
 (61/11/1112 -31للفترة ) محدثة شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 31/31/7103     تاريخ األصدار:                  :  لثالثاءا تحديث
 : الوصف العام

 

 .كتلة هوائية لطيفة الحرارة
 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 31/11/1112          ألربعاء ا يوم .
 

غيوم على ارتفاعات  مع ظهور ،والبحر الميت أغلب المناطق ولطيفة في األغوارفي  جواء باردة نسبيا  أ بمشيئة هللا :نهارا
 .حيانا  أالرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط  الغربية من المملكة،و الشمالية جزاءمنخفضة في األ

 
  :التحذيرات

 

 

 الرياح  ،كةخاصة في شمال ووسط الممل منخفضة الغيوم على ارتفاعاتمع ظهور  ،بوجه عام جواء باردةاأل :ليال
 .السرعة معتدلةشمالية غربية              

 
 

 :ليالً  التحذيرات
             

                 

 

                
 

                      
                                    

 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 01 02 02 02 91 91 91 91 العظمى

 92 91 92 21 22 21 22 21 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 ،لسرعةامعتدلة شمالية رياح ال ،غيوم عالية االرتفاعالمع ظهور  الحرارة لطيفةجواء األبمشيئة هللا  نهارا:   
 .اهادئالبحر و                         

 
 

 س°01 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 .اشمالية معتدلة السرعة، والبحر هادئرياح ال غيوم على ارتفاعات منخفضة، مع ظهور ،جواء باردةاأل: ليال
 
 

 س°90 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 °درجة الحرارة س
 الرياح

 كم / ساعة

  

 

 

 الصغرى العظمى

 NW 20 92 02 بارد نسبي/غيوم منخفضة 616 اربد

 NW 26 20 92 بارد نسبي/غيوم منخفضة 1150 رأس منيف
 NW 26 90 91 بارد نسبي/غيوم منخفضة 935 السلط

 NW 26 21 91 بارد نسبي/غيوم منخفضة 1050 صويلح

 NW 24 20 91 بارد نسبي/غيوم منخفضة 780 ماركا –عمان 

 NW 24 21 90 نسبي/غيوم منخفضة بارد 775 مادبـا

 NW 24 22 91 بارد نسبي 580 وادي الضليل

 NW 22 21 90 بارد نسبي 644 الزرقاء

 NW 26 21 09 بارد نسبي 722 مطار الملكة علياء

 NW 26 22 90 بارد نسبي/غيوم منخفضة 686 المفرق

 NW 26 21 91 بارد نسبي 683 الرويشد

 NW 30 20 91 نسبيبارد  521 األزرق

 NW 18 91 02 منخفضةلطيف/غيوم  170- الباقورة

 NW 20 91 02 منخفضةلطيف/غيوم  224- دير عال

 NW 20 92 01 منخفضةلطيف/غيوم  380- غور الصافي

 NW 26 21 90 بارد نسبي/غيوم منخفضة 942 الكرك /الربة

 NW 28 90 01 منخفضةلطيف/غيوم  1266 الطفيلة

 NW 26 21 09 منخفضةلطيف/غيوم  1365 الشوبك

 NW 24 20 01 منخفضةلطيف/غيوم  942 بترا

 NW 26 22 00 منخفضةلطيف/غيوم  1060 معان

 NW 28 20 02 بارد نسبي 865 الجفر

 N 30 99 02 منخفضةلطيف/غيوم  50 العقبة
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 41/11/2111          خميس الوم ي
 

كميات من جواء باردة نسبيا  نهارا  وباردة ليال ، مع ظهور ألادرجات الحرارة، علىانخفاض قليل يطرأ  بمشيئة هللا  
 .الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة غيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة،ال
 

 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 02 02 01 00 90 91 92 92 91 العظمى

 99 21 90 21 22 22 22 22 22 الصغرى

 التحذيرات :
 الجبليةفوق المرتفعات  الصباح الباكراحتمال تشكل الضباب في ساعات *

 
 
 

 51/11/2111            جمعة لا  يوم
 

  مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة جواء باردة نسبيا  نهارا  وباردة ليال ،األتكون  بمشيئة هللا 
 .ية غربية معتدلة السرعةالرياح شمال، خاصة في شمال ووسط المملكة

 
 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 01 01 00 09 91 92 91 92 91 العظمى

 99 21 90 21 22 22 22 22 22 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 
 61/11/2111          سبتلا ومي

تواجد قليل للغيوم مع  ،نهارا  وباردة ليال  اثناء النسبيا  الباردة جواء األاستمرار ترتفع درجات الحرارة قليال مع  هللابمشيئة 
 .تنشط احيانا معتدلة السرعة جنوبية شرقيةالرياح على ارتفاعات منخفضة، 

 
 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 02 02 02 01 91 91 92 91 90 العظمى

 90 92 91 92 21 22 21 22 21 الصغرى

 :التحذيرات
 
 

 
 مالحظة :

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

 

 .حسين المومنيم                                                                                         
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            

                                                                              13/12/2017 


