمنت حلوانXعنيبه53

م2ر45ـشباب الوايلىشباب عزبة النخلXشباب الوايلى54

م2ر45ـ؟؟الشبان المسلمينXالمجموعات العلمية55

م2ر45ـاسمنت حلواننشىء العمالXاسمنت حلوان56

م2ر45ـ؟؟منشية حلوان الجديدةXقته57

م 1ـــرشباب عرب الحصنعنيبهXشباب عزبة النخل58

م2ر45ـسيجوارتشباب الوايلىXالشبان المسلمين59

م2ر45ـ؟؟مصر الجديدةXالمجموعات العلمية60

2018/11/25االحد  11

2018/12/2االحد  12

2018/11/18االحد  10

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الثالثـــة

2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانشباب عزبة النخلXنشىء العمال12/1061االثنين 

م 1ـــرمركز شباب شرق حلواناسمنت حلوانXمنشية حلوان الجديدة62

م2ر45ـمصر الجديدةقتهXمصر الجديدة2018/12/963االحد 

م2ر45ـ؟؟الشبان المسلمينXعنيبه64

م2ر45ـشباب الوايلىالمجموعات العلميةXشباب الوايلى65

م2ر45ـسيجوارتنشىء العمالXالشبان المسلمين66

م2ر45ـشباب عرب الحصنمنشية حلوان الجديدةXشباب عزبة النخل67

م2ر45ـاسمنت حلوانقتهXاسمنت حلوان68

م2ر45ـ؟؟عنيبهXالمجموعات العلمية69

م2ر45ـشباب الوايلىمصر الجديدةXشباب الوايلى70

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانالمجموعات العلميةXنشىء العمال12/2471االثنين 

م 1ـــرمركز شباب شرق حلوانالشبان المسلمينXمنشية حلوان الجديدة72

م2ر45ـ؟؟شباب عزبة النخلXقته73

م2ر45ـمصر الجديدةاسمنت حلوانXمصر الجديدة2018/12/2374االحد 

م2ر45ـ؟؟شباب الوايلىXعنيبه75

15

13

2018/12/16االحد 14

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الثالثـــة

2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي
الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب الوايلىنشىء العمالXشباب الوايلى76

م2ر45ـ؟؟منشية حلوان الجديدةXالمجموعات العلمية77

م2ر45ـسيجوارتقتهXالشبان المسلمين78

م 1ـــرشباب عرب الحصناسمنت حلوانXشباب عزبة النخل79

م2ر45ـمصر الجديدةمصر الجديدةXعنيبه80

م 1ـــرمركز شباب شرق حلوانعنيبهXنشىء العمال81

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانشباب الوايلىXمنشية حلوان الجديدة82

م2ر45ـ؟؟المجموعات العلميةXقته83

م2ر45ـاسمنت حلوانالشبان المسلمينXاسمنت حلوان84

م2ر45ـشباب عرب الحصنمصر الجديدةXشباب عزبة النخل85

م2ر45ـمصر الجديدةنشىء العمالXمصر الجديدة86

م2ر45ـ؟؟منشية حلوان الجديدةXعنيبه87

م2ر45ـشباب الوايلىقتهXشباب الوايلى88

م2ر45ـ؟؟اسمنت حلوانXالمجموعات العلمية89

م2ر45ـسيجوارتشباب عزبة النخلXالشبان المسلمين90

2019/2/17االحد  18

17

2018/12/30االحد  16

2019/2/10االحد 

المجموعة الثالثـــة
2019/2018موسم 

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 


