
االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـبالتنيوم بالتجمع الخامساسمنت حلوان Xمنشية حلوان الجديدة1

 م 1ــــرالنادى العام بطرهالتنمية سبورتXحلوان البلد2

نادى البنك المركزى شبراXحلوان القبلية2018/10/123الجمعه 

بالتجمع الخامس
ص9ر30ـ

ص9ر30ـ؟؟؟القومىXتوشكى4

ص9ر30ـشرق حلوان.ش.محلوان البلدXاسمنت حلوان 5

ص9ر30ـ؟؟؟؟توشكىXشبرا2018/10/196الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟؟؟؟حلوان القبليةXالتنمية سبورت7

ص9ر30ـشباب المعادى الجديدةمنشية حلوان الجديدةXالقومى8

ص10ـــالنادى العام بطرهمنشية حلوان الجديدةXحلوان البلد9 10/27السبت

نادى البنك المركزىاسمنت حلوان Xحلوان القبلية10

 بالتجمع الخامس
ص9ر30ـ

ص9ر30ـ؟؟؟التنمية سبورتXتوشكى2018/10/2611الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟؟؟القومىXشبرا12

ص9ر30ـشرق حلوان.ش.متوشكىXاسمنت حلوان 13

ص9ر30ـبالتنيوم بالتجمع الخامسحلوان القبليةXمنشية حلوان الجديدة14

ص9ر30ـ؟؟؟؟؟شبراXالتنمية سبورت2018/11/215الجمعه 

ص9ر30ـشباب المعادى الجديدةحلوان البلدXالقومى16

(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

المجموعة الرابعة

2019/2018موسم 
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االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

االول: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

نادى البنك المركزى حلوان البلدXحلوان القبلية17

بالتجمع الخامس
ص9ر30ـ

ص9ر30ـ؟؟؟منشية حلوان الجديدةXتوشكى18

ص9ر30ـ؟؟؟؟اسمنت حلوان Xشبرا2018/11/919الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟؟؟؟القومىXالتنمية سبورت20

ص9ر30ـشرق حلوان.ش.مالتنمية سبورتXاسمنت حلوان 21

ص9ر30ـبالتنيوم بالتجمع الخامسشبراXمنشية حلوان الجديدة22

م1ـــرالنادى العام بطرهتوشكىXحلوان البلد2018/11/1623الجمعه 

ص9ر30ـشباب المعادى الجديدةحلوان القبليةXالقومى24

ص9ر30ـ؟؟؟حلوان القبليةXتوشكى25

ص9ر30ـ؟؟؟؟حلوان البلدXشبرا2018/11/2326الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟؟؟؟منشية حلوان الجديدةXالتنمية سبورت27

ص9ر30ـشباب المعادى الجديدةاسمنت حلوان Xالقومى28

المجموعة الرابعة

2019/2018موسم 

(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 
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االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـشرق حلوان.ش.ممنشية حلوان الجديدةXاسمنت حلوان 29

ص9ر30ـ؟؟؟؟؟حلوان البلدXالتنمية سبورت2018/11/3030الجمعه 

ص9ر30ـ؟؟؟؟حلوان القبليةXشبرا31

ص9ر30ـشباب المعادى الجديدةتوشكىXالقومى32

م1ـــرالنادى العام بطرهاسمنت حلوان Xحلوان البلد33

ص9ر30ـ؟؟؟شبراXتوشكى2018/12/734الجمعه 

نادى البنك المركزىالتنمية سبورتXحلوان القبلية35

 بالتجمع الخامس
ص9ر30ـ

ص9ر30ـبالتنيوم بالتجمع الخامسالقومىXمنشية حلوان الجديدة36

ص9ر30ـبالتنيوم بالتجمع الخامسحلوان البلدXمنشية حلوان الجديدة37

ص9ر30ـشرق حلوان.ش.محلوان القبليةXاسمنت حلوان 38

ص9ر30ـ؟؟؟؟؟توشكىXالتنمية سبورت2018/12/1439الجمعه 

ص9ر30ـشباب المعادى الجديدةشبراXالقومى40

ص9ر30ـ؟؟؟اسمنت حلوان Xتوشكى41

نادى البنك المركزى منشية حلوان الجديدةXحلوان القبلية42

بالتجمع الخامس
ص9ر30ـ

ص9ر30ـ؟؟؟؟التنمية سبورتXشبرا2018/12/2143الجمعه 

م1ـــرالنادى العام بطرهالقومىXحلوان البلد44

(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

المجموعة الرابعة
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االتحاد المصري لكرة القدم

منطقة القاهرة

شارع الشواربي

الثانى: الدور 3927355 - 3927464: تليفون  

رقم 

االسبوع
اليوم والتاريخ

رقم 

المباراة
النتيجةالساعةالملعبالفريقان

ص9ر30ـالنادى العام بطرهحلوان القبليةXحلوان البلد45

ص9ر30ـبالتنيوم بالتجمع الخامستوشكىXمنشية حلوان الجديدة46

ص9ر30ـشرق حلوان.ش.مشبراXاسمنت حلوان 2018/12/2847الجمعه 

ص9ر30ـشباب المعادى الجديدةالتنمية سبورتXالقومى48

ص9ر30ـ؟؟؟؟؟اسمنت حلوان Xالتنمية سبورت49

ص9ر30ـ؟؟؟؟منشية حلوان الجديدةXشبرا50

ص9ر30ـ؟؟؟حلوان البلدXتوشكى2019/2/1551الجمعه 

نادى البنك المركزىالقومىXحلوان القبلية52

 بالتجمع الخامس
ص9ر30ـ

نادى البنك المركزىتوشكىXحلوان القبلية53

 بالتجمع الخامس
ص9ر30ـ

ص9ر30ـالنادى العام بطرهشبراXحلوان البلد2019/2/2254الجمعه 

ص9ر30ـبالتنيوم بالتجمع الخامسالتنمية سبورتXمنشية حلوان الجديدة55

ص9ر30ـشرق حلوان.ش.مالقومىXاسمنت حلوان 56
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(منطقة  ) 2004 سنه مواليد 14مسابقة تحت 

المجموعة الرابعة

2019/2018موسم 


