
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م1ــرالمركز الرياضى بالعباسيةشباب االميريةXشباب عرب الحصن1

م1ــرشباب سراى القبةشبراXتوشكى2

ص9ر30ـشباب عين الصيرةعرب غنيمXحلوان البلد2018/9/143الجمعه 

م1ــر؟؟؟؟XBYزهراء حلوان4

م1ــرشباب عرب الحصنتوشكىXشباب االميرية5

م1ــرعرب غنيمزهراء حلوانXعرب غنيم2018/9/216الجمعه 

ظهرا12ــشباب الزاوية الحمراءحلوان البلدXشبرا7

8BYXشباب عرب الحصنBYم1ــر

م1ــرشباب سراى القبةشباب عرب الحصنXتوشكى9

ص9ر30ـشباب عين الصيرةشباب االميريةXحلوان البلد10

م1ــرحديقة المدفعيةشبراXزهراء حلوان2018/9/2811الجمعه 

م1ــرعرب غنيمXBYعرب غنيم12

م1ــرشباب عرب الحصنزهراء حلوانXشباب االميرية13

م1ــرالمركز الرياضى بالعباسيةحلوان البلدXشباب عرب الحصن2018/10/514الجمعه 

ظهرا12ــشباب الزاوية الحمراءعرب غنيمXشبرا10/615السبت 

16BYXتوشكىBYم1ــر

2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

1

2

3

4

المجموعة الثامنة

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 

محمد حشيش/ ك ايمن حسان/ ك
المدير التنفيــــــذى مدير إدارة المسابقات
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النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـشباب عين الصيرةتوشكىXحلوان البلد17

م1ــرحديقة المدفعيةشباب عرب الحصنXزهراء حلوان18

م1ــرعرب غنيمشباب االميريةXعرب غنيم2018/10/1919الجمعه 

م1ــرـــــXBYشبرا20

م1ــرشباب عرب الحصنشبراXشباب االميرية21

م1ــرالمركز الرياضى بالعباسيةعرب غنيمXشباب عرب الحصن22

م1ــرشباب سراى القبةزهراء حلوانXتوشكى2018/10/2623الجمعه 

24BYXحلوان البلدBYم1ــر

م1ــرحديقة المدفعيةحلوان البلدXزهراء حلوان25

م1ــرعرب غنيمتوشكىXعرب غنيم2018/11/226الجمعه 

ظهرا12ــشباب الزاوية الحمراءشباب عرب الحصنXشبرا11/327السبت 

28BYXشباب االميريةBYم1ــر

2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

7

5

6

المجموعة الثامنة

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 

محمد حشيش/ ك ايمن حسان/ ك
المدير التنفيــــــذىمدير إدارة المسابقات
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االسبوع
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رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م1ــرشباب عرب الحصنشباب عرب الحصنXشباب االميرية29

م1ــر؟؟توشكىXشبرا30

م1ــرعرب غنيمحلوان البلدXعرب غنيم31

32BYXزهراء حلوانBYم1ــر

م1ــرشباب سراى القبةشباب االميريةXتوشكى33

م1ــر؟؟؟؟عرب غنيمXزهراء حلوان34

شباب عين الصيرةشبراXحلوان البلد35

المركز الرياضى بالعباسيةXBYشباب عرب الحصن36

المركز الرياضى بالعباسيةتوشكىXشباب عرب الحصن37

شباب عرب الحصنحلوان البلدXشباب االميرية38

؟؟زهراء حلوانXشبرا39

40BYXعرب غنيمBY

؟؟؟؟شباب االميريةXزهراء حلوان41

شباب عين الصيرةشباب عرب الحصنXحلوان البلد42

عرب غنيمشبراXعرب غنيم43

شباب سراى القبةXBYتوشكى44

2019/2018موسم 

2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

8

9

10

11

المجموعة الثامنة

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)
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رقم 

االسبوع
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رقم 

المباراة
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شباب سراى القبةحلوان البلدXتوشكى45

المركز الرياضى بالعباسيةزهراء حلوانXشباب عرب الحصن46

شباب عرب الحصنعرب غنيمXشباب االميرية47

48BYXشبراBY

؟؟شباب االميريةXشبرا49

عرب غنيمشباب عرب الحصنXعرب غنيم50

؟؟؟؟توشكىXزهراء حلوان51

شباب عين الصيرةXBYحلوان البلد52

شباب عين الصيرةزهراء حلوانXحلوان البلد53

شباب سراى القبةعرب غنيمXتوشكى54

المركز الرياضى بالعباسيةشبراXشباب عرب الحصن55

شباب عرب الحصنXBYشباب االميرية56

ايمن حسان/ ك

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 

المدير التنفيــــــذىمدير إدارة المسابقات

2003 سنه مواليد 15مسابقة تحت 

محمد حشيش/ ك ايمن حسان/ ك

محمد حشيش/ ك 

13

14

12

المجموعة الثامنة

المدير التنفيــــــذىمدير إدارة المسابقات


