
 ( 12/11/2118 -81للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 81/11/8118  تاريخ األصدار:                  :  خميسلا تحديث
 : الوصف العام

 

 حالة ضعيفة من عدم االستقرار الجوي 
 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 81/11/8211          خميسلا يوم .
 

أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في األغوار والبحر الميت،  األجواء خريفية معتدلة الحرارة في هللابمشيئة  :نهارا
وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة بمشيئة هللا لسقوط زخات محلية من المطر في أنحاء 
مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول تدريجياً إلى شمالية 

 .غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً 

 التحذيرات :
 في شرق المملكة خاصة خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار             

 متأخرة من الليلفي ساعات  وأجزاء من مناطق البادية تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية تدني مدى الرؤية االفقية بسبب      
 

 

ظهور الغيوم على ارتفاعات  األجواء مائلة للبرودة في أغلب المناطق ولطيفة في األغوار والبحر الميت، مع :ليال        
مختلفة، وتبقى فرصة  لسقوط  زخات محلية خفيفة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، الرياح شمالية غربية 

 خفيفة إلى معتدلة السرعة
 :ليالً  التحذيرات

             
 
 
 

 
 

                                                  

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية الميت

 11 12 12 11 82 11 81 88 82 82 العظمى

 81 82 81 81 11 18 11 12 11 11 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 الرياح شماليةمع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة،  معتدلة الحرارة،األجواء بمشيئة هللا :نهارا   
 .خفيف ارتفاع الموجوالبحر   تنشط احياناً  معتدلة السرعة                

 

 س°18 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 ئاً الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر هاد مع ظهورالغيوم على ارتفاعات منخفضة، ،لطيفة الحرارةاألجواء  :ليال

 س°81 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 الرياح °الحرارة س درجة

 كم / ساعة

 

  

 
 

 الصغرى العظمى

 NE-NW 62 91 62 احتمال زخات من المطر/غيوم مختلفة  616 اربد
 NE-NW 62 91 66 /احتمال زخات المطر معتدل/غيوم مختلفة 1150 رأس منيف

 NE-NW 66 92 62 معتدل/غيوم مختلفة 935 السلط
 NE-NW 62 91 62 معتدل/غيوم مختلفة 1050 صويلح

 NE-NW 62 91 62 /احتمال زخات المطر معتدل/غيوم مختلفة 780 ماركا –عمان 
 NE-NW 62 91 61 معتدل/غيوم مختلفة 775 مادبـا

 NE-NW 62 91 61 معتدل/غيوم مختلفة/مغبر أحيانا   580 وادي الضليل
 NE-NW 62 92 62 معتدل/غيوم مختلفة 644 الزرقاء

مطار الملكة 
 علياء

 NE-NW 62 96 62 معتدل/غيوم مختلفة 722
 NE-NW 62 91 62 /احتمال زخات المطر معتدل/غيوم مختلفة 686 المفرق
 NE-NW 12 92 19 /احتمال زخات المطر معتدل/غيوم مختلفة 683 الرويشد
 NE-NW 62 91 12 زخات من المطرغيوم مختلفة /احتمال  521 األزرق
 NE-NW 92 66 11 حار نسبي/غيوم مختلفة 170- الباقورة
 NE-NW 62 61 12 حار نسبي/غيوم مختلفة 224- دير عال

 NE-NW 62 62 12 معتدل/غيوم مختلفة 380- غور الصافي
 NE-NW 62 92 62 غيوم مختلفة /احتمال زخات من المطر 942 الكرك /الربة

 NE-NW 62 92 69 غيوم مختلفة /احتمال زخات من المطر 1266 الطفيلة
 NE-NW 62 92 66 غيوم مختلفة /احتمال زخات من المطر 1365 الشوبك

 NE-NW 62 91 66 احتمال زخات من المطر غيوم مختلفة/ 942 بترا
 NE-NW 12 62 62 /احتمال زخات المطر معتدل/غيوم مختلفة 1060 معان
 NE-NW 12 92 12 /احتمال زخات المطر معتدل/غيوم مختلفة 865 الجفر

 N 12 66 16 معتدل/غيوم منخفضة 50 العقبة
 
 
 



 ( 12/11/2118 -81للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 81/11/8118  تاريخ األصدار:                  :  خميسلا تحديث
 

 91/11/8211        جمعة لا ومي
 

تبقى األجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في األغوار والبحر   بمشيئة هللا 
الميت، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات محلية خفيفة ومتفرقة 

 .ة السرعةمن المطر خاصة في جنوب وشرق المملكة، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدل

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 18 11 12 12 11 82 11 81 88 82 82 العظمى

 88 81 82 81 81 12 11 18 11 11 12 الصغرى

 التحذيرات :
 

 الفجر والصباح الباكرفي ساعات  العالية وأجزاء من مناطق البادية احتمال تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية -

 
 
 

 
 
 
 

 21/11/8211         سبتلا يوم
 

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء  األجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق  بمشيئة هللا
نسبياً في األغوار والبحر الميت، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية المملكة وحارة 

 .خفيفة الى معتدلة السرعة

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 11 1812 11 11 18 81 11 81 81 81 81 العظمى

 88 82 81 88 81 11 12 11 18 12 11 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 

 12/11/8211 ألحدا ومي
تستمر األجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبياً في األغوار والبحر الميت  بمشيئة هللا

 .ارتفاعات مختلفة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، مع ظهور بعض الغيوم على 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 18 11 12 12 11 82 11 81 88 82 82 العظمى

 81 81 82 81 81 11 18 11 12 11 11 الصغرى

 التحذيرات :
 

 
 مالحظة :

  و Appleو   Androidعلى  الهواتف الذكية على كافة التطبيقات،   (JMDWeather)تم بحمد هللا االطالق التجريبي لتطبيق دائرة األرصاد الجوية  األردنية 

Windowsphone. 
 

 .حسين المومنيم                                                                                         
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            

                                                                               18/11/0118 


