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رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

 ظهرا12ـرالسكة الحديدالمجموعات العلميةXالسكة الحديد1

مؤجل ظهرا12ـر؟الطيرانXمدينة نصر2

 ظهرا12ـر؟؟حدائق حلوانXشبرا3

 ظهرا12ـرشباب عرب الحصنحلوان القبليةXحلوان الرياضى2018/9/154السبت 

 ظهرا12ـرشباب حلوان الجديدةشباب ابو السعودXمنشية ناصر5

 ظهرا12ـرمركز شباب المعادى الجديدةXBYشباب االميرية6

7BYXالسكة الحديدBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـر؟؟؟منشية ناصرXالمجموعات العلمية8

 ظهرا12ـرمصر للبترولحلوان الرياضىXشباب ابو السعود2018/9/229السبت 

نادى البنك المركزى شبراXحلوان القبلية10

بالتجمع الخامس
 ظهرا12ـر

 ظهرا12ـرالساحل فرعىمدينة نصرXحدائق حلوان11

 ظهرا12ـرمركز شباب المعادى الجديدةشباب االميريةXالطيران12

 ظهرا12ـرشباب عرب الحصنالمجموعات العلميةXحلوان الرياضى13

 ظهرا12ـرشباب حلوان الجديدةالسكة الحديدXمنشية ناصر14

ص10ـرمركز شباب المعادى الجديدةحدائق حلوانXشباب االميرية15

 ظهرا12ـر؟حلوان القبليةXمدينة نصر2018/9/2916السبت 

 ظهرا12ـر؟؟شباب ابو السعودXشبرا17

 ظهرا12ـرالطيرانXBYالطيران18

19BYXمنشية ناصرBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرالسكة الحديدحلوان الرياضىXالسكة الحديد20

 ظهرا12ـر؟؟؟شبراXالمجموعات العلمية2018/10/621السبت 

 ظهرا12ـرمصر للبترولمدينة نصرXشباب ابو السعود22

نادى البنك المركزى شباب االميريةXحلوان القبلية23

بالتجمع الخامس
 ظهرا12ـر

م2ر45ـالساحل فرعىالطيرانXحدائق حلوان24
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 ظهرا12ـر؟المجموعات العلميةXمدينة نصر525

 ظهرا12ـر؟؟السكة الحديدXشبرا26

 ظهرا12ـرشباب عرب الحصنمنشية ناصرXحلوان الرياضى27

م1ــرالطيران بالرحابحلوان القبليةXالطيران2018/10/1328السبت 

م2ر45ـمركز شباب المعادى الجديدةشباب ابو السعودXشباب االميرية29

 ظهرا12ـرالساحل فرعىXBYحدائق حلوان30

631BYXحلوان الرياضىBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرشباب حلوان الجديدةشبراXمنشية ناصر32

 ظهرا12ـرالسكة الحديدمدينة نصرXالسكة الحديد2018/10/2033السبت 

 ظهرا12ـر؟؟؟شباب االميريةXالمجموعات العلمية34

 ظهرا12ـرمصر للبترولالطيرانXشباب ابو السعود35

نادى البنك المركزىحدائق حلوانXحلوان القبلية36

 بالتجمع الخامس
 ظهرا12ـر

م1ــــرالطيران بالرحابالمجموعات العلميةXالطيران737

ص10ــرمركز شباب المعادى الجديدةالسكة الحديدXشباب االميرية38

 ظهرا12ـر؟منشية ناصرXمدينة نصر2018/10/2739السبت 

 ظهرا12ـر؟؟حلوان الرياضىXشبرا40

 ظهرا12ـرالساحل فرعىشباب ابو السعودXحدائق حلوان41

 ظهرا12ـرــــXBYحلوان القبلية42

843BYXشبراBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرشباب عرب الحصنمدينة نصرXحلوان الرياضى44

 ظهرا12ـرشباب حلوان الجديدةشباب االميريةXمنشية ناصر2018/11/345السبت 

 ظهرا12ـرالسكة الحديدالطيرانXالسكة الحديد46

 ظهرا12ـر؟؟؟حدائق حلوانXالمجموعات العلمية47

 ظهرا12ـرمصر للبترولحلوان القبليةXشباب ابو السعود48

المجموعة األولى
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نادى البنك المركزىالمجموعات العلميةXحلوان القبلية949

 بالتجمع الخامس
 ظهرا12ـر

م2ر45ـالساحل فرعىالسكة الحديدXحدائق حلوان50

م1ـــرالطيران بالرحابمنشية ناصرXالطيران51

 ظهرا12ـرمركز شباب المعادى الجديدةحلوان الرياضىXشباب االميرية2018/11/1052السبت 

 ظهرا12ـر؟شبراXمدينة نصر53

 ظهرا12ـرمصر للبترولXBYشباب ابو السعود54

1055BYXمدينة نصرBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـر؟؟شباب االميريةXشبرا56

 ظهرا12ـرشباب عرب الحصنالطيرانXحلوان الرياضى2018/11/1757السبت 

 ظهرا12ـرشباب حلوان الجديدةحدائق حلوانXمنشية ناصر58

 ظهرا12ـرالسكة الحديدحلوان القبليةXالسكة الحديد59

 ظهرا12ـر؟؟؟شباب ابو السعودXالمجموعات العلمية60

1161BYXالمجموعات العلميةBYظهرا12ـر 

 ظهرا12ـرمصر للبترولالسكة الحديدXشباب ابو السعود62

نادى البنك المركزى منشية ناصرXحلوان القبلية2018/11/2463السبت 

بالتجمع الخامس
 ظهرا12ـر

م2ر45ـالساحل فرعىحلوان الرياضىXحدائق حلوان64

م1ـــرالطيران بالرحابشبراXالطيران65

 ظهرا12ـرمركز شباب المعادى الجديدةمدينة نصرXشباب االميرية66

المجموعة األولى
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؟؟؟السكة الحديدXالمجموعات العلمية1267

الطيرانمدينة نصرXالطيران68

الساحل فرعىشبراXحدائق حلوان69

نادى البنك المركزى بالتجمع الخامسحلوان الرياضىXحلوان القبلية70

مصر للبترولمنشية ناصرXشباب ابو السعود71

72BYXشباب االميريةBY

السكة الحديدXBYالسكة الحديد1373

شباب حلوان الجديدةالمجموعات العلميةXمنشية ناصر74

شباب عرب الحصنشباب ابو السعودXحلوان الرياضى75

؟؟حلوان القبليةXشبرا76

؟حدائق حلوانXمدينة نصر77

مركز شباب المعادى الجديدةالطيرانXشباب االميرية78

؟؟؟حلوان الرياضىXالمجموعات العلمية1479

السكة الحديدمنشية ناصرXالسكة الحديد80

الساحل فرعىشباب االميريةXحدائق حلوان81

نادى البنك المركزى بالتجمع الخامسمدينة نصرXحلوان القبلية82

مصر للبترولشبراXشباب ابو السعود83

84BYXالطيرانBY

شباب حلوان الجديدةXBYمنشية ناصر1585

شباب عرب الحصنالسكة الحديدXحلوان الرياضى86

؟؟المجموعات العلميةXشبرا87

؟شباب ابو السعودXمدينة نصر88

مركز شباب المعادى الجديدةحلوان القبليةXشباب االميرية89

الطيرانحدائق حلوانXالطيران90

2001 سنه مواليد 17مسابقة تحت 

المجموعة األولى

( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)

2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

3927355 - 3927464: تليفون  

شباب حلوان الجديدةحلوان الرياضىXمنشية ناصر91

السكة الحديدشبراXالسكة الحديد92

؟؟؟مدينة نصرXالمجموعات العلمية93

نادى البنك المركزى بالتجمع الخامسالطيرانXحلوان القبلية94

مصر للبترولشباب االميريةXشباب ابو السعود95

96BYXحدائق حلوانBY

شباب عرب الحصنXBYحلوان الرياضى97

؟؟منشية ناصرXشبرا98

؟السكة الحديدXمدينة نصر99

مركز شباب المعادى الجديدةالمجموعات العلميةXشباب االميرية100

الطيرانشباب ابو السعودالطيران101

الساحل فرعىحلوان القبليةXحدائق حلوان102

؟؟؟الطيرانXالمجموعات العلمية103

السكة الحديدشباب االميريةXالسكة الحديد104

شباب حلوان الجديدةمدينة نصرXمنشية ناصر105

شباب عرب الحصنشبراXحلوان الرياضى106

مصر للبترولحدائق حلوانXشباب ابو السعود107

108BYXحلوان القبليةBY

؟؟XBYشبرا109

؟حلوان الرياضىXمدينة نصر110

مركز شباب المعادى الجديدةمنشية ناصرXشباب االميرية111

الطيرانالسكة الحديدXالطيران112

الساحل فرعىالمجموعات العلميةXحدائق حلوان113

نادى البنك المركزى بالتجمع الخامسشباب ابو السعودXحلوان القبلية114
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؟؟؟حلوان القبليةXالمجموعات العلمية20115

السكة الحديدحدائق حلوانXالسكة الحديد116

شباب حلوان الجديدةالطيرانXمنشية ناصر117

شباب عرب الحصنشباب االميريةXحلوان الرياضى118

؟؟مدينة نصرXشبرا119

120BYXشباب ابو السعودBY

؟XBYمدينة نصر21121

مركز شباب المعادى الجديدةشبراXشباب االميرية122

الطيرانحلوان الرياضىXالطيران123

الساحل فرعىمنشية ناصرXحدائق حلوان124

نادى البنك المركزى بالتجمع الخامسالسكة الحديدXحلوان القبلية125

مصر للبترولالمجموعات العلميةXشباب ابو السعود126

؟؟؟XBYالمجموعات العلمية22127

السكة الحديدشباب ابو السعودXالسكة الحديد128

شباب حلوان الجديدةحلوان القبليةXمنشية ناصر129

شباب عرب الحصنحدائق حلوانXحلوان الرياضى130

؟؟الطيرانXشبرا131

؟شباب االميريةXمدينة نصر132

2001 سنه مواليد 17مسابقة تحت 
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( المرحلة األولى للصعود لقطاع القاهرة الكبرى)


