
استاد لوسيل
لوسيل

السعة: 80,000

استاد خليفة الدولي
الدوحة

السعة: 40,000

استاد الجنوب
الوكرة

السعة: 40,000

 استاد المدينة التعليمية
الريان

السعة: 40,000

استاد 974
الدوحة

السعة: 40,000

ملعب أحمد بن علي
الريان

السعة: 40,000

استاد الثمامة
الدوحة

السعة: 40,000

استاد البيت
الخور

السعة: 60,000
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IRN ENG

WAL USA

IRN WAL

USA ENG

ENG WAL

USA IRN

KSA ARG

POL MEX

KSA POL

MEX ARG

MEX KSA

ARG POL

TUN DEN

AUS FRA

AUS TUN

DEN FRA

DEN AUS

FRA TUN

ECU QAT

NED SEN

SEN QAT

ECU NED

SEN ECU

QAT NED

CRO MOR

CAN BEL

MOR BEL

CAN CRO

BEL CRO

MOR CAN

CAM SWI

SER BRA

SER CAM

SWI BRA

BRA CAM

SWI SER

KOR URU

GHA POR

GHA KOR

URU POR

URU GHA

POR KOR

JAP GER

CRC SPA

CRC JAP

GER SPA

GER CRC

SPA JAP

دور الـ16 ربع النهائي نصف النهائي النهائي نصف النهائي ربع النهائي دور الـ16

ا�بطال
الفائز من 50

الفائز من 49

الفائز من 58

الفائز من 57

الفائز من 62

الفائز من 61

الفائز من 60

الفائز من 59

الفائز من 50

الفائز من 49

الخاسرمن 62

الخاسرمن 61

الفائز من 56

الفائز من 55

الفائز من 52

الفائز من 51

ا�ول من م1

الثاني من م2

 ا�ول من م3

 الثاني من م4

 ا�ول من م5

 الثاني من م6

 ا�ول من م7

 الثاني من م8

 ا�ول من م2

 الثاني من م1

 ا�ول من م4

 الثاني من م3 

 ا�ول من م6

 الثاني من م5 

 ا�ول من م8

 الثاني من م7 

كرواتياالمغربكندابلجيكا

الكاميرونسويسراصربياالبرازيل

كوريا الجنوبيةا�وروغوايغاناالبرتغال

ألمانياإسبانيا اليابانكوستاريكا

ويلزالو�يات المتحدةإنجلترا إيران

بولنداالمكسيكالسعوديةا�رجنتين

تونسالدنماركأستراليافرنسا

السنغالقطر جدول قطر 2022هولنداا�كوادور

دليل : ف = فاز  |  خ = خسر  |  ت = تعادل  |  أ.له = أهداف له  |  أ.ع = أهداف عليه  |  أ.ف = فارق ا�هداف  |  نقاط = مجموع النقاط
فاز = 3 نقاط  |  تعادل = 1 نقاط  |  أفضل فريقين يتقدمان
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المباراة 61
22:00 13/12 

استاد لوسيل، لوسيل

النهائي
18:00 18/12

استاد لوسيل، لوسيل

مباراة المركز الثالث
18:00 17/12

استاد خليفة الدولي
الدوحة

المباراة 62
22:00 14/12

استاد البيت، الخور

المباراة 57
22:00 9/12

استاد لوسيل، لوسيل

المباراة 58
18:00 9/12

استاد المدينة التعليمية
الريان

المباراة 59
22:00 10/12

استاد البيت، الخور

المباراة 60
18:00 10/12

استاد الثمامة، الدوحة

المباراة 49
18:00 3/12

استاد خليفة الدولي
الدوحة

المباراة 50
22:00 3/12

ملعب أحمد بن علي
الريان

المباراة 53
18:00 5/12

استاد الجنوب، الوكرة

المباراة 54
22:00 T5/12

استاد 974، الدوحة

المباراة 51
22:00 4/12

استاد البيت، الخور

المباراة 52
18:00 4/12

استاد الثمامة، الدوحة

المباراة 55
18:00 6/12

استاد المدينة التعليمية
الريان

المباراة 56
22:00 6/12

استاد لوسيل، لوسيل

16:00 21/11 
استاد خليفة الدولي، الدوحة

22:00 21/11 
ملعب أحمد بن علي، الريان

13:00 25/11 
ملعب أحمد بن علي، الريان

22:00 25/11 
استاد البيت، الخور

22:00 25/11 
ملعب أحمد بن علي، الريان

22:00 25/11 
استاد الثمامة، الدوحة

13:00 22/11 
استاد لوسيل، لوسيل

19:00 22/11 
استاد 974، الدوحة

16:00 26/11 
استاد المدينة التعليمية، الريان

22:00 26/11 
استاد لوسيل، لوسيل

22:00 30/11 
استاد لوسيل، لوسيل

22:00 30/11 
استاد ٩٧٤، الدوحة

16:00 22/11 
استاد المدينة التعليمية، الريان

22:00 22/11 
استاد الجنوب، الوكرة

13:00 26/11 
استاد الجنوب، الوكرة

19:00 26/11 
استاد 974، الدوحة

18:00 30/11 
استاد الجنوب، الوكرة

18:00 30/11 
استاد المدينة التعليمية، الريان

19:00 20/11
استاد البيت، الخور

/١١ 
استاد البيت، الخور

20/11
استاد البيت، الخور

19:00 21/11
استاد الثمامة، الدوحة

16:00 25/11
استاد الثمامة، الدوحة

19:00 25/11 
استاد خليفة الدولي، الدوحة

18:00 29/11 
استاد خليفة الدولي، الدوحة

18:00 29/11 
استاد البيت، الخور

13:00 23/11
استاد البيت، الخور

22:00 23/11
ملعب أحمد بن علي، الريان

16:00 27/11
استاد الثمامة، الدوحة

19:00 27/11
استاد خليفة الدولي، الدوحة

18:00 1/12
ملعب أحمد بن علي، الريان

18:00 1/12
استاد الثمامة، الدوحة

13:00 24/11
استاد الجنوب، الوكرة

22:00 24/11
استاد لوسيل، لوسيل

13:00 28/11
استاد الجنوب، الوكرة

19:00 28/11
استاد 974، الدوحة

22:00 2/12
استاد لوسيل، لوسيل

22:00 2/12
استاد ٩٧٤، الدوحة

16:00 24/11 
استاد المدينة التعليمية، الريان

19:00 24/11 
استاد 974، الدوحة

16:00 28/11 
استاد المدينة التعليمية، الريان

22:00 28/11 
استاد لوسيل، لوسيل

18:00 2/12
استاد الجنوب، الوكرة

18:00 2/12
استاد المدينة التعليمية، الريان

16:00 23/11
استاد خليفة الدولي، الدوحة

19:00 23/11
استاد الثمامة، الدوحة

13:00 27/11
ملعب أحمد بن علي، الريان

22:00 27/11
استاد البيت، الخور

22:00 1/12
استاد البيت، الخور

22:00 1/12
استاد خليفة الدولي، الدوحة
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