
 ( 71/11/8112 -41 للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 41/11/8112     تاريخ األصدار:                  :  األربعاء تحديث
 : الوصف العام

 

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

 
 

 41/11/2811      األربعاء  يوم .
 

األجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة  احيانا وتسقط  بمشيئة هللا  زخات متقطعة من المطر في انحاء مختلفة  هللابمشيئة  :نهارا

، ويصحبها الرعد وزخات مما يؤدي إلى تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضةمن المملكة ، حيث يتوقع ان تكون غزيرة أحياناً 

  .لرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً من البرد في بعض المناطق، ا
 

 

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من:
 خطر االنزالق على الطرقات. -     

 ومناطق تجمع المياه. خطر تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة -     

 خطر احتمال تساقط زخات من البرد في بعض المناطق. -     
 

بين الحين  زخات متقطعة من المطر بمشيئة هللا وغائمة جزئياا الى غائمة احياناا، مع بقاء الفرصة مهيأة لتساقط األجواء باردة :ليـــلا 

إلى تشكل السيول في األودية والمناطق مما يؤدي  ي أجزاء متفرقة من المملكة قد تكون غزيرة احيانا في بعض المناطقواآلخر ف

 معتدلة السرعة.، الرياح غربية خفيفة إلى المنخفضة
   

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من:
 
                         

 

 خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتاخرة خاصة فوق المرتفعات الجبلية والبادية. -    
 
 

                       

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية الميت

 02 02 01 01 91 02 91 91 91 91 العظمى

 91 91 91 92 21 21 21 21 21 21 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

الرياح شمالية معتدلة السرعة األجواء غائمة جزئياً، مع وجود فرصة لتساقط  زخات خفيفة من المطر بمشيئة هللا،  بمشيئة هللا: نهارا   

 .تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج
 

 س°82 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

مما  األجواء غائمة جزئيا وتميل للبرودة قليالً، مع وجود فرصة لتساقط زخات من المطر، يحتمل ان تكون غزيرة احياناً ومصحوبة بالرعد :ليال

 .، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموجيؤدي إلى تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة 

 س°12 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

 NW 02 92 02 غائم جزئي إلى غائم/ زخات من المطر 212 اربد
 NW 01 21 91 غائم جزئي إلى غائم/ زخات من المطر 1111 رأس منيف

 NW 02 21 91 غائم/ زخات من المطرغائم جزئي إلى  531 السلط

 NW 02 21 91 غائم جزئي إلى غائم/ زخات من المطر 1111 صويلح
 NW 02 21 91 غائم جزئي إلى غائم/ زخات من المطر 021 ماركا –عمان 

 NW 02 21 91 غائم جزئي إلى غائم/ زخات من المطر 001 مادبـا

 NW 02 21 02 المطرغائم جزئي/ زخات من  121 وادي الضليل

 NW 00 92 02 غائم جزئي/ زخات من المطر 244 الزرقاء

 NW 02 21 02 غائم جزئي إلى غائم/ زخات من المطر 088 مطار الملكة علياء

 NW 02 21 91 غائم جزئي إلى غائم/ زخات من المطر 222 المفرق

 SE 02 21 91 غائم جزئي/ زخات من المطر 223 الرويشد

 NW 01 21 91 غائم جزئي/ زخات من المطر 181 األزرق

 NW 02 92 02 غائم جزئي إلى غائم/ زخات من المطر 101- الباقورة

 NW 02 91 01 غائم جزئي/ زخات من المطر 884- دير عال

 NW 02 91 02 غائم جزئي/ زخات من المطر 321- غور الصافي

 NW 02 92 91 زخات من المطرغائم جزئي إلى غائم/  548 الكرك /الربة

 NW 02 21 91 غائم جزئي/ زخات من المطر 1822 الطفيلة

 NW 02 21 92 غائم جزئي/ زخات من المطر 1321 الشوبك
 NW 02 92 91 غائم جزئي/ زخات من المطر 548 بترا

 NW 02 21 91 غائم جزئي/ زخات من المطر 1121 معان

 NW 02 21 91 المطر غائم جزئي/ زخات من 221 الجفر
 N 01 92 01 غائم جزئي/ زخات خفيفة من المطر 11 العقبة

 

 
 
 



 ( 71/11/8112 -41 للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 41/11/8112     تاريخ األصدار:                  :  األربعاء تحديث
 51/11/2811        خميسلا ومي

 

األجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين واآلخر، قد  بمشيئة هللا 
مما يؤدي إلى تشكل السيول في األودية  الغربية والشرقية من المملكةتكون غزيرة احيانا في اجزاء من المناطق 

، ويتوقع مع ساعات المساء والليل ان تتناقص كميات الغيوم وتضعف الفرصة لهطول االمطار،  والمناطق المنخفضة
مع بقاء الفرصة قائمة لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة، الرياح غربية معتدلة 

 .السرعة تنشط أحياناً 

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 02 02 02 01 02 91 91 92 92 92 91 العظمى

 92 91 91 91 92 21 21 21 21 21 21 الصغرى

 األرصاد الجوية تحذر دائرة  

  
 خطر تشكل السيول في األودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه. -
 خطر االنزالق على الطرقات. - 
خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر خاصة فوق المرتفعات الجبلية  -

  ومناطق البادية.
 

      
 
 
 
 
 

 61/11/2811         جمعةلا يوم
 
 

تتاثر المملكة في ساعات الصباح بامتداد منخفض جوي  يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث  تنخفض درجات الحرارة قليالً،  بمشيئة هللا
ما يؤدي وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتسقط زخات من المطر في شمال ووسط المملكة تكون غزيرة احيانا ومصحوبة بالرعد 

، ويحتمل ان تشتمل اجزاء محدودة من المناطق الشرقية والغربية هطول خفيف الى واالودية الى تشكل السيول في المناطق المنخفضة
متوسط ، هذا ويتوقع في ساعات الليل أن يضعف تساقط األمطار وتميل األجواء إلى االستقرار، الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة 

 .السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية

 الحرارة

 مناطق المرتفعات عمان
 البادية 

 مناطق 
 السهول

 االغوار
البحر 
 الميت

 العقبة
 الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 الجنوبية الوسطى الشمالية

 01 01 01 02 01 91 91 92 91 92 92 العظمى

 92 91 91 92 92 21 21 22 22 22 21 الصغرى

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من:
    

 خطر االنزالق على الطرقات. -       

 احتمال تشكل السيول في األماكن المنخفضة واألودية. -

خطر تشكل الضباب في ساعات الليل المتأخرة خاصة فوق المرتفعات  -

 .الجبلية والبادية

 

 

 

  
 

 

 
 
 

 



 ( 71/11/8112 -41 للفترة ) شرة جوية خاصةن
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 41/11/8112     تاريخ األصدار:                  :  األربعاء تحديث
 
 
 
 
 
 
 
 

 17/11/2811    سبتلا ومي
غائمة جزئيا وباردة نسبياً في أغلب مناطق المملكة ومعتدلة ارتفاع قليل على درجات الحرارة، األجواء يطرأ  بمشيئة هللا

في األغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع تشكل الضباب في ساعات الصباح خاصة فوق المرتفعات الجبلية والبادية،  
 .الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا

 الحرارة

 مناطق المرتفعات عمان
 البادية 

 مناطق 
 السهول

 االغوار
البحر 
 الميت

 العقبة
 الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 الجنوبية الوسطى الشمالية

 02 02 02 01 02 91 91 92 92 92 91 العظمى

 91 91 91 91 90 92 21 22 21 21 92 الصغرى
 

 تحذر دائرة األرصاد الجوية من:
 

خاصة خطر تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر  -

 فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية.
 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مالحظة :
أو األتصال   www.jmd.gov.joلالطالع على أخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع دائرة األرصاد الجوية على شبكة األنترنت 

، او عبر تطبيق الهواتف  FACEBOOKأو على موقع التواصل االجتماعي  4512151وأيضا على رقم  4512151بغرفة العمليات على رقم 

 .JMDWEATHERالذكية الخاص بالدائرة 
 

 

 
 

 .حسين المومنيم                                                                                                 
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            

                                                                                        14/11/0211 


