
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب االميريةXBYشباب االميرية1

م2ر45ـشباب منشية التحريرالجماركXشباب منشية التحرير2

م2ر45ـشباب المستقبلزهراء حلوانXشباب المستقبل2018/9/143الجمعه 

م1ـــرالمقاولون العربشمال القاهرةXالمقاولون العرب4

5BYXشباب منشية التحريرBYم2ر45ـ

م2ر45ـالمقاولون العربالمقاولون العربXزهراء حلوان2018/9/216الجمعه 

م2ر45ـالجماركشباب المستقبلXالجمارك7

م2ر45ـالنادى العام بطرةشباب االميريةXشمال القاهرة8

م2ر45ـشباب منشية التحريرشباب االميريةXشباب منشية التحرير9

م2ر45ـشباب المستقبلXBYشباب المستقبل10

م1ـــرالمقاولون العربالجماركXالمقاولون العرب2018/9/2811الجمعه 

م2ر45ـشرق حلوانشمال القاهرةXزهراء حلوان12

13BYXالمقاولون العربBYم2ر45ـ

م2ر45ـشباب االميريةشباب المستقبلXشباب االميرية2018/10/514الجمعه 

م2ر45ـالجماركزهراء حلوانXالجمارك15

ص10ــالنادى العام بطرةشباب منشية التحريرXشمال القاهرة16
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2002 سنه مواليد 16مسابقة تحت 

المجموعة الثانية
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االسبوع
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المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب المستقبلشباب منشية التحريرXشباب المستقبل17

م1ـــرالمقاولون العربشباب االميريةXالمقاولون العرب18

م2ر45ـشرق حلوانXBYزهراء حلوان2018/10/1219الجمعه 

م2ر45ـالجماركشمال القاهرةXالجمارك20

21BYXالجماركBYم2ر45ـ

م2ر45ـشباب االميريةزهراء حلوانXشباب االميرية22

م2ر45ـشباب منشية التحريرالمقاولون العربXشباب منشية التحرير2018/10/1923الجمعه 

ص10ــالنادى العام بطرةشباب المستقبلXشمال القاهرة24

م1ـــرالمقاولون العربشباب المستقبلXالمقاولون العرب25

م2ر45ـشرق حلوانشباب منشية التحريرXزهراء حلوان26

م2ر45ـالجماركشباب االميريةXالجمارك2018/10/2627الجمعه 

م2ر45ـالنادى العام بطرةXBYشمال القاهرة28
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29BYXشباب االميريةBY

الجماركشباب منشية التحريرXالجمارك30

مركز شباب حلوان الجديدةشباب المستقبلXزهراء حلوان31

النادى العام بطرةالمقاولون العربXشمال القاهرة32

شباب منشية التحريرXBYشباب منشية التحرير33

المقاولون العربزهراء حلوانXالمقاولون العرب34

شباب المستقبلالجماركXشباب المستقبل35

شباب االميريةشمال القاهرةXشباب االميرية36

شباب االميريةشباب منشية التحريرXشباب االميرية37

38BYXشباب المستقبلBY

الجماركالمقاولون العربXالجمارك39

النادى العام بطرةزهراء حلوانXشمال القاهرة40

المقاولون العربXBYالمقاولون العرب41

شباب المستقبلشباب االميريةXشباب المستقبل42

مركز شباب حلوان الجديدةالجماركXزهراء حلوان43

شباب منشية التحريرشمال القاهرةXشباب منشية التحرير44
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رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

شباب منشية التحريرشباب المستقبلXشباب منشية التحرير45

شباب االميريةالمقاولون العربXشباب االميرية46

47BYXزهراء حلوانBY

النادى العام بطرةالجماركXشمال القاهرة48

الجماركXBYالجمارك49

مركز شباب حلوان الجديدةشباب االميريةXزهراء حلوان50

المقاولون العربشباب منشية التحريرXالمقاولون العرب51

شباب المستقبلشمال القاهرةXشباب المستقبل52

شباب المستقبلالمقاولون العربXشباب المستقبل53

شباب منشية التحريرزهراء حلوانXشباب منشية التحرير54

شباب االميريةالجماركXشباب االميرية55

56BYXشمال القاهرةBY
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