
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـشباب المستقبلمنشية ناصرXشباب المستقبل1

ص9ر30ـعرب راشدحلوان الرياضىXعرب راشد2018/10/122الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟؟سيجوارتXالنيل الرياضى3

ص9ر30ـالشروقزهراء حلوانXالشروق4

ص9ر30ـمنشية ناصرعرب راشدXمنشية ناصر5

ص9ر30ـسيجوارتالشروقXسيجوارت2018/10/196الجمعه 

م2ر45ـشباب التجمع االولالنيل الرياضىXحلوان الرياضى7

م1ـــــرشباب شرق حلوانشباب المستقبلXزهراء حلوان8

ص9ر30ـعرب راشدشباب المستقبلXعرب راشد9

ص9ر30ـ؟؟منشية ناصرXالنيل الرياضى10

ص9ر30ـالشروقحلوان الرياضىXالشروق2018/10/2611الجمعه 

ص9ر30ـسيجوارتزهراء حلوانXسيجوارت12

ص9ر30ـمنشية ناصرالشروقXمنشية ناصر13

ص9ر30ـشباب المستقبلالنيل الرياضىXشباب المستقبل14

م2ر45ـشباب التجمع االولسيجوارتXحلوان الرياضى2018/11/215الجمعه 

م1ــرشباب شرق حلوانعرب راشدXزهراء حلوان16
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(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

(المعدل  )المجموعة الخامسة 

2019/2018موسم 
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شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـ؟؟عرب راشدXالنيل الرياضى17

ص9ر30ـالشروقشباب المستقبلXالشروق18

ص9ر30ـسيجوارتمنشية ناصرXسيجوارت2018/11/919الجمعه 

م2ر45ـشباب التجمع االولزهراء حلوانXحلوان الرياضى20

ص9ر30ـمنشية ناصرحلوان الرياضىXمنشية ناصر21

ص9ر30ـشباب المستقبلسيجوارتXشباب المستقبل22

ص9ر30ـعرب راشدالشروقXعرب راشد2018/11/1623الجمعه 

م 1ـــرشباب شرق حلوانالنيل الرياضىXزهراء حلوان24

ص9ر30ـالشروقالنيل الرياضىXالشروق25

ص9ر30ـسيجوارتعرب راشدXسيجوارت2018/11/2326الجمعه 

م2ر45ـشباب التجمع االولشباب المستقبلXحلوان الرياضى27

م 1ـــرشباب شرق حلوانمنشية ناصرXزهراء حلوان28
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(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

(المعدل  )المجموعة الخامسة 

2019/2018موسم 



االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـمنشية ناصرشباب المستقبلXمنشية ناصر29

م2ر45ـشباب التجمع االولعرب راشدXحلوان الرياضى2018/11/3030الجمعه 

ص9ر30ـسيجوارتالنيل الرياضىXسيجوارت31

م1ـــرشباب شرق حلوانالشروقXزهراء حلوان32

ص9ر30ـعرب راشدمنشية ناصرXعرب راشد33

ص9ر30ـالشروقسيجوارتXالشروق2018/12/734الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟حلوان الرياضىXالنيل الرياضى35

ص9ر30ـشباب المستقبلزهراء حلوانXشباب المستقبل36

ص9ر30ـشباب المستقبلعرب راشدXشباب المستقبل37

ص9ر30ـمنشية ناصرالنيل الرياضىXمنشية ناصر2018/12/1438الجمعه 

م2ر45ـشباب التجمع االولالشروقXحلوان الرياضى39

م 1ـــرشباب شرق حلوانسيجوارتXزهراء حلوان40

ص9ر30ـالشروقمنشية ناصرXالشروق41

ص9ر30ـ؟؟شباب المستقبلXالنيل الرياضى2018/12/2142الجمعه 

ص9ر30ـسيجوارتحلوان الرياضىXسيجوارت43

ص9ر30ـعرب راشدزهراء حلوانXعرب راشد44
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(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

(المعدل  )المجموعة الخامسة 
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رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـعرب راشدالنيل الرياضىXعرب راشد45

ص9ر30ـشباب المستقبلالشروقXشباب المستقبل2018/12/2846الجمعه 

ص9ر30ـمنشية ناصرسيجوارتXمنشية ناصر47

م 1ــرشباب شرق حلوانحلوان الرياضىXزهراء حلوان48

م2ر45ـشباب التجمع االولمنشية ناصرXحلوان الرياضى49

ص9ر30ـسيجوارتشباب المستقبلXسيجوارت2019/2/1550الجمعه 

ص9ر30ـالشروقعرب راشدXالشروق51

ص9ر30ـ؟؟زهراء حلوانXالنيل الرياضى52

ص9ر30ـ؟؟الشروقXالنيل الرياضى53

ص9ر30ـعرب راشدسيجوارتXعرب راشد2019/2/2254الجمعه 

ص9ر30ـشباب المستقبلحلوان الرياضىXشباب المستقبل55

ص9ر30ـمنشية ناصرزهراء حلوانXمنشية ناصر56
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