
 ( 81/11/8118 -51للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 51/11/8112   تاريخ األصدار:                  :   االثنين تحديث
 : الوصف العام

 

 .الحرارة معتدلةكتلة هوائية 
 

 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال
 
 

 51/11/8811       ثنينالا يوم .
 

 راي  نسبياً في االغااي بينما دكان  ،اغلب مناطق اةمملكةفي وجاا  ريييية متدلةة اةرياي  األ هللابمشيئة  :نهارا
 .، اةيياح شماةية غيبية متدلةة اةسيعةمنريضة، مع ظهاي بتض اةغيام على ايدياعات ااةبري اةميت         

 التحذيرات :
 

 الليل المتأخرةساعات  ضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية فيالاحتمال تشكل              

 
 
 

 
 
 
 
 

 اةيياح اةلبيال  في أغلب اةمناطق امتدلةة في األغااي ااةبري اةميت، اةى دميل دلييوجيا ةطيية األوجاا   :ليال      
 .شماةية غيبية رييية اةسيعة               

 :ليالً  التحذيرات
             

 
 

                                                  

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية الميت

 22 22 22 22 82 21 82 82 82 82 العظمى

 88 82 88 11 12 11 18 12 15 11 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 .هالئاً ااةبري  ،اةيياح شماةية متدلةة اةسيعةا نسبياً، راي األوجاا  بمشيئة هللا :نهارا   
 

 س°22 العقبةدرجة الحرارة العظمى نهار اليوم في 
 

 .ااةبري هالئا ،شماةية متدلةة اةسيعة اةيياحا ،متدلةة وجاا األ :ليال
 

 س°88 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 

 المدينة
االرتفا
 ع متر

 حالة الطقس
 الرياح °درجة الحرارة س

 ساعةكم / 

 

  

 
 

 الصغرى العظمى

 NW 61 61 82 معتدل 616 اربد
 NW 82 62 82 معتدل 1150 رأس منيف

 NW 82 62 82 معتدل 935 السلط
 NW 61 62 82 معتدل 1050 صويلح
 NW 61 62 82 معتدل 780 ماركا –عمان 

 NW 61 61 82 معتدل 775 مادبـا
 NW 82 62 16 معتدل 580 وادي الضليل

 NW 82 62 12 معتدل 644 الزرقاء
 NW 88 68 12 معتدل 722 مطار الملكة علياء

 NW 82 62 82 معتدل 686 المفرق
 NW 82 82 16 معتدل 683 الرويشد
 NW 82 62 18 معتدل 521 األزرق

 NW 62 62 12 حار نسبي 170- الباقورة
 NW 61 88 12 حار نسبي 224- دير عال

 NW 82 81 12 معتدل 380- غور الصافي
 NW 82 62 81 معتدل 942 الكرك /الربة

 NW 82 62 81 معتدل 1266 الطفيلة
 NW 82 21 81 معتدل 1365 الشوبك

 NW 82 62 82 معتدل 942 بترا
 NW 82 62 82 معتدل 1060 معان
 NW 81 61 16 معتدل 865 الجفر
 50 العقبة

 N 82 88 11 حار نسبي
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 ( 81/11/8118 -51للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 51/11/8112   تاريخ األصدار:                  :   االثنين تحديث
 61/11/8811        ثالثاءلا ومي

 

اثنا  اةليل  ضتيية مع فيصة مردلية،غيام على ايدياعات اةمع  باوجه عام،وجاا  ريييية األدسدميبمشيئة هللا  
اوجزا  من اةمناطق اةشيقية من اةمملكة، اةيياح شماةية غيبية متدلةة من اةمطي في رييية سقاط زرات مرلية ة

 .في شيق اةمملكة ادكان مثيي  ةلغبايدنشط أرياناً  اةسيعة

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 28 28 22 22 28 82 21 88 82 85 81 العظمى

 81 81 88 81 12 15 12 11 12 12 12 الصغرى

 التحذيرات :
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 71/11/8811        ألربعاءا يوم
 

غيام على ايدياعات مردلية، اةيياح اةمع ظهاي  باوجه عامدبقى األوجاا  ريييية متدلةة اةرياي   بمشيئة هللا
 شماةية غيبية متدلةة اةسيعة.

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 

 هولالس
البحر  االغوار

 الميت
 العقبة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 28 28 22 22 28 82 21 88 82 85 81 العظمى

 81 81 88 81 12 15 12 11 12 12 12 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 

 81/11/8811  خميسلا ومي
اةرياي  في اغلب مناطق اةمملكة،  األوجاا  ريييية متدلةة ايدياع طييف على ليوجات اةرياي  ، يطيأ بمشيئة هللا

ةسقاط زرات مرلية  ييصةاة مع، مردليةاةغيام على ايدياعات   مع ظهاي، ااةتقبة  راي  نسبياً في االغااي,
 ، ااةيياح شماةية غيبية متدلةة اةسيعة.امدييقة من اةمطيرييية 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 22 22 22 22 82 21 82 82 82 82 العظمى

 888 88 82 88 11 12 11 18 12 15 11 الصغرى

 التحذيرات :
 

 
 مالحظة :

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

Windowsphone. 
 

 المومني.حسين م                                                                                         
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            
                                                                                   51/51/0151 


