
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب الجزيرةالنوبىXشباب الجزيرة1

م2ر45ـشباب الوايلىالنيل لالدويةXشباب الوايلى2

م2ر45ـمركز شباب حلوان الجديدةشباب الهايكستبXمنشية حلوان الجديدة2018/9/143الجمعه 

م2ر45ـوادى دجلة التجمع االولحدائق حلوانXوادى دجلة4

م2ر45ـ؟شباب الوايلىXالنوبى5

م2ر45ـشباب الهايكستبوادى دجلةXشباب الهايكستب2018/9/216الجمعه 

م2ر45ـشباب سراى القبةمنشية حلوان الجديدةXالنيل لالدوية7

م2ر45ـالساحل فرعىشباب الجزيرةXحدائق حلوان8

م2ر45ـشباب الوايلىشباب الجزيرةXشباب الوايلى9

م2ر45ـمركز شباب حلوان الجديدةالنوبىXمنشية حلوان الجديدة10

م2ر45ـوادى دجلة التجمع االولالنيل لالدويةXوادى دجلة2018/9/2811الجمعه 

م2ر45ـشباب الهايكستبحدائق حلوانXشباب الهايكستب12

م2ر45ـوادى دجلة التجمع االولوادى دجلةXالنوبى13

م2ر45ـشباب الجزيرةمنشية حلوان الجديدةXشباب الجزيرة2018/10/514الجمعه 

م1ـــرشباب سراى القبةشباب الهايكستبXالنيل لالدوية10/415الخميس 

م2ر45ـالساحل فرعىشباب الوايلىXحدائق حلوان2018/10/516الجمعه 
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م2ر45ـمركز شباب حلوان الجديدةشباب الوايلىXمنشية حلوان الجديدة17

م2ر45ـوادى دجلة التجمع االولشباب الجزيرةXوادى دجلة18

م2ر45ـشباب الهايكستبالنوبىXشباب الهايكستب2018/10/1219الجمعه 

م1ـــرشباب سراى القبةحدائق حلوانXالنيل لالدوية10/1120الخميس 

م2ر45ـ؟النيل لالدويةXالنوبى21

م2ر45ـشباب الجزيرةشباب الهايكستبXشباب الجزيرة22

م2ر45ـشباب الوايلىوادى دجلةXشباب الوايلى2018/10/1923الجمعه 

م2ر45ـالساحل فرعىمنشية حلوان الجديدةXحدائق حلوان24

م2ر45ـوادى دجلة التجمع االولمنشية حلوان الجديدةXوادى دجلة25

م2ر45ـشباب الهايكستبشباب الوايلىXشباب الهايكستب2018/10/2626الجمعه 

م1ـــرشباب سراى القبةشباب الجزيرةXالنيل لالدوية10/2527الخميس 

م2ر45ـالساحل فرعىالنوبىXحدائق حلوان2018/10/2628الجمعه 
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؟شباب الجزيرةXالنوبى29

شباب سراى القبةشباب الوايلىXالنيل لالدوية30

شباب الهايكستبمنشية حلوان الجديدةXشباب الهايكستب31

الساحل فرعىوادى دجلةXحدائق حلوان32

شباب الوايلىالنوبىXشباب الوايلى33

وادى دجلة التجمع االولشباب الهايكستبXوادى دجلة34

مركز شباب حلوان الجديدةالنيل لالدويةXمنشية حلوان الجديدة35

شباب الجزيرةحدائق حلوانXشباب الجزيرة36

شباب الجزيرةشباب الوايلىXشباب الجزيرة37

؟منشية حلوان الجديدةXالنوبى38

شباب سراى القبةوادى دجلةXالنيل لالدوية39

الساحل فرعىشباب الهايكستبXحدائق حلوان40

وادى دجلة التجمع االولالنوبىXوادى دجلة41

مركز شباب حلوان الجديدةشباب الجزيرةXمنشية حلوان الجديدة42

شباب الهايكستبالنيل لالدويةXشباب الهايكستب43

شباب الوايلىحدائق حلوانXشباب الوايلى44
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االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

شباب الوايلىمنشية حلوان الجديدةXشباب الوايلى45

شباب الجزيرةوادى دجلةXشباب الجزيرة46

؟شباب الهايكستبXالنوبى47

الساحل فرعىالنيل لالدويةXحدائق حلوان48

شباب سراى القبةالنوبىXالنيل لالدوية49

شباب الهايكستبشباب الجزيرةXشباب الهايكستب50

وادى دجلة التجمع االولشباب الوايلىXوادى دجلة51

مركز شباب حلوان الجديدةحدائق حلوانXمنشية حلوان الجديدة52

مركز شباب حلوان الجديدةوادى دجلةXمنشية حلوان الجديدة53

شباب الوايلىشباب الهايكستبXشباب الوايلى54

شباب الجزيرةالنيل لالدويةXشباب الجزيرة55

؟حدائق حلوانXالنوبى56
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