مجموعة 1

QAT

ECU

19:00 20/11

SPA

CRC

JAP

مجموعة 2

SEN

NED

19:00 21/11

المباراة 49

المباراة 51

QAT

SEN

16:00 25/11

استاد خليفة الدولي
الدوحة

استاد البيت ،الخور

NED

ECU

19:00 25/11

ECU

SEN

18:00 29/11

NED

QAT

18:00 29/11

إنجلترا

إيران

ENG

IRN

USA

WAL

22:00 21/11

استاد الثمامة ،الدوحة
استاد خليفة الدولي ،الدوحة

18:00 3/12

22:00 4/12

األول من م1

المباراة 57
استاد لوسيل ،لوسيل

استاد البيت ،الخور

22:00 10/12

األبطال

الفائز من 49

المباراة 50
22:00 3/12

ملعب أحمد بن علي
الريان

الفائز من 50

األول من م3

الواليات المتحدة

16:00 21/11

ويلز

الثاني من م4
المباراة 53

ملعب أحمد بن علي ،الريان

استاد الجنوب ،الوكرة

18:00 5/12

استاد لوسيل ،لوسيل

استاد لوسيل ،لوسيل

استاد البيت ،الخور

الفائز من 57

الفائز من 61

الفائز من 59

الفائز من 58

الفائز من 62

الفائز من 60

18:00 18/12

الثاني من م3

22:00 14/12

المباراة 55
18:00 6/12

WAL

IRN

13:00 25/11

ملعب أحمد بن علي ،الريان

األول من م5

ENG

USA

22:00 25/11

الثاني من م6

استاد المدينة التعليمية
الريان

استاد خليفة الدولي
الدوحة

الفائز من 49

الخاسرمن 61

الفائز من 55

الفائز من 50

الخاسرمن 62

الفائز من 56

مجموعة 3
مجموعة 4

IRN

USA

22:00 25/11

استاد  ،974الدوحة

األرجنتين

السعودية

ARG

KSA

MEX

POL

19:00 22/11

POL

KSA

16:00 26/11

ARG

MEX

22:00 26/11

KSA

MEX

22:00 30/11

POL

ARG

22:00 30/11

فرنسا

أستراليا

DEN

TUN

FRA

AUS

22:00 22/11

TUN

AUS

13:00 26/11

FRA

DEN

19:00 26/11

TUN

FRA

18:00 30/11

AUS

DEN

18:00 30/11

استاد الثمامة ،الدوحة

المكسيك

13:00 22/11

22:00 T5/12

18:00 10/12
استاد الثمامة ،الدوحة

ملعب أحمد بن علي

الريان
السعة40,000 :

الدنمارك

16:00 22/11

المباراة 56

CRO

BEL

استاد لوسيل ،لوسيل

استاد البيت

1

ف

خ

ت أ.له أ.ع أ.ف نقاط

2

ف

خ

ت أ.له أ.ع أ.ف نقاط

3

ف

خ

ت أ.له أ.ع أ.ف نقاط

4

ف

خ

ت أ.له أ.ع أ.ف نقاط

استاد الجنوب ،الوكرة
استاد الجنوب ،الوكرة
استاد  ،974الدوحة
استاد المدينة التعليمية ،الريان
استاد الجنوب ،الوكرة

5

ف

خ

ت أ.له أ.ع أ.ف نقاط

6

ف

خ

ت أ.له أ.ع أ.ف نقاط

7

ف

خ

ت أ.له أ.ع أ.ف نقاط

CAN

MOR

استاد خليفة الدولي ،الدوحة
ملعب أحمد بن علي ،الريان

18:00 1/12

استاد الثمامة ،الدوحة

البرازيل

صربيا

SWI

CAM

BRA

SER

22:00 24/11

CAM

SER

13:00 28/11

BRA

SWI

19:00 28/11

CAM

BRA

22:00 2/12

SER

SWI

22:00 2/12

سويسرا

الكاميرون

13:00 24/11

استاد الجنوب ،الوكرة
استاد لوسيل ،لوسيل
استاد الجنوب ،الوكرة
استاد  ،974الدوحة
استاد لوسيل ،لوسيل
استاد  ،٩٧٤الدوحة

الخور
السعة60,000 :

دليل  :ف = فاز | خ = خسر | ت = تعادل | أ.له = أهداف له | أ.ع = أهداف عليه | أ.ف = فارق األهداف | نقاط = مجموع النقاط
فاز =  3نقاط | تعادل =  1نقاط | أفضل فريقين يتقدمان

تونس

استاد المدينة التعليمية ،الريان

الدوحة
السعة40,000 :

استاد الثمامة ،الدوحة

18:00 1/12

استاد لوسيل ،لوسيل

الدوحة
السعة40,000 :

ملعب أحمد بن علي ،الريان

الثاني من م5
22:00 6/12

كرواتيا

استاد البيت ،الخور

CRO

لوسيل
السعة80,000 :

استاد خليفة الدولي

MOR

CRO

13:00 23/11

CAN

استاد لوسيل

الريان
السعة40,000 :

بلجيكا

كندا

المغرب

19:00 27/11

استاد لوسيل ،لوسيل

استاد المدينة التعليمية

استاد البيت ،الخور

األول من م6

استاد  ،974الدوحة

استاد 974

22:00 1/12

BEL

استاد لوسيل ،لوسيل

استاد  ،٩٧٤الدوحة

استاد خليفة الدولي ،الدوحة

MOR

الرسوم التوضيحية لالستاد بواسطة XALIEN/SHUTTERSTOCK.COM

استاد المدينة التعليمية ،الريان

22:00 1/12

16:00 27/11

التوقيت القياسي للعربية | BEHANCE.NET/JORGEMAAT

الوكرة
السعة40,000 :

استاد البيت ،الخور

استاد المدينة التعليمية
الريان

الثاني من م8

الدوحة
السعة40,000 :

22:00 27/11

BEL

الثاني من م7

استاد الجنوب

ملعب أحمد بن علي ،الريان

CAN

األول من م7

استاد الثمامة

GER

13:00 27/11

22:00 23/11

األول من م8

بولندا

CRC

SPA

استاد الثمامة ،الدوحة

8

ف

خ

ت أ.له أ.ع أ.ف نقاط

مجموعة 7

ملعب أحمد بن علي ،الريان

المباراة 60

18:00 17/12

JAP

GER

19:00 23/11

البرتغال

غانا

URU

KOR

16:00 24/11

POR

GHA

19:00 24/11

KOR

GHA

16:00 28/11

POR

URU

22:00 28/11

GHA

URU

18:00 2/12

KOR

POR

18:00 2/12

األوروغواي

كوريا الجنوبية

استاد المدينة التعليمية ،الريان
استاد  ،974الدوحة
استاد المدينة التعليمية ،الريان
استاد لوسيل ،لوسيل
استاد الجنوب ،الوكرة
استاد المدينة التعليمية ،الريان

مجموعة 8

WAL

ENG

22:00 25/11

استاد الثمامة ،الدوحة

المباراة 62

المباراة 58

المباراة 54

18:00 4/12

SPA

CRC

استاد خليفة الدولي ،الدوحة

األول من م4

مباراة المركز الثالث

استاد البيت ،الخور

المباراة 52

الفائز من 52

المباراة 61

18:00 9/12

الثاني من م1

الفائز من 51

النهائي

22:00 13/12

استاد خليفة الدولي ،الدوحة

األول من م2

المباراة 59

22:00 9/12

الثاني من م2

استاد خليفة الدولي ،الدوحة
استاد البيت ،الخور

النهائي

مجموعة 6

استاد البيت ،الخور

دور الـ16

استاد الثمامة ،الدوحة

ربع النهائي

نصف النهائي

نصف النهائي

ربع النهائي

دور الـ16

GER

JAP

16:00 23/11

مجموعة 5

قطر

اإلكوادور

السنغال

هولندا

جدول قطر 2022

إسبانيا

كوستاريكا

ألمانيا

اليابان

