
 (32/10/3131 -32للفترة )نشرة جوية خاصة 
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 10/3131/ 32 تاريخ األصدار:                  :   خميسال تحديث

   : الوصف العام
          

 تتأثر المملكة ليالً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا 
 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 

 32/10/3131      خميساليوم 

 

األجواء باردة، وغائمة جزئياً، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، بمشيئة هللا  نهـــــــــــاراً:

 . الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات
  

تتأثر المملكة تدريجياً بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا، األجواء باردة جداً وغائمة،  ليـــــــــــــالً:

األمطار في شمال ووسط المملكة تمتد تدريجياً إلى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، حيث تكون الهطوالت خالل ساعات الليل وتهطل 

، ويصحبها الرعد يؤدي إلى تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضةالمتأخرة في شمال ووسط المملكة غزيرة على فترات؛ مما 

 .كم/ساعة في بعض المناطق 06د أحياناً، الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها وتساقط البر

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من:

 خطر االنزالق على الطرقات في األماكن التي تشهد هطوالت. -

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب تشكل الضباب والغيوم المالمسة لسطح األرض. -

 في شمال ووسط المملكة. خالل ساعات الليلوالمناطق المنخفضة  خطر تشكل السيول في األودية -

 .أثناء الليلخطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها  -

 الحرارة
 مناطق المرتفعات انعم

 البادية
 مناطق
 السهول

 االغوار
 البحر الميت

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 21 20 20 20 26 21 60 60 60 60 العظمى
 21 21 22 60 60 60 62 61 60 60 الصغرى

 

 

 في خليج العقبة: 
 .األجواء لطيفة الحرارة، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة، الرياح شمالية معتدلة السرعة، والبحر هادئاً  نهــــــــــاراً:

ن المطر، الرياح شمالية معتدلة السرعة األجواء باردة وغائمة جزئياً، وهناك فرصة بعد منتصف الليل لهطول زخات خفيفة م ليـــــــــــــالً:

 .تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج

 س°01 ار اليوم في العقبةــــالعظمى نهدرجة الحرارة 

 س°01 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة
 
 

 

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 
 

 حالة الطقس االرتفاع متر المدينة
 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

 
 

 

 

 الصغرى العظمى

 606 اربد
غائم/ماطر/رياح  -مطار خفيفة نهاراً غائم جزئي/أ

 SW-W 10 60 26 نشطة ليالً 

 0011 رأس منيف
غائم/ماطر/رياح  -مطار خفيفة نهاراً غائم جزئي/أ

 SW-W 16 61 60 نشطة ليالً 

 521 السلط
غائم/ماطر/رياح  -مطار خفيفة نهاراً غائم جزئي/أ

 SW-W 11 61 60 نشطة ليالً 

 0111 صويلح
غائم/ماطر/رياح -مطار خفيفة نهاراً غائم جزئي/أ

 SW-W 16 61 60 نشطة ليالً 

 011 ماركا –عمان 
غائم/ماطر/رياح  -مطار خفيفة نهاراً غائم جزئي/أ

 SW-W 16 60 60 نشطة ليالً 

 001 مادبـا
غائم/ماطر/رياح -مطار خفيفة نهاراً غائم جزئي/أ

 SW-W 16 61 61 نشطة ليالً 

 111 وادي الضليل
غائم ماطر  -غائم جزئي/رياح نشطة/مغبر نهاراً 

 SW-W 11 60 22 ليالً 

 666 الزرقاء
غائم ماطر  -غائم جزئي/رياح نشطة/مغبر نهاراً 

 SW-W 10 60 22 ليالً 

 033 مطار الملكة علياء
 أمطار خفيفةغائم جزئي/رياح نشطة/مغبر/احتمال 

 SW-W 16 61 22 غائم ماطر ليالً  -نهاراً 

 616 المفرق
 أمطار خفيفةحتمال غائم جزئي/رياح نشطة/مغبر/ا

 SW-W 11 61 26 غائم ماطر ليالً  -نهاراً 

 SW-W 16 61 22 أمطار خفيفة ليالً /مغبررياح نشطة/غائم جزئي/ 612 الرويشد

 130 األزرق
غائم ماطر  -غائم جزئي/رياح نشطة/مغبر نهاراً 

 SW-W 11 60 21 ليالً 

 001- الباقورة
غائم/ماطر/رياح  -مطار خفيفة نهاراً غائم جزئي/أ

 SW-W 10 60 20 ليالً  نشطة

 336- دير عال
طر/رياح غائم/ما -مطار خفيفة نهاراً غائم جزئي/أ

 SW-W 10 22 20 نشطة ليالً 

 211- غور الصافي
غائم ماطر  -جزئي/رياح نشطة/مغبر نهاراً  غائم

 SW-W 10 21 20 ليالً 

 563 الكرك /الربة
غائم ماطر  -غائم جزئي/رياح نشطة/مغبر نهاراً 

 SW-W 16 61 60 ليالً 

 SW-W 16 66 61 غائم ماطر ليالً  -غائم جزئي/رياح نشطة نهاراً  0366 الطفيلة

 SW-W 16 66 60 غائم ماطر ليالً  -ائم جزئي/رياح نشطة نهاراً غ 0261 الشوبك

 SW-W 16 62 60 غائم ماطر ليالً  -غائم جزئي/رياح نشطة نهاراً  563 بترا

 SW-W 11 60 60 غائم جزئي/رياح نشطة/مغبر/أمطار خفيفة ليالً  0161 معان

 161 الجفر
غائم جزئي/رياح نشطة/مغبر/احتمال أمطار خفيفة 

 SW-W 10 61 22 ليالً 

 11 العقبة
غائم أمطار  -غائم جزئي/رياح نشطة/مغبر نهاراً 

 N 10 26 21 خفيفة ليالً 

 

 

 



 (32/10/3131 -32للفترة )نشرة جوية خاصة 
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 10/3131/ 32 تاريخ األصدار:                  :   خميسال تحديث

 10/3131/ 32       جمعةاليوم 

تستمر األجواء باردة جداً وغائمة وماطرة بإذن هللا في أغلب مناطق المملكة، حيث يتوقع أن تكون الهطوالت غزيرة  هللا بمشيئة

، قد يصحبها مما يؤدي إلى تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضةعلى فترات خاصة في األجزاء الغربية من المملكة، 

،  وتدريجياً مع ويتوقع بمشيئة هللا هطول زخات من الثلج فوق قمم الجبال العاليةالرعد وتساقط حبات البرد في بعض المناطق، 

ساعات المساء تضعف فرصة هطول األمطار وتتناقص كميات الغيوم، كما ويتشكل االنجماد مع ساعات الليل في العديد من 

ساعة في بعض المناطق ، تضعف كم/ 06المناطق، الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتجاوز سرعتها 

 .تدريجياً مع ساعات المساء والليل
 

 

 

 
 
 

  تحذر دائرة األرصاد الجوية من: 
 

 خطر االنزالق على الطرقات في األماكن التي تشهد هطوالت. -

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية فوق المرتفعات الجبلية بسبب الغيوم المالمسة لسطح األرض. -

 خطر تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة خالل ساعات النهار. -

 خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها أثناء النهار. -

 .خطر تشكل االنجماد في ساعات الليل في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية -
 
 
 
 

 

 
 10/3131/ 32      سبتاليوم 

 
 
 

ء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على تتأثر المملكة بمرتفع جوي، حيث تسود أجواء مستقرة، األجوا هللا بمشيئة

ارتفاعات منخفضة، بينما تكون شديدة البرودة ليالً، مع تشكل االنجماد مع ساعات الليل في العديد من المناطق، الرياح شمالية 

 .غربية معتدلة السرعة
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من: 
خطر تدني مدى الرؤية األفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من  - 

 البادية بسبب تشكل الضباب.

 .خطر تشكل االنجماد في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية ومناطق البادية -
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية
 مناطق
 السهول

 االغوار
 العقبة البحر الميت

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 20 20 21 20 20 61 26 61 61 60 60 العظمى
 60 61 60 60 60 61 -62 60- -61 66 62 الصغرى

 الحرارة

 المرتفعات عمان
 مناطق
 البادية

 مناطق
 السهول

 االغوار

 العقبة البحر الميت
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 10 10 10 10 10 80 11 80 80 80 80 العظمى
 80 80 18 80 80 80 -81 -80 -80 88 81 الصغرى



 (32/10/3131 -32للفترة )نشرة جوية خاصة 
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 10/3131/ 32 تاريخ األصدار:                  :   خميسال تحديث

 10/3131/ 32        حدااليوم 

في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في األغوار والعقبة،  ارتفاع قليل على درجات الحرارة، األجواء باردة نهاراً يطرأ  هللابمشيئة  

بينما تكون ليالً باردة جداً في اغلب المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، مع تشكل االنجماد مع ساعات الليل في 

 .العديد من المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة

 

    

 

 

         
  تحذر دائرة األرصاد الجوية من:

خطر تدني مدى الرؤية األفقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية  - 

 وأجزاء من البادية بسبب تشكل الضباب.

خطر تشكل االنجماد في ساعات الليل المتأخرة في المرتفعات الجبلية العالية و اجزاء من مناطق  -

  .البادية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مالحظة :

أو   www.jmd.gov.joالطالع على أخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع دائرة األرصاد الجوية على شبكة األنترنت ل
، او  FACEBOOKأو على موقع التواصل االجتماعي  6506050وأيضا على رقم  6506051األتصال بغرفة العمليات على رقم 

 JMDWEATHERعبر تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالدائرة 
 

 

           
 

 م.حسين المومني
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية

                                                                                32/10/3131 
 

 الحرارة

 المرتفعات عمان
 مناطق
 البادية

 مناطق
 السهول

 االغوار
 العقبة البحر الميت

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 16 16 16 21 21 22 21 60 60 61 26 العظمى
 26 22 21 26 61 60 66 -61 66 61 61 الصغرى


