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 ظهرا12ـرالشمسشباب الخالدينXالشمس1

 ظهرا12ـرالطائراتاسمنت حلوانXالطائرات2

 ظهرا12ـرشباب الجزيرةعرب راشدXشباب الجزيرة3

 ظهرا12ـرهليوبوليس مرغنىزهراء حلوانXهليوبوليس2018/9/154السبت 

م3ـركلية الزراعة بشبرا الخيمةالقومىXبركة الحاج9/145الجمعه 

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرXBYايديال6

7BYXالشمسBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرالنادى العام بطرهبركة الحاجXشباب الخالدين8

 ظهرا12ـرشباب المعادى الجديدةهليوبوليسXالقومى2018/9/229السبت 

 ظهرا12ـرشباب الجزيرهشباب الجزيرةXزهراء حلوان10

 ظهرا12ـرالطائراتالطائراتXعرب راشد11

 ظهرا12ـراسمنت حلوانايديالXاسمنت حلوان12

 ظهرا12ـرهليوبوليس مرغنىشباب الخالدينXهليوبوليس2018/9/2913السبت 

م3ـركلية الزراعة بشبرا الخيمةالشمسXبركة الحاج9/2814الجمعه 

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرعرب راشدXايديال15

 ظهرا12ـرالطائراتزهراء حلوانXالطائرات2018/9/2916السبت 

 ظهرا12ـرشباب الجزيرةالقومىXشباب الجزيرة17

 ظهرا12ـراسمنت حلوانXBYاسمنت حلوان18

19BYXبركة الحاجBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرالشمسهليوبوليسXالشمس20

 ظهرا12ـرشباب الجزيرةشباب الجزيرةXشباب الخالدين2018/10/621السبت 

 ظهرا12ـرشباب المعادى الجديدةالطائراتXالقومى22

2ر45ـشباب المعادى الجديدةايديالXزهراء حلوان10/723االحد 

 ظهرا12ـرعرب راشداسمنت حلوانXعرب راشد2018/10/624السبت 
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 ظهرا12ـرالطائراتشباب الخالدينXالطائرات525

 ظهرا12ـرشباب الجزيرةالشمسXشباب الجزيرة26

 ظهرا12ـرهليوبوليس مرغنىبركة الحاجXهليوبوليس27

 ظهرا12ـراسمنت حلوانزهراء حلوانXاسمنت حلوان2018/10/1328السبت 

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرالقومىXايديال29

 ظهرا12ـرعرب راشدXBYعرب راشد30

631BYXهليوبوليسBYظهرا12ـر 

م3ـركلية الزراعة بشبرا الخيمةشباب الجزيرةXبركة الحاج10/1932الجمعه 

 ظهرا12ـرالشمسالطائراتXالشمس2018/10/2033السبت 

 ظهرا12ـر؟ايديالXشباب الخالدين34

 ظهرا12ـرشباب المعادى الجديدةاسمنت حلوانXالقومى35

2ر45ـشباب المعادى الجديدةعرب راشدXزهراء حلوان36

 ظهرا12ـراسمنت حلوانشباب الخالدينXاسمنت حلوان737

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرالشمسXايديال38

 ظهرا12ـرالطائراتبركة الحاجXالطائرات2018/10/2739السبت 

 ظهرا12ـرشباب الجزيرةهليوبوليسXشباب الجزيرة40

 ظهرا12ـرعرب راشدالقومىXعرب راشد41

 ظهرا12ـرشباب المعادى الجديدةXBYزهراء حلوان42

843BYXشباب الجزيرةBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرهليوبوليس مرغنىالطائراتXهليوبوليس2018/11/344السبت 

م3ـركلية الزراعة بشبرا الخيمةايديالXبركة الحاج11/245الجمعه 

 ظهرا12ـرالشمساسمنت حلوانXالشمس2018/11/346السبت 

 ظهرا12ـر؟عرب راشدXشباب الخالدين47

2ر45ـشباب المعادى الجديدةزهراء حلوانXالقومى48
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2ر45ـشباب المعادى الجديدةشباب الخالدينXزهراء حلوان949

 ظهرا12ـرعرب راشدالشمسXعرب راشد50

 ظهرا12ـراسمنت حلوانبركة الحاجXاسمنت حلوان51

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرهليوبوليسXايديال2018/11/1052السبت 

 ظهرا12ـرالطائراتشباب الجزيرةXالطائرات53

 ظهرا12ـرشباب المعادى الجديدةXBYالقومى54

1055BYXالطائراتBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرشباب الجزيرةايديالXشباب الجزيرة56

 ظهرا12ـرهليوبوليس مرغنىاسمنت حلوانXهليوبوليس2018/11/1757السبت 

م3ـركلية الزراعة بشبرا الخيمةعرب راشدXبركة الحاج11/1658الجمعه 

 ظهرا12ـرالشمسزهراء حلوانXالشمس2018/11/1759السبت 

 ظهرا12ـر؟القومىXشباب الخالدين60

1161BYXشباب الخالدينBYظهرا12ـر 

ص10ـرشباب المعادى الجديدةالشمسXالقومى62

2ر45ـشباب المعادى الجديدةبركة الحاجXزهراء حلوان2018/11/2463السبت 

 ظهرا12ـرعرب راشدهليوبوليسXعرب راشد64

 ظهرا12ـراسمنت حلوانشباب الجزيرةXاسمنت حلوان65

 ظهرا12ـرمنشأة ناصرالطائراتXايديال66

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 
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النادى العام بطرهالشمسXشباب الخالدين1267

اسمنت حلوانالطائراتXاسمنت حلوان68

عرب راشدشباب الجزيرةXعرب راشد69

شباب المعادى الجديدةهليوبوليسXزهراء حلوان70

شباب المعادى الجديدةبركة الحاجXالقومى71

72BYXايديالBY

الشمسXBYالشمس1373

كلية الزراعة بشبرا الخيمةشباب الخالدينXبركة الحاج74

هليوبوليس مرغنىالقومىXهليوبوليس75

شباب الجزيرةزهراء حلوانXشباب الجزيرة76

الطائراتعرب راشدXالطائرات77

منشأة ناصراسمنت حلوانXايديال78

النادى العام بطرههليوبوليسXشباب الخالدين1479

الشمسبركة الحاجXالشمس80

عرب راشدايديالXعرب راشد81

شباب المعادى الجديدةالطائراتXزهراء حلوان82

شباب المعادى الجديدةشباب الجزيرةXالقومى83

84BYXاسمنت حلوانBY

كلية الزراعة بشبرا الخيمةXBYبركة الحاج1585

هليوبوليس مرغنىالشمسXهليوبوليس86

شباب الجزيرةشباب الخالدينXشباب الجزيرة87

الطائراتالقومىXالطائرات88

منشأة ناصرزهراء حلوانXايديال89

اسمنت حلوانعرب راشدXاسمنت حلوان90



كلية الزراعة بشبرا الخيمةهليوبوليسXبركة الحاج91

الشمسشباب الجزيرةXالشمس92

النادى العام بطرهالطائراتXشباب الخالدين93

شباب المعادى الجديدةاسمنت حلوانXزهراء حلوان94

شباب المعادى الجديدةايديالXالقومى95

96BYXعرب راشدBY

هليوبوليس مرغنىXBYهليوبوليس97

شباب الجزيرةبركة الحاجXشباب الجزيرة98

الطائراتالشمسXالطائرات99

منشأة ناصرشباب الخالدينXايديال100

اسمنت حلوانالقومىاسمنت حلوان101

عرب راشدزهراء حلوانXعرب راشد102

النادى العام بطرهاسمنت حلوانXشباب الخالدين103

الشمسايديالXالشمس104

كلية الزراعة بشبرا الخيمةالطائراتXبركة الحاج105

هليوبوليس مرغنىشباب الجزيرةXهليوبوليس106

شباب المعادى الجديدةعرب راشدXالقومى107

108BYXزهراء حلوانBY

شباب الجزيرةXBYشباب الجزيرة109

الطائراتهليوبوليسXالطائرات110

منشأة ناصربركة الحاجXايديال111

اسمنت حلوانالشمسXاسمنت حلوان112

عرب راشدشباب الخالدينXعرب راشد113

شباب المعادى الجديدةالقومىXزهراء حلوان114

16

19
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النادى العام بطرهزهراء حلوانXشباب الخالدين20115

الشمسعرب راشدXالشمس116

كلية الزراعة بشبرا الخيمةاسمنت حلوانXبركة الحاج117

هليوبوليس مرغنىايديالXهليوبوليس118

شباب الجزيرةالطائراتXشباب الجزيرة119

120BYXالقومىBY

الطائراتXBYالطائرات21121

منشأة ناصرشباب الجزيرةXايديال122

اسمنت حلوانهليوبوليسXاسمنت حلوان123

عرب راشدبركة الحاجXعرب راشد124

شباب المعادى الجديدةالشمسXزهراء حلوان125

شباب المعادى الجديدةشباب الخالدينXالقومى126

النادى العام بطرهXBYشباب الخالدين22127

الشمسالقومىXالشمس128

كلية الزراعة بشبرا الخيمةزهراء حلوانXبركة الحاج129

هليوبوليس مرغنىعرب راشدXهليوبوليس130

شباب الجزيرةاسمنت حلوانXشباب الجزيرة131

الطائراتايديالXالطائرات132


