
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي
االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب االميريةاالتصاالتXالنصر1

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىسراى القبةXالجيش2

م3ر15ـالمعادى واليختالمقاولون العربXالمعادى واليخت3

م2ر45ـوادى دجلةالغابةXوادى دجلة2018/9/174االثنين 

م2ر45ـالمصرى القاهرىشباب زينهمXالمصرى القاهرى5

م2ر45ـشباب عين الصيرةمصر للتأمينXشباب عين الصيرة6

م2ر45ـالسكة الحديداالهلىXالسكة الحديد7

م2ر45ـالساحل رئيسىالجيشXاالتصاالت8

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرالنصرXاالهلى9

م2ر45ـسراى القبةالمعادى واليختXسراى القبة10

م2ر45ـالمقاولون العربوادى دجلةXالمقاولون العرب2018/9/2411االثنين 

م2ر45ـالغابةالمصرى القاهرىXالغابة9/2312االحد 

م2ر45ـشباب زينهمشباب عين الصيرةXشباب زينهم2018/9/2413االثنين 

م2ر45ـمصر للتأمينالسكة الحديدXمصر للتأمين14

م3ر15ـالمعادى واليختاالتصاالتXالمعادى واليخت15

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىالنصرXالجيش16

م2ر45ـوادى دجلةسراى القبةXوادى دجلة17

م2ر45ـالمصرى القاهرىالمقاولون العربXالمصرى القاهرى2018/10/118االثنين 

م2ر45ـشباب عين الصيرةالغابةXشباب عين الصيرة19

م2ر45ـالسكة الحديدشباب زينهمXالسكة الحديد20

م2ر45ـمصر للتأميناالهلىXمصر للتأمين21

م2ر45ـالساحل رئيسىوادى دجلةXاالتصاالت22

م2ر45ـشباب االميريةالمعادى واليختXالنصر23

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرالجيشXاالهلى24

م2ر45ـسراى القبةالمصرى القاهرىXسراى القبة2018/10/825االثنين 

م2ر45ـالمقاولون العربشباب عين الصيرةXالمقاولون العرب26

م2ر45ـالغابةالسكة الحديدXالغابة10/727االحد 

م2ر45ـشباب زينهممصر للتأمينXشباب زينهم10/828االثنين 

(سوبر  ) 2000 سنه  مواليد 18مسابقة تحت 
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

م2ر45ـالمصرى القاهرىاالتصاالتXالمصرى القاهرى529

م2ر45ـوادى دجلةالنصرXوادى دجلة30

م3ر15ـالمعادى واليختالجيشXالمعادى واليخت31

م2ر45ـشباب عين الصيرةسراى القبةXشباب عين الصيرة32

م2ر45ـالسكة الحديدالمقاولون العربXالسكة الحديد2018/10/1533االثنين 

م2ر45ـمصر للتأمينالغابةXمصر للتأمين34

م2ر45ـشباب زينهماالهلىXشباب زينهم35

م2ر45ـالساحل رئيسىشباب عين الصيرةXاالتصاالت636

م1ــــرشباب االميريةالمصرى القاهرىXالنصر37

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىوادى دجلةXالجيش38

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرالمعادى واليختXاالهلى2018/10/2239االثنين 

م2ر45ـسراى القبةالسكة الحديدXسراى القبة40

م2ر45ـالمقاولون العربمصر للتأمينXالمقاولون العرب41

م2ر45ـالغابةشباب زينهمXالغابة10/2142االحد 

م2ر45ـالسكة الحديداالتصاالتXالسكة الحديد743

م2ر45ـشباب عين الصيرةالنصرXشباب عين الصيرة44

م2ر45ـالمصرى القاهرىالجيشXالمصرى القاهرى45

م2ر45ـوادى دجلةالمعادى واليختXوادى دجلة46

م2ر45ـمصر للتأمينسراى القبةXمصر للتأمين2018/10/2947االثنين 

م2ر45ـشباب زينهمالمقاولون العربXشباب زينهم48

م2ر45ـالغابةاالهلىXالغابة10/2849االحد 

م2ر45ـالساحل رئيسىمصر للتأمينXاالتصاالت850

م2ر45ـشباب االميريةالسكة الحديدXالنصر51

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىشباب عين الصيرةXالجيش52

م3ر15ـالمعادى واليختالمصرى القاهرىXالمعادى واليخت2018/11/553االثنين 

م2ر45ـاالهلى مدينة نصروادى دجلةXاالهلى54

م2ر45ـسراى القبةشباب زينهمXسراى القبة55

م2ر45ـالمقاولون العربالغابةXالمقاولون العرب56

(سوبر  ) 2000 سنه  مواليد 18مسابقة تحت 
2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم
منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب زينهماالتصاالتXشباب زينهم957

م2ر45ـمصر للتأمينالنصرXمصر للتأمين58

م2ر45ـالسكة الحديدالجيشXالسكة الحديد59

م2ر45ـشباب عين الصيرةالمعادى واليختXشباب عين الصيرة60

م2ر45ـالمصرى القاهرىوادى دجلةXالمصرى القاهرى2018/11/1261االثنين 

م2ر45ـالغابةسراى القبةXالغابة11/1162االحد 

م2ر45ـالمقاولون العرباالهلىXالمقاولون العرب11/1263االثنين 

م2ر45ـالساحل رئيسىالغابةXاالتصاالت1064

م2ر45ـشباب االميريةشباب زينهمXالنصر65

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىمصر للتأمينXالجيش66

م3ر15ـالمعادى واليختالسكة الحديدXالمعادى واليخت2018/11/1967االثنين 

م2ر45ـوادى دجلةشباب عين الصيرةXوادى دجلة68

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرالمصرى القاهرىXاالهلى69

م2ر45ـسراى القبةالمقاولون العربXسراى القبة70

م2ر45ـالمقاولون العرباالتصاالتXالمقاولون العرب11/2671االثنين 11

م2ر45ـالغابةالنصرXالغابة11/2572االحد 

م2ر45ـشباب زينهمالجيشXشباب زينهم73

م2ر45ـمصر للتأمينالمعادى واليختXمصر للتأمين2018/11/2674االثنين 

م2ر45ـالسكة الحديدوادى دجلةXالسكة الحديد75

م2ر45ـشباب عين الصيرةالمصرى القاهرىXشباب عين الصيرة76

م2ر45ـسراى القبةاالهلىXسراى القبة77

م2ر45ـالساحل رئيسىسراى القبةXاالتصاالت1278

م2ر45ـشباب االميريةالمقاولون العربXالنصر79

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىالغابةXالجيش2018/12/380االثنين 

م3ر15ـالمعادى واليختشباب زينهمXالمعادى واليخت81

م2ر45ـوادى دجلةمصر للتأمينXوادى دجلة82

م2ر45ـالمصرى القاهرىالسكة الحديدXالمصرى القاهرى83

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرشباب عين الصيرةXاالهلى84

(سوبر  ) 2000 سنه  مواليد 18مسابقة تحت 
2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم
منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

االتصاالتXاالهلى1385
م2ر45ـاالهلى مدينة نصر

النصرXسراى القبة86
م2ر45ـسراى القبة

م2ر45ـالمقاولون العربالجيشXالمقاولون العرب2018/12/1087االثنين 

م2ر45ـالغابةالمعادى واليختXالغابة12/988االحد 

وادى دجلةXشباب زينهم2018/12/1089االثنين 
م2ر45ـشباب زينهم

المصرى القاهرىXمصر للتأمين90
م2ر45ـمصر للتأمين

م2ر45ـالسكة الحديدشباب عين الصيرةXالسكة الحديد91

(سوبر  ) 2000 سنه  مواليد 18مسابقة تحت 

2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم
منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالساحل رئيسىالنصرXاالتصاالت1492

م2ر45ـسراى القبةالجيشXسراى القبة93

م2ر45ـالمقاولون العربالمعادى واليختXالمقاولون العرب94

م2ر45ـالغابةوادى دجلةXالغابة12/1695االحد 

م2ر45ـشباب زينهمالمصرى القاهرىXشباب زينهم96

م2ر45ـمصر للتأمينشباب عين الصيرةXمصر للتأمين2018/12/1797االثنين 

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرالسكة الحديدXاالهلى98

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىاالتصاالتXالجيش1599

م2ر45ـشباب االميريةاالهلىXالنصر100

م3ر15ـالمعادى واليختسراى القبةXالمعادى واليخت101

م2ر45ـوادى دجلةالمقاولون العربXوادى دجلة2018/12/24102االثنين 

م2ر45ـالمصرى القاهرىالغابةXالمصرى القاهرى103

م2ر45ـشباب عين الصيرةشباب زينهمXشباب عين الصيرة104

م2ر45ـالسكة الحديدمصر للتأمينXالسكة الحديد105

م2ر45ـالساحل رئيسىالمعادى واليختXاالتصاالت16106

م2ر45ـشباب االميريةالجيشXالنصر107

م2ر45ـسراى القبةوادى دجلةXسراى القبة108

م2ر45ـالمقاولون العربالمصرى القاهرىXالمقاولون العرب2018/12/31109االثنين 

م2ر45ـالغابةشباب عين الصيرةXالغابة12/30110االحد 

م2ر45ـشباب زينهمالسكة الحديدXشباب زينهم2018/12/31111االثنين 

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرمصر للتأمينXاالهلى112

م2ر45ـوادى دجلةاالتصاالتXوادى دجلة17113

م3ر15ـالمعادى واليختالنصرXالمعادى واليخت114

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىاالهلىXالجيش115

م2ر45ـالمصرى القاهرىسراى القبةXالمصرى القاهرى2019/2/4116االثنين 

م2ر45ـشباب عين الصيرةالمقاولون العربXشباب عين الصيرة117

م2ر45ـالسكة الحديدالغابةXالسكة الحديد118

م2ر45ـمصر للتأمينشباب زينهمXمصر للتأمين119

(سوبر  ) 2000 سنه  مواليد 18مسابقة تحت 
2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالساحل رئيسىالمصرى القاهرىXاالتصاالت18120

م2ر45ـشباب االميريةوادى دجلةXالنصر121

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىالمعادى واليختXالجيش122

م2ر45ـسراى القبةشباب عين الصيرةXسراى القبة123

م2ر45ـالمقاولون العربالسكة الحديدXالمقاولون العرب2019/2/11124االثنين 

م2ر45ـالغابةمصر للتأمينXالغابة2/10125االحد 

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرشباب زينهمXاالهلى2019/2/11126االثنين 

م2ر45ـشباب عين الصيرةاالتصاالتXشباب عين الصيرة19127

م2ر45ـالمصرى القاهرىالنصرXالمصرى القاهرى128

م2ر45ـوادى دجلةالجيشXوادى دجلة129

م3ر15ـالمعادى واليختاالهلىXالمعادى واليخت2019/2/18130االثنين 

م2ر45ـالسكة الحديدسراى القبةXالسكة الحديد131

م2ر45ـمصر للتأمينالمقاولون العربXمصر للتأمين132

م2ر45ـشباب زينهمالغابةXشباب زينهم133

م2ر45ـالساحل رئيسىالسكة الحديدXاالتصاالت20134

م2ر45ـشباب االميريةشباب عين الصيرةXالنصر135

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىالمصرى القاهرىXالجيش136

م3ر15ـالمعادى واليختوادى دجلةXالمعادى واليخت2019/2/25137االثنين 

م2ر45ـسراى القبةمصر للتأمينXسراى القبة138

م2ر45ـالمقاولون العربشباب زينهمXالمقاولون العرب139

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرالغابةXاالهلى140

م2ر45ـمصر للتأميناالتصاالتXمصر للتأمين21141

م2ر45ـالسكة الحديدالنصرXالسكة الحديد142

م2ر45ـشباب عين الصيرةالجيشXشباب عين الصيرة2019/3/4143االثنين 

م2ر45ـالمصرى القاهرىالمعادى واليختXالمصرى القاهرى144

م2ر45ـوادى دجلةاالهلىXوادى دجلة145

م2ر45ـشباب زينهمسراى القبةXشباب زينهم146

م2ر45ـالغابةالمقاولون العربXالغابة3/3147االحد 

(سوبر  ) 2000 سنه  مواليد 18مسابقة تحت 

2019/2018موسم 



منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالساحل رئيسىشباب زينهمXاالتصاالت148

م2ر45ـشباب االميريةمصر للتأمينXالنصر149

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىالسكة الحديدXالجيش150

م3ر15ـالمعادى واليختشباب عين الصيرةXالمعادى واليخت151

م2ر45ـوادى دجلةالمصرى القاهرىXوادى دجلة152

م2ر45ـسراى القبةالغابةXسراى القبة153

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرالمقاولون العربXاالهلى154

م2ر45ـالغابةاالتصاالتXالغابة3/17155االحد 23

م2ر45ـشباب زينهمالنصرXشباب زينهم156

م2ر45ـمصر للتأمينالجيشXمصر للتأمين157

م2ر45ـالسكة الحديدالمعادى واليختXالسكة الحديد158

م2ر45ـشباب عين الصيرةوادى دجلةXشباب عين الصيرة2019/3/18159االثنين 

م2ر45ـالمصرى القاهرىاالهلىXالمصرى القاهرى160

م2ر45ـالمقاولون العربسراى القبةXالمقاولون العرب161

م2ر45ـالساحل رئيسىالمقاولون العربXاالتصاالت24162

م2ر45ـشباب االميريةالغابةXالنصر163

م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعىشباب زينهمXالجيش164

م3ر15ـالمعادى واليختمصر للتأمينXالمعادى واليخت165

م2ر45ـوادى دجلةالسكة الحديدXوادى دجلة2019/3/25166االثنين 

م2ر45ـالمصرى القاهرىشباب عين الصيرةXالمصرى القاهرى167

م2ر45ـاالهلى مدينة نصرسراى القبةXاالهلى168

م2ر45ـسراى القبةاالتصاالتXسراى القبة25169

م2ر45ـالمقاولون العربالنصرXالمقاولون العرب2019/4/1170االثنين 

م2ر45ـالغابةالجيشXالغابة3/31171االحد 

م2ر45ـشباب زينهمالمعادى واليختXشباب زينهم172

م2ر45ـمصر للتأمينوادى دجلةXمصر للتأمين2019/4/1173االثنين 

م2ر45ـالسكة الحديدالمصرى القاهرىXالسكة الحديد174

م2ر45ـشباب عين الصيرةاالهلىXشباب عين الصيرة175

2019/2018موسم 

(سوبر  ) 2000 سنه  مواليد 18مسابقة تحت 

2019/3/11االثنين  22



منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

االهلىXاالتصاالت26176
م2ر45ـالساحل رئيسى

سراى القبةXالنصر177
م2ر45ـشباب االميرية

المقاولون العربXالجيش178
م2ر45ـجهاز الرياضة الفرعى

الغابةXالمعادى واليخت2019/4/8179االثنين 
المعادى واليخت

م3ر15ـ

شباب زينهمXوادى دجلة180
وادى دجلة

م2ر45ـ

مصر للتأمينXالمصرى القاهرى181
المصرى القاهرى

م2ر45ـ

السكة الحديدXشباب عين الصيرة182
شباب عين الصيرة

م2ر45ـ

2019/2018موسم 

(سوبر  ) 2000 سنه  مواليد 18مسابقة تحت 



االتحاد المصري لكرة القدم

/ موسم         منطقة القاهرة

:المستوى المسابقة تحت        سنةشارع الشواربي

: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

االهلىXاالتصاالت176
الساحل رئيسى

سراى القبةXالنصر177
شباب االميرية

المقاولون العربXالجيش178
جهاز الرياضة الفرعى

الغابةXالمعادى واليخت179
المعادى واليخت

شباب زينهمXوادى دجلة180
وادى دجلة

مصر للتأمينXالمصرى القاهرى181
المصرى القاهرى

السكة الحديدXشباب عين الصيرة182
شباب عين الصيرة
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