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م1ــــرالساحل رئيسىعنيبهXالنصر1

م2ر45ـالساحل رئيسىشباب عزبة النخلXاالتصاالت2

 ظهرا12ـرشباب المعصرةسيجوارتXشباب المعصرة3

 ظهرا12ـر مايو15نادى التربية والتعليمX مايو15نادى 2018/9/154السبت 

 ظهرا12ـرشباب الزاوية الحمراءالتصديرXقته5

 ظهرا12ـرشباب منشية التحريرXBYشباب منشية التحرير6

7BYXالنصرBYظهرا12ـر 

م1ــــرمركز شباب شرق حلوانقتهXعنيبه8

 ظهرا12ـر مايو15نادى  مايو15نادى Xالتصدير2018/9/229السبت 

 ظهرا12ـرالساحل رئيسىشباب المعصرةXالتربية والتعليم10

 ظهرا12ـرسيجوارتاالتصاالتXسيجوارت11

 ظهرا12ـرشباب منشية التحريرشباب منشية التحريرXشباب عزبة النخل12

 ظهرا12ـر مايو15نادى عنيبهX مايو15نادى 13

 ظهرا12ـرشباب الزاوية الحمراءالنصرXقته14

 ظهرا12ـرشباب منشية التحريرسيجوارتXشباب منشية التحرير15

م2ر45ـالساحل رئيسىالتربية والتعليمXاالتصاالت2018/9/2916السبت 

 ظهرا12ـرشباب المعصرةالتصديرXشباب المعصرة17

 ظهرا12ـرشباب عزبة النخلXBYشباب عزبة النخل18

19BYXقتهBYظهرا12ـر 

م2ر45ـالساحل رئيسى مايو15نادى Xالنصر20

م1ــــرمركز شباب شرق حلوانشباب المعصرةXعنيبه2018/10/621السبت 

م2ر45ـالنادى العام بطرةاالتصاالتXالتصدير22

 ظهرا12ـرالساحل رئيسىشباب منشية التحريرXالتربية والتعليم23

 ظهرا12ـرسيجوارتشباب عزبة النخلXسيجوارت24
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م2ر45ـالساحل رئيسىعنيبهXاالتصاالت525

 ظهرا12ـرشباب المعصرةالنصرXشباب المعصرة26

 ظهرا12ـر مايو15نادى قتهX مايو15نادى 27

 ظهرا12ـرشباب عزبة النخلالتربية والتعليمXشباب عزبة النخل2018/10/1328السبت 

 ظهرا12ـرشباب منشية التحريرالتصديرXشباب منشية التحرير29

 ظهرا12ـرسيجوارتXBYسيجوارت30

631BYX مايو15نادى BYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرشباب الزاوية الحمراءشباب المعصرةXقته32

م1ــــرالساحل رئيسىاالتصاالتXالنصر2018/10/2033السبت 

م1ــــرمركز شباب شرق حلوانشباب منشية التحريرXعنيبه34

م1ــــرالنادى العام بطرةشباب عزبة النخلXالتصدير35

 ظهرا12ـرالساحل رئيسىسيجوارتXالتربية والتعليم36

 ظهرا12ـرشباب عزبة النخلعنيبهXشباب عزبة النخل737

 ظهرا12ـرشباب منشية التحريرالنصرXشباب منشية التحرير38

م2ر45ـالساحل رئيسىقتهXاالتصاالت2018/10/2739السبت 

 ظهرا12ـرشباب المعصرة مايو15نادى Xشباب المعصرة40

 ظهرا12ـرسيجوارتالتصديرXسيجوارت41

 ظهرا12ـرالساحل رئيسىXBYالتربية والتعليم42

843BYXشباب المعصرةBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـر مايو15نادى االتصاالتX مايو15نادى 44

 ظهرا12ـرشباب الزاوية الحمراءشباب منشية التحريرXقته2018/11/345السبت 

م1ــــرالساحل رئيسىشباب عزبة النخلXالنصر46

م1ــــرمركز شباب شرق حلوانسيجوارتXعنيبه47

م1ــــرالنادى العام بطرةالتربية والتعليمXالتصدير48

2001 سنه مواليد 17مسابقة تحت 

المجموعة الثالثة

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

 ظهرا12ـرالساحل رئيسىعنيبهXالتربية والتعليم949

 ظهرا12ـرسيجوارتالنصرXسيجوارت50

 ظهرا12ـرشباب عزبة النخلقتهXشباب عزبة النخل51

 ظهرا12ـرشباب منشية التحرير مايو15نادى Xشباب منشية التحرير2018/11/1052السبت 

م1ــــرالساحل رئيسىشباب المعصرةXاالتصاالت53

 ظهرا12ـرالنادى العام بطرةXBYالتصدير54

1055BYXاالتصاالتBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرشباب المعصرةشباب منشية التحريرXشباب المعصرة56

 ظهرا12ـر مايو15نادى شباب عزبة النخلX مايو15نادى 2018/11/1757السبت 

 ظهرا12ـرشباب الزاوية الحمراءسيجوارتXقته58

م1ـرالساحل رئيسىالتربية والتعليمXالنصر59

م1ــــرمركز شباب شرق حلوانالتصديرXعنيبه60

1161BYXعنيبهBYظهرا12ـر 

م1ــــرالنادى العام بطرةالنصرXالتصدير62

 ظهرا12ـرالساحل رئيسىقتهXالتربية والتعليم2018/11/2463السبت 

 ظهرا12ـرسيجوارت مايو15نادى Xسيجوارت64

 ظهرا12ـرشباب عزبة النخلشباب المعصرةXشباب عزبة النخل65

 ظهرا12ـرشباب منشية التحريراالتصاالتXشباب منشية التحرير66
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شباب شرق حلوانالنصرXعنيبه1267

شباب عزبة النخلاالتصاالتXشباب عزبة النخل68

سيجوارتشباب المعصرةXسيجوارت69

الساحل رئيسى مايو15نادى Xالتربية والتعليم70

النادى العام بطرةقتهXالتصدير71

72BYXشباب منشية التحريرBY

الساحل رئيسىXBYالنصر1373

شباب الهايكستبعنيبهXقته74

 مايو15نادى التصديرX مايو15نادى 75

شباب المعصرةالتربية والتعليمXشباب المعصرة76

الساحل رئيسىسيجوارتXاالتصاالت77

شباب منشية التحريرشباب عزبة النخلXشباب منشية التحرير78

شباب شرق حلوان مايو15نادى Xعنيبه1479

الساحل رئيسىقتهXالنصر80

سيجوارتشباب منشية التحريرXسيجوارت81

الساحل رئيسىاالتصاالتXالتربية والتعليم82

النادى العام بطرةشباب المعصرةXالتصدير83

84BYXشباب عزبة النخلBY

شباب الهايكستبXBYقته1585

 مايو15نادى النصرX مايو15نادى 86

شباب المعصرةعنيبهXشباب المعصرة87

الساحل رئيسىالتصديرXاالتصاالت88

شباب منشية التحريرالتربية والتعليمXشباب منشية التحرير89

شباب عزبة النخلسيجوارتXشباب عزبة النخل90



شباب الهايكستب مايو15نادى Xقته91

الساحل رئيسىشباب المعصرةXالنصر92

شباب شرق حلواناالتصاالتXعنيبه93

الساحل رئيسىشباب عزبة النخلXالتربية والتعليم94

النادى العام بطرةشباب منشية التحريرXالتصدير95

96BYXسيجوارتBY

 مايو15نادى XBY مايو15نادى 97

شباب المعصرةقتهXشباب المعصرة98

الساحل رئيسىالنصرXاالتصاالت99

شباب منشية التحريرعنيبهXشباب منشية التحرير100

شباب عزبة النخلالتصديرشباب عزبة النخل101

سيجوارتالتربية والتعليمXسيجوارت102

شباب شرق حلوانشباب عزبة النخلXعنيبه103

الساحل رئيسىشباب منشية التحريرXالنصر104

شباب الهايكستباالتصاالتXقته105

 مايو15نادى شباب المعصرةX مايو15نادى 106

النادى العام بطرةسيجوارتXالتصدير107

108BYXالتربية والتعليمBY

شباب المعصرةXBYشباب المعصرة109

الساحل رئيسى مايو15نادى Xاالتصاالت110

شباب منشية التحريرقتهXشباب منشية التحرير111

شباب عزبة النخلالنصرXشباب عزبة النخل112

سيجوارتعنيبهXسيجوارت113

الساحل رئيسىالتصديرXالتربية والتعليم114
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شباب شرق حلوانالتربية والتعليمXعنيبه20115

الساحل رئيسىسيجوارتXالنصر116

شباب الهايكستبشباب عزبة النخلXقته117

 مايو15نادى شباب منشية التحريرX مايو15نادى 118

شباب المعصرةاالتصاالتXشباب المعصرة119

120BYXالتصديرBY

الساحل رئيسىXBYاالتصاالت21121

شباب منشية التحريرشباب المعصرةXشباب منشية التحرير122

شباب عزبة النخل مايو15نادى Xشباب عزبة النخل123

سيجوارتقتهXسيجوارت124

الساحل رئيسىالنصرXالتربية والتعليم125

النادى العام بطرةعنيبهXالتصدير126

شباب شرق حلوانXBYعنيبه22127

الساحل رئيسىالتصديرXالنصر128

شباب الهايكستبالتربية والتعليمXقته129

 مايو15نادى سيجوارتX مايو15نادى 130

شباب المعصرةشباب عزبة النخلXشباب المعصرة131

الساحل رئيسىشباب منشية التحريرXاالتصاالت132


