
 (32/10/3102-32 للفترة ) محدثة شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 32/10/3102    تاريخ األصدار:                  :  ثالثاءال تحديث
 : الوصف العام

 

 كتلة هوائية باردة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص
 

 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال
 
 

 32/10/2310           ثالثاءلا يوم .
 

باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع تساقط األمطار بين الحين واآلخر في شمال ووسط المملكة، أجواء هللا بمشيئة  نهارا:
تمتد إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الشرقية على شكل زخات خفيفة.الرياح غربية نشطة السرعة 

 .أحياناً تثير الغبار في مناطق البادية
 

  :التحذيرات
 تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار في مناطق البادية                  

 تدني مدى الرؤية االفقية بسب الغيوم المالمسة لسطح االرض وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.                   
 

 
 
 
 

             

 

 على فترات في شمال ووسط المملكة، الرياح غربية معتدلةاجواء باردة وغائمة جزئيا، مع تساقط زخات من المطر  :ليال
 .السرعة تنشط احيانا         

 
 

 :ليالً  التحذيرات
             

                 

 
                     

                                    

 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 01 01 01 01 9 7 9 01 العظمى

 01 03 10 11 3 11 3 5 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 .األجواء غائمة جزئيا،الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احيانا،والبحر خفيف ارتفاع الموجبمشيئة هللا  نهارا:   
 

 س°00 نهار اليوم في العقبةدرجة الحرارة العظمى 
 

 .تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج السرعة معتدلة شمالية وغائمة جزئيا ، الرياح األجواء باردة: ليال
 

 س°03 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

  

 

 

 الصغرى العظمى

 W-SW 01 11 00 غائم/امطار 616 اربد
 W-SW 31 11 17 غائم/امطار 1150 رأس منيف

 W-SW 11 11 19 غائم/امطار 935 السلط

 W-SW 11 13 01 غائم/امطار 1050 صويلح

 W-SW 31 15 00 غائم/امطار 780 ماركا –عمان 

 W-SW 31 13 01 غائم/امطار 775 مادبـا

 W-SW 31 13 03 غائم/امطار 580 وادي الضليل

 W-SW 01 11 03 غائم/امطار 644 الزرقاء

 W-SW 11 13 00 غائم/امطار 722 مطار الملكة علياء

 W-SW 31 11 00 غائم/امطار 686 المفرق

غباربارد نسبي/ 683 الرويشد  05 11 11 W-SW 

غباربارد / 521 األزرق  01 11 31 W-SW 

 W-SW 01 19 07 غائم/امطار 170- الباقورة

 W-SW 01 00 01 لطيف/غيوم عالية 224- دير عال

 W-SW 01 00 00 لطيف/غيوم عالية 380- غور الصافي

 W-SW 11 15 01 غائم/امطار 942 الكرك /الربة

زخات خفيفة من المطربارد/ 1266 الطفيلة  11 13 31 W-SW 

زخات خفيفة من المطربارد/ 1365 الشوبك  11 10 11 W-SW 

زخات خفيفة من المطربارد/ 942 بترا  01 11 31 W-SW 

غباربارد / 1060 معان  01 13 11 W-SW 

غباربارد / 865 الجفر  01 13 31 W-SW 

منخفضةلطيف/غيوم  50 العقبة  00 03 31 S-N 
 

 



 (32/10/3102-32 للفترة ) محدثة شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 32/10/3102    تاريخ األصدار:                  :  ثالثاءال تحديث
 

 32/10/2310       رعااءالاوم ي
 

األجواء باردة وغائمة جزئياً، مع سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق  بمشيئة هللا  
 .الوسطى ، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة

 

 الحرارة
السهول البادية و  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 00 00 09 07 01 00 9 00 00 العظمى

 03 02 00 12 13 10 13 0 1 الصغرى

 التحذيرات :
 تدني مدى الرؤية االفقية بسبب تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية.

 

 

 
 
 
 
 

 32/10/2310          خميسلا  يوم
 

باردة و غائمة تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص،األجواء  بمشيئة هللا 
وتسقط األمطار بمشيئة هللا  بين الحين واألخر في شمال ووسط المملكة تمتد ظهرا الى باقي المناطق وتكون االمطار 
غزيرة على فترات ما يؤدي الى تشكل السيول في المناطق المنخفضة، يصحبها البرق والرعد وتساقط زخات من البرد 

 .ة السرعةاحيانا ، ، الرياح جنوبية غربية نشط
 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 01 09 07 05 00 17 11 7 9 العظمى

 00 00 01 7 10 10 10 10 3 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 32/10/2310      جماةلا ومي
تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة للمنخفض الجوي حيث توالي درجات الحرارة بمشيئة 

من الثلج انخفاضها، األجواء باردة جدا وغائمة وماطرة في معظم المناطق كما يتوقع مع ساعات الفجر تساقط زخات 
فوق المرتفعات الجبلية العالية ، هذا ويتوقع أن االمطار غزيرة على فترات ما يؤدي الى تشكل السيول في المناطق 
المنخفضة،و مصحوبة بالبرق والرعد وتساقط زخات من البرد، ومع ساعات المساء تعبر المملكة جبهة هوائية شديدة 

وتسقط بمشيئة هللا الثلوج على فترات فوق المرتفعات الجبلية والتي يزيد  البرودة حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها
 م فوق سطح البحر يرافقها رياح غربية نشطة السرعة وهبات قوية أحيانا 099ارتفاعها عن 

 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 07 01 05 03 9 13 1 15 7 العظمى

 01 01 10 10 10 00 0 11 0 الصغرى

 :التحذيرات
 

 
 مالحظة :

  Androidعلى  الهواتف الذكية  عنسخة  اندرويد    (JMDWeather)االطالق التجريبي لتطبيق دائرة االرصاد الجوية  االردنية  عحمد اهللتم 
 .خالل األيام  القليلة القادمة    Windows phone و    Apple  IOSوسيكون متاحا على انظمة  

 

 .حسين المومنيم                                                                                         
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            

                                                                                 32/10/3101 


