
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب االميريةشباب عرب الحصنXشباب االميرية1

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانالنوبىXعرب غنيم2

م2ر45ـشباب المعصرةشباب الساحلتوشكى3

م2ر45ـ؟شباب الخالدينXالنصر للتصدير4

م2ر45ـالزهور التجمع الخامسمصمصXالزهور5

م2ر45ـ؟شباب االميريةXالنوبى6

م2ر45ـ؟الزهورXشباب عرب الحصن7

م2ر45ـشباب الساحلعرب غنيمXشباب الساحل8

م2ر45ـالنادى العام بطرهتوشكىXشباب الخالدين9

م2ر45ـ؟النصر للتصديرXمصمص10

م2ر45ـشباب االميريةشباب الساحلXشباب االميرية11

م2ر45ـالمركز الرياضى بالعباسيةالنوبىXشباب عرب الحصن12

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانشباب الخالدينXعرب غنيم13

م2ر45ـشباب المعصرةمصمصXتوشكى14

م2ر45ـالزهور التجمع الخامسالنصر للتصديرXالزهور10/115االثنين 

3

2018/9/16االحد 1

2018/9/23االحد 2

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الثانية

2019/2018موسم 

2018/9/30االحد 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالنادى العام بطرهشباب االميريةXشباب الخالدين16

م2ر45ـشباب الساحلشباب عرب الحصنXشباب الساحل17

م2ر45ـ؟الزهورXالنوبى18

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةعرب غنيمXمصمص19

م2ر45ـالنصر للتصديرتوشكىXالنصر للتصدير20

م2ر45ـشباب االميريةمصمصXشباب االميرية21

م2ر45ـالمركز الرياضى بالعباسيةشباب الخالدينXشباب عرب الحصن22

م2ر45ـ؟شباب الساحلXالنوبى23

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانالنصر للتصديرXعرب غنيم24

م2ر45ـالزهور التجمع الخامستوشكىXالزهور10/1525االثنين 

م2ر45ـالنصر للتصديرشباب االميريةXالنصر للتصدير26

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةشباب عرب الحصنXمصمص27

م2ر45ـالنادى العام بطرهالنوبىXشباب الخالدين28

م2ر45ـشباب الساحلالزهورXشباب الساحل29

م2ر45ـشباب المعصرةعرب غنيمXتوشكى30

2018/10/7االحد 4

5

2018/10/21االحد 6

2018/10/14االحد 

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الثانية

2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب االميريةتوشكىXشباب االميرية31

م2ر45ـالمركز الرياضى بالعباسيةالنصر للتصديرXشباب عرب الحصن32

م2ر45ـ؟مصمصXالنوبى33

م2ر45ـشباب الساحلشباب الخالدينXشباب الساحل34

م2ر45ـالزهور التجمع الخامسعرب غنيمXالزهور10/2935االثنين 

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانشباب االميريةXعرب غنيم36

م2ر45ـشباب المعصرةشباب عرب الحصنXتوشكى37

م2ر45ـالنصر للتصديرالنوبىXالنصر للتصدير38

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةشباب الساحلXمصمص39

م2ر45ـالزهور التجمع الخامسشباب الخالدينXالزهور11/540االثنين 

م2ر45ـشباب االميريةالزهورXشباب االميرية41

م2ر45ـالمركز الرياضى بالعباسيةعرب غنيمXشباب عرب الحصن42

م2ر45ـ؟توشكىXالنوبى43

م2ر45ـشباب الساحلالنصر للتصديرXشباب الساحل44

م2ر45ـالنادى العام بطرهمصمصXشباب الخالدين45

8

7

9

2018/10/28االحد 

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الثانية

2019/2018موسم 

2018/11/11االحد 

2018/11/4االحد 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـالمركز الرياضى بالعباسيةشباب االميريةXشباب عرب الحصن46

م2ر45ـ؟عرب غنيمXالنوبى47

م2ر45ـشباب الساحلتوشكىXشباب الساحل48

م2ر45ـالنادى العام بطرهالنصر للتصديرXشباب الخالدين49

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةالزهورXمصمص50

م2ر45ـشباب االميريةالنوبىXشباب االميرية2018/11/2551االحد 

م2ر45ـالزهور التجمع الخامسشباب عرب الحصنXالزهور11/2652االثنين 

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانشباب الساحلXعرب غنيم2018/11/2553االحد 

م2ر45ـشباب المعصرةشباب الخالدينXتوشكى54

م2ر45ـالنصر للتصديرمصمصXالنصر للتصدير55

م2ر45ـشباب الساحلشباب االميريةXشباب الساحل56

م2ر45ـ؟شباب عرب الحصنXالنوبى57

م2ر45ـالنادى العام بطرهعرب غنيمXشباب الخالدين58

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةتوشكىXمصمص59

م2ر45ـالنصر للتصديرالزهورXالنصر للتصدير60

11

2018/12/2االحد  12

2018/11/18االحد  10

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

المجموعة الثانية

2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب االميريةشباب الخالدينXشباب االميرية2018/12/961االحد 

م2ر45ـالمركز الرياضى بالعباسيةشباب الساحلXشباب عرب الحصن62

م2ر45ـالزهور التجمع الخامسالنوبىXالزهور12/1063االثنين 

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانمصمصXعرب غنيم2018/12/964االحد 

م2ر45ـشباب المعصرةالنصر للتصديرXتوشكى65

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةشباب االميريةXمصمص66

م2ر45ـالنادى العام بطرهشباب عرب الحصنXشباب الخالدين67

م2ر45ـشباب الساحلالنوبىXشباب الساحل68

م2ر45ـالنصر للتصديرعرب غنيمXالنصر للتصدير69

م2ر45ـشباب المعصرةالزهورXتوشكى70

م2ر45ـشباب االميريةالنصر للتصديرXشباب االميرية71

م2ر45ـالمركز الرياضى بالعباسيةمصمصXشباب عرب الحصن72

م2ر45ـ؟شباب الخالدينXالنوبى73

م2ر45ـالزهور التجمع الخامسشباب الساحلXالزهور12/2474االثنين 

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانتوشكىXعرب غنيم2018/12/2375االحد 

15

13

14

2019/2018موسم 

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 

2018/12/23االحد 

2018/12/16االحد 

المجموعة الثانية



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي
الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

م2ر45ـشباب المعصرةشباب االميريةXتوشكى76

م2ر45ـالنصر للتصديرشباب عرب الحصنXالنصر للتصدير77

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةالنوبىXمصمص78

م2ر45ـالنادى العام بطرهشباب الساحلXشباب الخالدين79

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانالزهورXعرب غنيم80

م2ر45ـشباب االميريةعرب غنيمXشباب االميرية81

م2ر45ـالمركز الرياضى بالعباسيةتوشكىXشباب عرب الحصن82

م2ر45ـ؟النصر للتصديرXالنوبى83

م2ر45ـشباب الساحلمصمصXشباب الساحل84

م2ر45ـالنادى العام بطرهالزهورXشباب الخالدين85

م2ر45ـالزهور التجمع الخامسشباب االميريةXالزهور2/1886االثنين 

م2ر45ـمركز شباب شرق حلوانشباب عرب الحصنXعرب غنيم87

م2ر45ـشباب المعصرةالنوبىXتوشكى88

م2ر45ـالنصر للتصديرشباب الساحلXالنصر للتصدير2019/1/1789االحد 

م2ر45ـشباب المعادى الجديدةشباب الخالدينXمصمص90

18

17

2018/12/30االحد  16

2019/2/10االحد 

المجموعة الثانية
2019/2018موسم 

(منطقة  ) سنه 18 تحت 2000مسابقة مواليد 


