
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالمطريةالتنمية سبورتXالمطرية1

2BYXحدائق حلوانBYم2ر45ـ

م2ر45ـشباب منشية التحريرحلوان الرياضىشباب منشية التحرير3

م2ر45ـشباب المستقبلحلوان القبليةXشباب المستقبل4

م2ر45ـشباب السالم أولالدرب االحمرXشباب السالم أول5

م2ر45ـالمطريةالمطريةXحدائق حلوان6

م2ر45ـالتنمية سبورتشباب السالم أولXالتنمية سبورت7

م1ــــرعرب الحصنXBYحلوان الرياضى8

م2ر45ـحلوان القبليةشباب منشية التحريرXحلوان القبلية9

م2ر45ـشباب عرب الحصنشباب المستقبلXالدرب االحمر10

م2ر45ـالمطريةحلوان الرياضىXالمطرية11

م2ر45ـ؟؟حدائق حلوانXالتنمية سبورت12

13BYXحلوان القبليةBYم2ر45ـ

م2ر45ـشباب منشية التحريرالدرب االحمرXشباب منشية التحرير14

م2ر45ـ؟؟شباب المستقبلXشباب السالم أول15

2018/9/30االحد 3

2018/9/16االحد 1

2018/9/23االحد 2

 سنه18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الرابعة

2019/2018موسم 

المعدل

بعد اضافة السالم أول



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـحلوان القبليةالمطريةXحلوان القبلية16

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةالتنمية سبورتXحلوان الرياضى17

م2ر45ـحدائق حلوانشباب السالم أولXحدائق حلوان18

م1ــــرشباب عرب الحصنXBYالدرب االحمر19

م2ر45ـشباب المستقبلشباب منشية التحريرXشباب المستقبل20

م2ر45ـالمطريةالدرب االحمرXالمطرية21

م2ر45ـ؟؟حلوان القبليةXالتنمية سبورت22

م2ر45ـحدائق حلوانحلوان الرياضىXحدائق حلوان23

24BYXشباب المستقبلBYم2ر45ـ

م2ر45ـ؟؟شباب منشية التحريرXشباب السالم أول25

م2ر45ـشباب المستقبلالمطريةXشباب المستقبل26

م2ر45ـشباب عرب الحصنالتنمية سبورتXالدرب االحمر27

م2ر45ـحلوان القبليةحدائق حلوانXحلوان القبلية28

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةشباب السالم أولXحلوان الرياضى29

م2ر45ـشباب منشية التحريرXBYشباب منشية التحرير30

2018/10/7االحد 4

2018/10/14االحد  5

2018/10/21االحد 6

 سنه18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الرابعة

2019/2018موسم 

المعدل

بعد اضافة السالم أول



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالمطريةشباب منشية التحريرXالمطرية31

م2ر45ـشباب المستقبلشباب المستقبلXالتنمية سبورت32

م2ر45ـحدائق حلوانالدرب االحمرXحدائق حلوان33

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةحلوان القبليةXحلوان الرياضى34

م2ر45ـ؟؟XBYشباب السالم أول35

36BYXالمطريةBYم2ر45ـ

م2ر45ـشباب منشية التحريرالتنمية سبورتXشباب منشية التحرير37

م2ر45ـشباب المستقبلحدائق حلوانXشباب المستقبل38

م2ر45ـشباب عرب الحصنحلوان الرياضىXالدرب االحمر39

م2ر45ـ؟؟حلوان القبليةXشباب السالم أول40

م2ر45ـالمطريةشباب السالم أولXالمطرية41

م2ر45ــــXBYالتنمية سبورت42

م2ر45ـحدائق حلوانشباب منشية التحريرXحدائق حلوان43

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةشباب المستقبلXحلوان الرياضى44

م2ر45ـحلوان القبليةالدرب االحمرXحلوان القبلية45

8

2018/10/28االحد 7

9

 سنه18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الرابعة

2019/2018موسم 

2018/11/11االحد 

2018/11/4االحد 

المعدل

بعد اضافة السالم أول



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالمطريةالمطريةXالتنمية سبورت46

م2ر45ـحدائق حلوانXBYحدائق حلوان47

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةشباب منشية التحريرXحلوان الرياضى48

م2ر45ـحلوان القبليةشباب المستقبلXحلوان القبلية49

م1ــــرشباب عرب الحصنشباب السالم أولXالدرب االحمر50

م2ر45ـالمطريةحدائق حلوانXالمطرية51

م2ر45ـ؟؟التنمية سبورتXشباب السالم أول52

53BYXحلوان الرياضىBYم2ر45ـ

م2ر45ـشباب منشية التحريرحلوان القبليةXشباب منشية التحرير54

م2ر45ـشباب المستقبلالدرب االحمرXشباب المستقبل55

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةالمطريةXحلوان الرياضى56

م2ر45ـحدائق حلوانالتنمية سبورتXحدائق حلوان57

م2ر45ـحلوان القبليةXBYحلوان القبلية58

م2ر45ـشباب عرب الحصنشباب منشية التحريرXالدرب االحمر59

م2ر45ـشباب المستقبلشباب السالم أولXشباب المستقبل60

2018/11/25االحد  11

2018/12/2االحد  12

2018/11/18االحد  10

 سنه18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الرابعة

2019/2018موسم 

المعدل

بعد اضافة السالم أول



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالمطريةحلوان القبليةXالمطرية61

م2ر45ـ؟؟حلوان الرياضىXالتنمية سبورت62

م2ر45ـ؟؟حدائق حلوانXشباب السالم أول63

64BYXالدرب االحمرBYم2ر45ـ

م2ر45ـشباب منشية التحريرشباب المستقبلXشباب منشية التحرير65

م1ــــرشباب عرب الحصنالمطريةXالدرب االحمر66

م2ر45ـحلوان القبليةالتنمية سبورتXحلوان القبلية67

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةحدائق حلوانXحلوان الرياضى68

م2ر45ـشباب المستقبلXBYشباب المستقبل69

م2ر45ـشباب منشية التحريرشباب السالم أولXشباب منشية التحرير70

م2ر45ـالمطريةشباب المستقبلXالمطرية71

م2ر45ـ؟؟الدرب االحمرXالتنمية سبورت72

م2ر45ـحدائق حلوانحلوان القبليةXحدائق حلوان73

م2ر45ـ؟؟حلوان الرياضىXشباب السالم أول74

75BYXشباب منشية التحريرBYم2ر45ـ

15

2018/12/9االحد  13

14

2018/12/23االحد 

2018/12/16االحد 

 سنه18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الرابعة

2019/2018موسم 

المعدل

بعد اضافة السالم أول



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي
الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب منشية التحريرالمطريةXشباب منشية التحرير76

م2ر45ـشباب المستقبلالتنمية سبورتXشباب المستقبل77

م2ر45ـشباب عرب الحصنحدائق حلوانXالدرب االحمر78

م2ر45ـحلوان القبليةحلوان الرياضىXحلوان القبلية79

80BYXشباب السالم أولBYم2ر45ـ

م2ر45ـالمطريةXBYالمطرية81

م2ر45ـشباب منشية التحريرشباب منشية التحريرXالتنمية سبورت82

م2ر45ـحدائق حلوانشباب المستقبلXحدائق حلوان83

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةالدرب االحمرXحلوان الرياضى84

م2ر45ـحلوان القبليةشباب السالم أولXحلوان القبلية85

م2ر45ـ؟؟المطريةXشباب السالم أول86

87BYXالتنمية سبورتBYم2ر45ـ

م2ر45ـشباب منشية التحريرحدائق حلوانXشباب منشية التحرير88

م2ر45ـشباب المستقبلحلوان الرياضىXشباب المستقبل89

م2ر45ـشباب عرب الحصنحلوان القبليةXالدرب االحمر90

2019/2/10االحد 

2019/2/17االحد  18

17

2018/12/30االحد  16

المجموعة الرابعة
2019/2018موسم 

 سنه18 تحت 2000مسابقة مواليد 
المعدل

بعد اضافة السالم أول


