
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م1ــرالساحل فرعىالشمسXاسكو1

م1ــرمنشأة ناصرالزهورXايديال2

م1ــرشباب منشية التحريرحلوان القبليةXشباب منشية التحرير2018/9/143الجمعه 

م1ــرسيجوارتXBYالشبان المسلمين4

م1ــرالشمسايديالXالشمس5

نادى البنك المركزىالشبان المسلمينXحلوان القبلية2018/9/216الجمعه 

 بالتجمع الخامس
م1ــر

م1ــرالزهور بالتجمع الخامسشباب منشية التحريرXالزهور7

8BYXم1ــرمنشأة ناصراسكو

م1ــرمنشأة ناصراسكوXايديال9

م1ــرشباب منشية التحريرالشمسXشباب منشية التحرير10

م1ــرسيجوارتالزهورXالشبان المسلمين2018/9/2811الجمعه 

م1ــرــــــــــXBYحلوان القبلية12

م1ــرالشمسالشبان المسلمينXالشمس13

م1ــرالساحل فرعىشباب منشية التحريرXاسكو2018/10/514الجمعه 

م1ــرالزهور بالتجمع الخامسحلوان القبليةXالزهور15

16BYXم1ــرمنشأة ناصرايديال

المجموعة الثالــــثة

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)
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م1ــرشباب منشية التحريرايديالXشباب منشية التحرير17

م1ــرسيجوارتاسكوXالشبان المسلمين18

نادى البنك المركزىالشمسXحلوان القبلية2018/10/1919الجمعه 

 بالتجمع الخامس
م1ــر

م1ــرالزهور بالتجمع الخامسXBYالزهور20

م1ــرالشمسالزهورXالشمس21

م1ــرالساحل فرعىحلوان القبليةXاسكو22

م1ــرمنشأة ناصرالشبان المسلمينXايديال2018/10/2623الجمعه 

24BYXم1ــرمنشأة ناصرشباب منشية التحرير

م1ــرسيجوارتشباب منشية التحريرXالشبان المسلمين25

نادى البنك المركزىايديالXحلوان القبلية2018/11/226الجمعه 

 بالتجمع الخامس
م1ــر

م1ــرالزهور بالتجمع الخامساسكوXالزهور27

28BYXم1ــرمنشأة ناصرالشمس
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الشمساسكوXالشمس29

الزهور بالتجمع الخامسايديالXالزهور30

نادى البنك المركزىشباب منشية التحريرXحلوان القبلية31

 بالتجمع الخامس

32BYXمنشأة ناصرالشبان المسلمين

منشأة ناصرالشمسXايديال33

سيجوارتحلوان القبليةXالشبان المسلمين34

شباب منشية التحريرالزهورXشباب منشية التحرير35

الساحل فرعىXBYاسكو36

الساحل فرعىايديالXاسكو37

الشمسشباب منشية التحريرXالشمس38

الزهور بالتجمع الخامسالشبان المسلمينXالزهور39

40BYXمنشأة ناصرحلوان القبلية

سيجوارتالشمسXالشبان المسلمين41

شباب منشية التحريراسكوXشباب منشية التحرير42

نادى البنك المركز بالتجمع الخامسالزهورXحلوان القبلية43

منشأة ناصرXBYايديال44
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منشأة ناصرشباب منشية التحريرXايديال45

الساحل فرعىالشبان المسلمينXاسكو46

الشمسحلوان القبليةXالشمس47

48BYXمنشأة ناصرالزهور

الزهور بالتجمع الخامسالشمسXالزهور49

نادى البنك المركز بالتجمع الخامساسكوXحلوان القبلية50

سيجوارتايديالXالشبان المسلمين51

شباب منشية التحريرXBYشباب منشية التحرير52

شباب منشية التحريرالشبان المسلمينXشباب منشية التحرير53

منشأة ناصرحلوان القبليةXايديال54

الساحل فرعىالزهورXاسكو55

الشمسXBYالشمس56
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