
المجموعةإياب/ ذهاب الملعبالساعةالتاريخ

1( ذهاب )الشرقية للدخانالشمسالشرقية للدخان

1( ذهاب )تجديف المنصورةتجديف المنصورةصيد المحلة

2( ذهاب )بلدية المحلةV12بلدية المحلة

2( ذهاب )سموحةتجارة شبينسموحة

3( ذهاب )تجديف بورسعيدتجديف بورسعيدالصيد المصرى

3( ذهاب )الطيرانالروادالطيران

4( ذهاب )طنطاهليوبوليسطنطا

4( ذهاب )أيروسبورتأيروسبورتالزهور

1( ذهاب )تجديف المنصورةتجديف المنصورةالشرقية للدخان

1( ذهاب )سبورتينجسبورتينجصيد المحلة

2( ذهاب )تجارة شبينتجارة شبينبلدية المحلة

2( ذهاب )األهلىاألهلىسموحة

3( ذهاب )الصيد المصرىالروادالصيد المصرى

3( ذهاب )الطيرانتجديف بورسعيدالطيران

4( ذهاب )أيروسبورتأيروسبورتطنطا

4( ذهاب )(نصر . م )الزهور هليوبوليسالزهور

1( ذهاب )الشمسالشمسصيد المحلة

1( ذهاب )سبورتينجتجديف المنصورةسبورتينج

2( ذهاب )V12V12سموحة

2( ذهاب )األهلىتجارة شبيناألهلى

3( ذهاب )الصيد المصرىالطيرانالصيد المصرى

3( ذهاب )الروادتجديف بورسعيدالرواد

4( ذهاب )طنطاالزهورطنطا

4( ذهاب )هليوبوليسهليوبوليسأيروسبورت

1( ذهاب )الشرقية للدخانسبورتينجالشرقية للدخان

1( ذهاب )تجديف المنصورةالشمستجديف المنصورة

2( ذهاب )بلدية المحلةاألهلىبلدية المحلة

2( ذهاب )تجارة شبينV12تجارة شبين

3( إياب )الصيد المصرىتجديف بورسعيدالصيد المصرى

3( إياب )الطيرانالروادالطيران

4( إياب )هليوبوليسهليوبوليسطنطا

4( إياب )(التجمع  )الزهور أيروسبورتالزهور

1( ذهاب )صيد المحلةصيد المحلةالشرقية للدخان

1( ذهاب )الشمسالشمسسبورتينج

2( ذهاب )سموحةسموحةبلدية المحلة

2( ذهاب )V12V12األهلى

3( إياب )الروادالروادالصيد المصرى

3( إياب )تجديف بورسعيدتجديف بورسعيدالطيران

4( إياب )طنطاأيروسبورتطنطا

4( إياب )هليوبوليسهليوبوليسالزهور

1( إياب )الشمسالشمسالشرقية للدخان

1( إياب )صيد المحلةتجديف المنصورةصيد المحلة

2( إياب )V12V12بلدية المحلة

2( إياب )تجارة شبينتجارة شبينسموحة

3( إياب )الطيرانالطيرانالصيد المصرى

3( إياب )تجديف بورسعيدتجديف بورسعيدالرواد

4( إياب )(التجمع  )الزهور الزهورطنطا

4( إياب )أيروسبورتهليوبوليسأيروسبورت

1( إياب )الشرقية للدخانتجديف المنصورةالشرقية للدخان

1( إياب )صيد المحلةسبورتينجصيد المحلة

2( إياب )بلدية المحلةتجارة شبينبلدية المحلة

2( إياب )سموحةاألهلىسموحة

1( إياب )صيد المحلةالشمسصيد المحلة

1( إياب )تجديف المنصورةتجديف المنصورةسبورتينج

2( إياب )سموحةV12سموحة

2( إياب )تجارة شبينتجارة شبيناألهلى

1( إياب )سبورتينجسبورتينجالشرقية للدخان

1( إياب )الشمسالشمستجديف المنصورة

2( إياب )األهلىاألهلىبلدية المحلة

2( إياب )V12V12تجارة شبين

1( إياب )الشرقية للدخانصيد المحلةالشرقية للدخان

1( إياب )سبورتينجالشمسسبورتينج

2( إياب )بلدية المحلةسموحةبلدية المحلة

2( إياب )األهلىV12األهلى

1.30مارس-04

1.00مارس-05

1.00مايو-21

1.30مايو-06

1.00مايو-07

1.30مايو-20

1.30فبراير-25

1.00فبراير-19

1.00فبراير-26

2021/2020مواعيد مباريات بطولة الدورى  لموسم 

المباراة

اإلتحاد المصرى أللعاب البليارد
لجنه مسابقات السنوكر

1.30فبراير-18



اإلتحاد المصرى أللعاب البليارد
لجنة مسابقات السنوكر

المجموعةإياب/ ذهاب الملعبالساعةالتاريخ

1( ذهاب )الشرقية للدخانالشرقية للدخانالرواد

1( ذهاب )سبورتينجسبورتينجسموحة

2( ذهاب )(التجمع  )الزهور الصيد المصرىالزهور

2( ذهاب )هليوبوليسهليوبوليساألهلى

1( ذهاب )الشرقية للدخانسبورتينجالشرقية للدخان

1( ذهاب )سموحةالروادسموحة

2( ذهاب )هليوبوليسهليوبوليسالصيد المصرى

2( ذهاب )(التجمع  )الزهور الزهوراألهلى

2( ذهاب )الصيد المصرىاألهلىالصيد المصرى

2( ذهاب )(التجمع  )الزهور الزهورهليوبوليس

1( إياب)الروادالروادالشرقية للدخان

1( إياب)سموحةسموحةسبورتينج

2( إياب)األهلىاألهلىهليوبوليس

2( إياب)الصيد المصرىالزهورالصيد المصرى1.30مارس-04

1( ذهاب )سموحةسموحةالشرقية للدخان

1( ذهاب )سبورتينجالروادسبورتينج

2( إياب)الصيد المصرىالصيد المصرىهليوبوليس

2( إياب)األهلىاألهلىالزهور

1( إياب)سبورتينجالشرقية للدخانسبورتينج

1( إياب)الروادسموحةالرواد

2( إياب)األهلىالصيد المصرىاألهلى

2( إياب)هليوبوليسهليوبوليسالزهور

1( إياب)الشرقية للدخانالشرقية للدخانسموحة

1( إياب)الروادسبورتينجالرواد
1.30مايو-20

1.30فبراير-25

2021/2020مواعيد مباريات بطولة الكأس  لموسم 

المباراة

1.30فبراير-18

1.00فبراير-19

1.30مايو-06

1.00مايو-07

1.00فبراير-26


