
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م1ــرشباب حلوان الجديدةالنصرXمنشية ناصر1

م1ــر؟شمال القاهرةXشباب الشرابية2

م1ــرسيجوارتالدرب االحمرXسيجوارت2018/9/143الجمعه 

م1ــرالنادى العام بطرهXBYشباب ابو السعود4

م1ــرالساحل رئيسىشباب الشرابيةXالنصر5

م1ــرشباب زينهمشباب ابو السعودXالدرب االحمر2018/9/216الجمعه 

م1ــرالنادى العام بطرهسيجوارتXشمال القاهرة7

8BYXم1ــرسيجوارتمنشية ناصر

م1ــر؟منشية ناصرXشباب الشرابية9

م1ــرسيجوارتالنصرXسيجوارت10

2ر45ـالنادى العام بطرهشمال القاهرةXشباب ابو السعود2018/9/2811الجمعه 

م1ــرشباب زينهمXBYالدرب االحمر12

2ر45ـالساحل رئيسىشباب ابو السعودXالنصر10/713االحد 

م1ــرشباب حلوان الجديدةسيجوارتXمنشية ناصر2018/10/514الجمعه 

2ر45ـالنادى العام بطرهالدرب االحمرXشمال القاهرة15

16BYXم1ــرسيجوارتشباب الشرابية
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م1ــرسيجوارتشباب الشرابيةXسيجوارت17

2ر45ـالنادى العام بطرهمنشية ناصرXشباب ابو السعود18

م1ــرشباب زينهمالنصرXالدرب االحمر2018/10/1919الجمعه 

م1ــرالنادى العام بطرهXBYشمال القاهرة20

م1ــرالساحل رئيسىشمال القاهرةXالنصر21

م1ــرشباب حلوان الجديدةالدرب االحمرXمنشية ناصر22

م1ــر؟شباب ابو السعودXشباب الشرابية2018/10/2623الجمعه 

24BYXم1ــرسيجوارتسيجوارت

م1ــرالنادى العام بطرهسيجوارتXشباب ابو السعود25

م1ــرشباب زينهمشباب الشرابيةXالدرب االحمر2018/11/226الجمعه 

2ر45ـالنادى العام بطرهمنشية ناصرXشمال القاهرة27

28BYXم1ــرسيجوارتالنصر
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الساحل رئيسىمنشية ناصرXالنصر29

النادى العام بطرهشباب الشرابيةXشمال القاهرة30

شباب زينهمسيجوارتXالدرب االحمر31

32BYXسيجوارتشباب ابو السعود

؟النصرXشباب الشرابية33

النادى العام بطرهالدرب االحمرXشباب ابو السعود34

سيجوارتشمال القاهرةXسيجوارت35

شباب حلوان الجديدةXBYمنشية ناصر36

شباب حلوان الجديدةشباب الشرابيةXمنشية ناصر37

الساحل رئيسىسيجوارتXالنصر38

النادى العام بطرهشباب ابو السعودXشمال القاهرة39

40BYXسيجوارتالدرب االحمر

النادى العام بطرهالنصرXشباب ابو السعود41

سيجوارتمنشية ناصرXسيجوارت42

شباب زينهمشمال القاهرةXالدرب االحمر43

؟XBYشباب الشرابية44
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؟سيجوارتXشباب الشرابية45

شباب حلوان الجديدةشباب ابو السعودXمنشية ناصر46

الساحل رئيسىالدرب االحمرXالنصر47

48BYXسيجوارتشمال القاهرة

النادى العام بطرهالنصرXشمال القاهرة49

شباب زينهممنشية ناصرXالدرب االحمر50

النادى العام بطرهشباب الشرابيةXشباب ابو السعود51

سيجوارتXBYسيجوارت52

سيجوارتشباب ابو السعودXسيجوارت53

؟الدرب االحمرXشباب الشرابية54

شباب حلوان الجديدةشمال القاهرةXمنشية ناصر55

الساحل رئيسىXBYالنصر56
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