
 (91/11/7112-61للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 61/61/7116  تاريخ األصدار:                  :   الثنينا تحديث
 : الوصف العام

 

 حالة من عدم االستقرار الجوي تؤثر على المملكة اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر.  
 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 61/11/7112           الثنينايوم .
 

، مشمس في االجزاء الجنوبية االجواء غائمة جزئيا في االجزاء الشمالية والوسطى من المملكة بمشيئة هللا :انهار

، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم االستقرار الجوي لذا تتكاثر  والشرقية
اء سقوط زخات متفرقة من المطر خاصة في شمال ووسط المملكة، الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع مع ساعات المس

قد يصحبها البرق والرعد احياناً، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر على فترات تثير الغبار في 
 .مناطق البادية

  نهاراً: التحذيرات
 

 

 

 شمال من المطر في متفرقة لسقوط زخات مهيأة صة فرال مع بقاء ائمة جزئياوغنسبيا  باردةجواء ا: المساء والليل       

 .تنشط احيانا الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة،المملكةووسط                    
 :ليالً  التحذيرات

             

                                      
 

 خطر االنزالق على الطرقات أثناء هطول األمطار-        
 مناطق الباديةفي خاصة  خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار-                      

 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 23 23 32 32 32 33 32 العظمى

 33 32 51 52 20 52 52 51 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 .اهادئوالبحر ، السرعة، الرياح شمالية معتدلة الحرارة جواء معتدلةاأل بمشيئة هللا :نهاراً 
 
 
 
 

 س°31 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 

 ائوالبحر هادمعتدلة السرعًة الرياح شمالية ، مع ظهور بعض الغيوم المنخفضة لطيفةاألجواء : ل المساء واللي
 
 

 س°11 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 28 15 23 زخات رعدية  616 اربد

 NW 34 13 20 زخات رعدية  1150 رأس منيف

 NW 32 13 22 زخات رعدية  935 السلط

 NW 32 11 19 زخات رعدية  1050 صويلح

 NW 28 15 24 زخات رعدية  780 ماركا –عمان 

 NW 34 13 23 زخات رعدية  775 مادبـا

 NW 36 12 27 زخات رعدية  580 وادي الضليل

 NW 36 16 26 زخات رعدية  644 الزرقاء

 NW 32 9 24 زخات رعدية  722 مطار الملكة علياء

 NW 34 11 24 زخات رعدية  686 المفرق

 NW 36 14 26 زخات رعدية  683 الرويشد

 NW 32 16 28 زخات رعدية  521 األزرق

 NW 20 18 32 معتدل/غيوم منخفضة 170- الباقورة

 NW 20 22 32 معتدل/غيوم منخفضة 224- دير عال

 NW 20 22 33 معتدل/غيوم منخفضة 380- غور الصافي

 NW 30 13 21 لطيف/غيوم منخفضة 942 الكرك /الربة

 NW 36 11 18 لطيف/غيوم منخفضة 1266 الطفيلة

 NW 32 4 20 لطيف/غيوم منخفضة 1365 الشوبك

 NW 32 12 19 لطيف/غيوم منخفضة 942 بترا

 NW 34 10 24 معتدل/غيوم منخفضة 1060 معان

 NW 34 12 25 معتدل/غيوم منخفضة 865 الجفر

 N 32 20 31 معتدل/غيوم منخفضة 50 العقبة
 
 
 
 
 
 



 (91/11/7112-61للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 61/61/7116  تاريخ األصدار:                  :   الثنينا تحديث
 

 21/11/2711          ثالثاءلاوم ي
 

ومعتدلة في والبادية،لطيفة في المرتفعات الجبلية خريفية على درجات الحرارة، األجواء  قليلارتفاع يطرأ  بمشيئة هللا  
لسقوط ، وهناك فرصة ضعيفة خالل ساعات الصباح ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة باقي مناطق المملكة

 معتدلة السرعةالى شمالية غربية  شرقية ، الرياح شمالية شمال ووسط المملكة في  من المطرخفيفة ومتفرقة زخات 
 .تنشط احيانا

 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 21 23 23 30 32 32 31 32 العظمى

 35 32 35 50 53 52 55 53 52 الصغرى

 التحذيرات :
 في جنوب وشرق المملكةخاصة خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار          

 .في ساعات الصباح تشكل الضباب  فوق المرتفعات الجبلية احتمال  -

 
 11/11/2711           ألربعاء ا  يوم

 

 الجبلية والبادية وحارة نسبيا في المرتفاعات على درجات الحرارة، األجواء معتدلة قليل ارتفاع يطرأ  بمشيئة هللا 
 .جنوبية شرقية معتدلة السرعة ، الرياح في االغوار والعقبة

 

 
 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 21 22 21 21 25 32 31 32 31 العظمى

 33 33 33 32 51 53 52 51 52 الصغرى

 التحذيرات :
        

 

 

 

 91/11/2711          خميس لا ومي
في المرتفاعات الجبلية والبادية وحارة معتدلة  األجواء مع بقاء  ارتفاع طفيف على درجات الحرارة،يطرأ  بمشيئة هللا

 .السرعةجنوبية شرقية معتدلة شرقية الى ،الرياح نسبيا في االغوار والعقبة
 

 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 22 22 22 22 23 32 32 31 30 العظمى

 32 31 32 35 52 52 53 52 51 الصغرى

 :التحذيرات
 
  

 
 

 م.حسين المومني                                                                                  
  مدير عام دائرة االرصاد الجوية بالوكالة        

                                                                         16/11/1117 


