
وادورvsقطر19:00 اإل

ا16:00 إيرانvsإنجل
نغال19:00 ولنداvsالس
ة22:00 ك ات المتحدة األم لزvsالوال و

ةvsاألرجنت 13:00 السعود
سvsالدانمارك16:00 تو
ك19:00 بولنداvsالمكس
سا22:00 اvsفر ال أس

اvsالمغرب13:00 كروات
ا16:00 انvsألمان ا ال
ا19:00 ان اvsإس كوستار
ا22:00 كنداvsلج

ا13:00 ونvsس ام ال
ةvsأوروغواي16:00 ا الجن كور
تغال19:00 غاناvsال
ل22:00 از اvsال

لز13:00 إيرانvsو
نغالvsقطر16:00 الس
وادورvsولندا19:00 اإل
ا22:00 ةvsإنجل ك ات المتحدة األم الوال

س13:00 اvsتو ال أس
ةvsبولندا16:00 السعود

س 24 نوفم 2022 الخم

األحد 20 نوفم 2022
المجموعات

االثن 21 نوفم 2022

الثالثاء 22 نوفم 2022

عاء 23 نوفم 2022 األر

الجمعة 25 نوفم 2022

أس العالم 2022 قطر  موقع كورة أون ات  ار جدول م

ت 26 نوفم 2022 الس



سا19:00 الدانماركvsفر
كvsاألرجنت 22:00 المكس

ان13:00 ا اvsال كوستار
ا16:00 المغربvsلج
ا19:00 كنداvsكروات
ا22:00 ان اvsإس ألمان

ون13:00 ام اvsال
ة16:00 ا الجن غاناvsكور
ل19:00 از اvsال س
تغال22:00 أوروغوايvsال

وادور18:00 نغالvsاإل الس
قطرvsولندا18:00
ةvsإيران22:00 ك ات المتحدة األم الوال
لز22:00 اvsو إنجل

ا18:00 ال الدانماركvsأس
س18:00 ساvsتو فر
ة22:00 كvsالسعود المكس
األرجنت vsبولندا22:00

المغربvsكندا18:00
ا18:00 اvsكروات لج
ان22:00 ا اvsال ان إس
ا22:00 اvsكوستار ألمان

أوروغوايvsغانا18:00
ة18:00 ا الجن تغالvsكور ال
ون22:00 ام لvsال از ال
اvsا22:00 س

األحد 27 نوفم 2022

االثن 28 نوفم 2022

الثالثاء 29 نوفم 2022

عاء 30 نوفم 2022 األر

سم 2022 س 1 د الخم

سم 2022 الجمعة 2 د



18:00A أول المجموعةvsB ثا المجموعة
22:00C أول المجموعةvsD ثا المجموعة

18:00D أول المجموعةvsC ثا المجموعة
22:00B أول المجموعةvsA ثا المجموعة

18:00E أول المجموعةvsF ثا المجموعة
22:00G أول المجموعةvsH ثا المجموعة

18:00F أول المجموعةvsE ثا المجموعة
22:00H أول المجموعةvsG ثا المجموعة

اراة رقم 18:0053 اراة رقم vs54الفائز من الم الفائز من الم
اراة رقم 22:0049 اراة رقم vs50الفائز من الم الفائز من الم

اراة رقم 18:0055 اراة رقم vs56الفائز من الم الفائز من الم
اراة رقم 22:0051 اراة رقم vs52الفائز من الم الفائز من الم

اراة رقم 22:0057 اراة رقم vs58الفائز من الم الفائز من الم

اراة رقم 22:0059 اراة رقم vs60الفائز من الم الفائز من الم

اراة رقم 18:0061 اراة رقم vs62الخا من الم الخا من الم

اراة رقم 18:0061 اراة رقم vs62الفائز من الم الفائز من الم

سم 2022 االثن 5 د

سم 2022 الثالثاء 6 د

سم 2022 ت 17 د الس
المركز الثالث

سم 2022 األحد 18 د
النها 

سم 2022 الجمعة 9 د
ــع النها  ر

سم 2022 ت 10 د الس

سم 2022 الثالثاء 13 د
نصف النها 

سم 2022 عاء 14 د األر

سم 2022 ت 3 د الس
دور ال 16

سم 2022 األحد 4 د


