
 جدول مباريات كاس العالم بتوقيت االردن

بتوقيت األردن 2022يوضح الجدول اآلتي مباريات كأس العالم  : 

 الملعب الجولة المباراة الساعة اليوم والتاريخ

2022نوفمبر  20األحد   استاد البيت 1 اإلكوادور قطر 19:00 

2022نوفمبر  21االثنين   

 1 إيران إنجلترا 16:00
استاد خليفة 

 الدولي

 استاد الثمامة 1 هولندا السينغال 19:00

22:00 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

 1 ويلز
استاد أحمد بن 

 علي

2022نوفمبر  22الثالثاء   

 استاد لوسيل 1 السعودية األرجنتين 13:00

 1 تونس الدانمارك 16:00
استاد المدينة 

 التعليمة

974استاد  1 بولندا المكسيك 19:00  

 استاد الجنوب 1 أستراليا فرنسا 22:00

نوفمبر  23األربعاء 

2022 

 استاد البيت 1 كرواتيا المغرب 13:00

 1 اليابان ألمانيا 16:00
استاد خليفة 

 الدولي

 استاد الثمامة 1 كوستاريكا إسبانيا 19:00

 1 كندا بلجيكا 22:00
استاد أحمد بن 

 علي

2022نوفمبر  24الخميس   

 استاد الجنوب 1 الكاميرون سويسرا 13:00

 أورغواي 16:00
كوريا 

 الجنوبية
1 

استاد المدينة 

 التعليمة

974استاد  1 غانا البرتغال 19:00  

 استاد لوسيل 1 صربيا البرازيل 22:00

2022نوفمبر  25الجمعة   2 إيران ويلز 13:00 
استاد أحمد بن 

 علي



 استاد الثمامة 2 السينغال قطر 16:00

 2 اإلكوادور هولندا 19:00
استاد خليفة 

 الدولي

 إنجلترا 22:00
الواليات 

 المتحدة
 استاد البيت 2

2022نوفمبر  26السبت   

 استاد الجنوب 2 أستراليا تونس 13:00

 2 السعودية بولندا 16:00
استاد المدينة 

 التعليمة

974استاد  2 الدانمارك فرنسا 19:00  

 استاد لوسيل 2 المكسيك األرجنتين 22:00

2022نوفمبر  27األحد   

 2 كوستاريكا اليابان 13:00
استاد أحمد بن 

 علي

 استاد الثمامة 2 المغرب بلجيكا 16:00

 2 كندا كرواتيا 19:00
استاد خليفة 

 الدولي

 استاد البيت 2 ألمانيا إسبانيا 22:00

2022نوفمبر  28االثنين   

 استاد الجنوب 2 صربيا الكاميرون 13:00

16:00 
كوريا 

 الجنوبية
 2 غانا

استاد المدينة 

 التعليمة

974استاد  2 سويسرا البرازيل 19:00  

 استاد لوسيل 2 أوروغواي البرتغال 22:00

2022نوفمبر  29الثالثاء   

 3 السينغال اإلكوادور 18:00
استاد خليفة 

 الدولي

 استاد البيت 3 قطر هولندا 18:00

 إيران 22:00
الواليات 

 المتحدة
 استاد الثمامة 3

 3 إنجلترا ويلز 22:00
استاد أحمد بن 

 علي



نوفمبر  30األربعاء 

2022 

 استاد الجنوب 3 الدانمارك أستراليا 18:00

 3 فرنسا تونس 18:00
استاد المدينة 

 التعليمة

 استاد لوسيل 3 المكسيك السعودية 22:00

974استاد  3 األرجنتين بولندا 22:00  

2022ديسمبر  1الخميس   

 استاد الثمامة 3 المغرب كندا 18:00

 3 بلجيكا كرواتيا 18:00
استاد أحمد بن 

 علي

 3 إسبانيا اليابان 22:00
استاد خليفة 

 الدولي

 استاد البيت 3 ألمانيا كوستاريكا 22:00

2022ديسمبر  2الجمعة   

 استاد الجنوب 3 أوروغواي غانا 18:00

18:00 
كوريا 

 الجنوبية
 3 البرتغال

استاد المدينة 

 التعليمة

 استاد لوسيل 3 البرازيل الكاميرون 22:00

974استاد  3 سويسرا صربيا 22:00  

 


