
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالسكة الحديدالمجموعات العلميةXالسكة الحديد1

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةشباب زينهمXالقومى2

م2ر45ـمنشأة ناصرشباب ابو السعودXايديال2018/9/143الجمعه 

ص9ر30ـشباب عرب الحصنشبراXشباب عزبة النخل4

م1ــرشباب الهايكستبالقومىXالمجموعات العلمية5

م2ر45ـشباب سراى القبةشباب عزبة النخلXشباب ابو السعود2018/9/216الجمعه 

م2ر45ـشباب زينهمايديالXشباب زينهم7

م2ر45ـ؟؟السكة الحديدXشبرا8

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةالسكة الحديدXالقومى9

م2ر45ـمنشأة ناصرالمجموعات العلميةXايديال10

ص9ر30ـشباب عرب الحصنشباب زينهمXشباب عزبة النخل2018/9/2811الجمعه 

م2ر45ـشباب سراى القبةشبراXشباب ابو السعود12

م2ر45ـشباب الهايكستبشباب عزبة النخلXالمجموعات العلمية13

م2ر45ـالسكة الحديدايديالXالسكة الحديد2018/10/514الجمعه 

م2ر45ـشباب زينهمشباب ابو السعودXشباب زينهم15

م2ر45ـ؟؟القومىXشبرا16

المدير التنفيــــــذى مدير إدارة المسابقات
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2002 سنه مواليد 16مسابقة تحت 

المجموعة الثامنة

 ( المرحلة االولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 

محمد حشيش/ ك ايمن حسان/ ك
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