
 

 2022  العالم  كأس  مباريات  جدول

  وتنتهي  نوفمبر، 20 األحد  يوم  واإلكوادور  قطر  بين  االفتتاحية بالمباراة المجموعات  مرحلة  تبدأ

 : العالم  كأس  جدول  ملخص  يأتي  وفيما   والبرازيل، الكاميرون  بين  48 رقم  بالمباراة 

 الملعب  اليوم  المباراة 

نوفمبر  20األحد  قطر × اإلكوادور   استاد البيت 

 االثنين  إنجلترا ×إيران 
 نوفمبر 21

 استاد خليفة الدولي 

 استاد الثمامة السنغال × هولندا 

 الواليات المتحدة 
 ويلز  ×

 استاد أحمد بن علي 

 الثالثاء  السعودية × األرجنتين 
 نوفمبر 22

 استاد لوسيل

 استاد المدينة التعليمية الدنمارك × تونس 

974استاد  المكسيك × بولندا   

 استاد الجنوب فرنسا × أستراليا 

 األربعاء  المغرب × كرواتيا 
 نوفمبر 23

 استاد البيت

 استاد خليفة الدولي  ألمانيا × اليابان 

 استاد الثمامة إسبانيا× كوستاريكا 

 استاد أحمد بن علي  بلجيكا × كندا 

 سويسرا × الكاميرون 
 الخميس 

 نوفمبر 24

 أستاد الجنوب

 أستاد المدينة التعليمية أوروغواي × كوريا الجنوبية 

974أستاد  البرتغال × غانا   

 أستاد لوسيل البرازيل × صربيا 

 إيران × ويلز 
لجمعة ا  

 نوفمبر 25

  

  

 أستاد أحمد بن علي 

 أستاد الثمامة قطر × السنغال 

 أستاد خليفة الدولي  هولندا × اإلكوادور 

 أستاد البيت إنجلترا × الواليات المتحدة األمريكية 

 تونس × أستراليا 
 السبت

 نوفمبر 26

 أستاد الجنوب

 أستاد المدينة التعليمية بولندا × السعودية 



 فرنسا × الدنمارك 
  

974أستاد   

 أستاد لوسيل األرجنتين × المكسيك 

 اليابان × كوستاريكا 
 األحد 

 نوفمبر 27

 أستاد أحمد بن علي 

 أستاد الثمامة بلجيكا × المغرب 

 أستاد خليفة الدولي  كرواتيا × كندا 

 أستاد البيت إسبانيا × ألمانيا 

   الكاميرون × صربيا 

 االثنين 

 نوفمبر 28

  

 أستاد الجنوب

 أستاد المدينة التعليمية غانا × كوريا الجنوبية 

974أستاد  البرازيل ×سويسرا   

 أستاد لوسيل البرتغال × أوروغواي 

   هولندا × قطر 

 الثالثاء 

 نوفمبر 29

  

  

 أستاد البيت

 أستاد خليفة الدولي  اإلكوادور × السنغال

 أستاد الثمامة إيران × الواليات المتحدة األمريكية

 أستاد أحمد بن علي  إنجلترا × ويلز 

   الدنمارك × أستراليا 

ألربعاء ا  

 نوفمبر 30

  

  

 أستاد الجنوب

 أستاد المدينة التعليمية فرنسا × تونس 

 أستاد لوسيل السعودية × المكسيك 

974أستاد  بولندا × األرجنتين  

   كندا × المغرب

 الخميس 

 ديسمبر  1

  

 أستاد الثمامة

 أستاد أحمد بن علي  كرواتيا × بلجيكا 

 أستاد خليفة الدولي  اليابان × إسبانيا 



 أستاد البيت ألمانيا × كوستاريكا 

   كوريا الجنوبية × البرتغال 

 الجمعة 

 ديسمبر  2

  

  

 أستاد المدينة التعليمية

 أستاد الجنوب غانا × أوروغواي 

974أستاد  صربيا × سويسرا   

 أستاد لوسيل الكاميرون × البرازيل 

 


