
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م1ــرالساحل رئيسىالغابهXاالتصاالت1

م1ــرشباب شرق حلوانعنيبهXاسمنت حلوان2

م1ــر؟مصمصXنشىء العمال2018/9/143الجمعه 

ص10ـركلية الزراعة شبرا الخيمةXBYبركة الحاج4

 ظهرا12ـرالغابهاسمنت حلوانXالغابه9/225السبت 

م1ــر؟؟بركة الحاجXمصمص2018/9/216الجمعه 

م1ــرشباب زينهمنشىء العمالXعنيبه7

8BYXاالتصاالتBYم1ــر

م1ــرشباب شرق حلواناالتصاالتXاسمنت حلوان9

م1ــر؟الغابهXنشىء العمال10

ص10ـركلية الزراعة شبرا الخيمةعنيبهXبركة الحاج2018/9/2811الجمعه 

م1ــر؟؟XBYمصمص12

 ظهرا12ـرالغابهبركة الحاجXالغابه13

م1ــرالساحل رئيسىنشىء العمالXاالتصاالت14

م1ــرشباب زينهممصمصXعنيبه2018/10/515الجمعه 

16BYXاسمنت حلوانBYم1ــر

 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

المجموعة الرابعة

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 
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10/6السبت 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م1ــر؟اسمنت حلوانXنشىء العمال17

ص10ـركلية الزراعة شبرا الخيمةاالتصاالتXبركة الحاج18

م1ــر؟؟الغابهXمصمص2018/10/1919الجمعه 

م1ــرشباب زينهمXBYعنيبه20

 ظهرا12ـرالغابهعنيبهXالغابه10/2721السبت 

م1ــرالساحل رئيسىمصمصXاالتصاالت22

م1ــرشباب شرق حلوانبركة الحاجXاسمنت حلوان2018/10/2623الجمعه 

24BYXنشىء العمالBYم1ــر

ص10ـركلية الزراعة شبرا الخيمةنشىء العمالXبركة الحاج25

م1ــر؟؟اسمنت حلوانXمصمص2018/11/226الجمعه 

م1ــرشباب زينهماالتصاالتXعنيبه27

28BYXالغابهBYم1ــر

 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 

المجموعة الرابعة
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6

7



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

الغابهاالتصاالتXالغابه29

شباب زينهماسمنت حلوانXعنيبه30

؟؟نشىء العمالXمصمص31

32BYXبركة الحاجBY

شباب شرق حلوانالغابهXاسمنت حلوان33

كلية الزراعة شبرا الخيمةمصمصXبركة الحاج34

؟عنيبهXنشىء العمال35

الساحل رئيسىXBYاالتصاالت36

الساحل رئيسىاسمنت حلوانXاالتصاالت37

الغابهنشىء العمالXالغابه38

شباب زينهمبركة الحاجXعنيبه39

40BYXمصمصBY

كلية الزراعة شبرا الخيمةالغابهXبركة الحاج41

؟االتصاالتXنشىء العمال42

؟؟عنيبهXمصمص43

شباب شرق حلوانXBYاسمنت حلوان44

 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

المجموعة الرابعة

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)
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2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

شباب شرق حلواننشىء العمالXاسمنت حلوان45

الساحل رئيسىبركة الحاجXاالتصاالت46

الغابهمصمصXالغابه47

48BYXعنيبهBY

شباب زينهمالغابهXعنيبه49

؟؟االتصاالتXمصمص50

كلية الزراعة شبرا الخيمةاسمنت حلوانXبركة الحاج51

؟XBYنشىء العمال52

؟بركة الحاجXنشىء العمال53

شباب شرق حلوانمصمصXاسمنت حلوان54

الساحل رئيسىعنيبهXاالتصاالت55

الغابهXBYالغابه56

 2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

13

14

12

المجموعة الرابعة

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 



النتيجة



النتيجة



النتيجة



النتيجة


