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النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب المعادىالجزيرة الرياضىXشباب المعادى1

م2ر45ـمصر لللبترولشباب الخالدينXمصر لللبترول2

م2ر45ـهليوبوليس مرغنىمصمصXهليوبوليس2018/9/143الجمعه 

م2ر45ـطريق السويس17انبى الكيلو منشأة ناصرXانبى4

م2ر45ـالجزيرة الرياضىمصر لللبترولXالجزيرة الرياضى5

م2ر45ـالجمارك بالتجمع الثالثانبىXمصمص2018/9/216الجمعه 

م2ر45ـالنادى العام بطرههليوبوليسXشباب الخالدين7

م2ر45ـمنشأة ناصرشباب المعادىXمنشأة ناصر8
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م1ــرالنادى العام بطرهمصمصXشباب الخالدين10/615السبت 

م2ر45ـمنشأة ناصرمصر لللبترولXمنشأة ناصر2018/10/516الجمعه 
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