
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م1ــرمركز شباب شرق حلوانالمرجXمنشية حلوان الجديدة1

م1ــرشباب المعصرةالشرطةXشباب المعصرة2

م1ــر؟ مايو15نادى Xشباب عزبة النخل2018/9/143الجمعه 

م1ــرشباب الهايكستبXBYشباب الهايكستب4

ص9ر30ـشباب عرب الحصنشباب المعصرةXالمرج5

م1ــر مايو15نادى شباب الهايكستبX مايو15نادى 2018/9/216الجمعه 

م1ــرالشرطة بالدراسةشباب عزبة النخلXالشرطة7

8BYXم1ــرشباب الهايكستبمنشية حلوان الجديدة

ص10ـشباب المعصرةمنشية حلوان الجديدةXشباب المعصرة9

م1ــر؟المرجXشباب عزبة النخل10

م1ــرشباب الهايكستبالشرطةXشباب الهايكستب2018/9/2811الجمعه 

م1ــر مايو15نادى XBY مايو15نادى 12

ص9ر30ـشباب عرب الحصنشباب الهايكستبXالمرج13

م1ــرمركز شباب شرق حلوانشباب عزبة النخلXمنشية حلوان الجديدة2018/10/514الجمعه 

م1ــرالشرطة بالدراسة مايو15نادى Xالشرطة15

16BYXم1ــرشباب الهايكستبشباب المعصرة

 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

المجموعة الثانية

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 
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االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م1ــر؟شباب المعصرةXشباب عزبة النخل17

م1ــرشباب الهايكستبمنشية حلوان الجديدةXشباب الهايكستب18

م1ــر مايو15نادى المرجX مايو15نادى 2018/10/1919الجمعه 

م1ــرالشرطة بالدراسةXBYالشرطة20

ص9ر30ـشباب عرب الحصنالشرطةXالمرج10/2721السبت 

ص10ـمركز شباب شرق حلوان مايو15نادى Xمنشية حلوان الجديدة22

م1ــرشباب المعصرةشباب الهايكستبXشباب المعصرة2018/10/2623الجمعه 

24BYXم1ــرشباب الهايكستبشباب عزبة النخل

م1ــرشباب الهايكستبشباب عزبة النخلXشباب الهايكستب25

م1ــر مايو15نادى شباب المعصرةX مايو15نادى 2018/11/226الجمعه 

م1ــرالشرطة بالدراسةمنشية حلوان الجديدةXالشرطة27

28BYXم1ــرشباب الهايكستبالمرج

 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 

المجموعة الثانية
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االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

شباب عرب الحصنمنشية حلوان الجديدةXالمرج29

الشرطة بالدراسةشباب المعصرةXالشرطة30

 مايو15نادى شباب عزبة النخلX مايو15نادى 31

32BYXشباب الهايكستبشباب الهايكستب

شباب المعصرةالمرجXشباب المعصرة33

شباب الهايكستب مايو15نادى Xشباب الهايكستب34

؟الشرطةXشباب عزبة النخل35

مركز شباب شرق حلوانXBYمنشية حلوان الجديدة36

مركز شباب شرق حلوانشباب المعصرةXمنشية حلوان الجديدة37

شباب عرب الحصنشباب عزبة النخلXالمرج38

الشرطة بالدراسةشباب الهايكستبXالشرطة39

40BYX شباب الهايكستب مايو15نادى

شباب الهايكستبالمرجXشباب الهايكستب41

؟منشية حلوان الجديدةXشباب عزبة النخل42

 مايو15نادى الشرطةX مايو15نادى 43

شباب المعصرةXBYشباب المعصرة44

 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

المجموعة الثانية

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)
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االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

شباب المعصرةشباب عزبة النخلXشباب المعصرة45

مركز شباب شرق حلوانشباب الهايكستبXمنشية حلوان الجديدة46

شباب عرب الحصن مايو15نادى Xالمرج47

48BYXشباب الهايكستبالشرطة

الشرطة بالدراسةالمرجXالشرطة49

 مايو15نادى منشية حلوان الجديدةX مايو15نادى 50

شباب الهايكستبشباب المعصرةXشباب الهايكستب51

؟XBYشباب عزبة النخل52

؟شباب الهايكستبXشباب عزبة النخل53

شباب المعصرة مايو15نادى Xشباب المعصرة54

مركز شباب شرق حلوانالشرطةXمنشية حلوان الجديدة55

شباب عرب الحصنXBYالمرج56

 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 
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المجموعة الثانية

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 

المدير التنفيــــــذىمدير إدارة المسابقات


