
    مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية                           (12/11/2118-81 للفترة )محدثة  شرة جوية خاصةن                                     
 81/11/8118    تاريخ األصدار:                  :  خميسلا تحديث

 : الوصف العام

 ؤثر على المملكة مع بداية الليلمصاحبة لمنخفض جوي عميق يتوقع أن ي جدا  كتلة هوائية باردة 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس تفاصيلال

 

 18/11/8211          خميس ال يوم 
 

في شمال المملكة، الرياح  ومتفرقة من المطر جواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة مع سقوط زخات خفيفةاألهللا بمشيئة  نهارا:
عديد من مناطق الالغبار في  ثارةحيث تعمل على إ (كم/ساعة،04-04)تصل سرعتها ما بين أن نشطة السرعة يتوقع جنوبية غربية 

 .مدى الرؤية األفقيةفي نخفاض اإلى  مغبرة خاصة في جنوب وشرق المملكة مما يؤدي لتسود أجواءالمملكة 
 

  :التحذيرات
  ت المطرية والثلييةاالنزالق على الطرقات اثناء الهطوال خطر *    اح النشطة  قبل الهطول المطريبسبب الغبار المثار بفعل الريفي العديد من المناطق  تدني مدى الرؤية االفقية خطر * 

 غزارة االمطاربسبب وفوق المرتفعات المالمسة لسطح االرض  المنخفضة بسبب الغيومفي ساعات الليل تدني مدى الرؤية االفقية  خطر*  
 االمطار مناطق تيمع مياهفي االودية والمناطق المنخفضة وأثناء الليل تشكل السيول  خطر* 
 في بعض المناطق كم/الساعة01 تتياوز سرعتهاشدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها والتي  خطر * 

 

 

 

 الغربية سرعة الرياح تنشط حيث ،تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة جداً مصاحبة لمنخفض جوي يتمركز شمال غرب سوريا :ليال
األمطار في مع بداية الليل  بمشيئة هللا  وتسقط ،ناطقكم/الساعة في بعض الم74 سرعتها يرافقها هبات قوية تتجاوز بشكل واضح

تكون غزيرة يصحبها أحياناً  ،مناطق المملكة لتشمل كافةمع ساعات الليل تمتد والمناطق الوسطى  لىإتدريجياً شمال المملكة تمتد 
على خر بين الحين واآلالثلوج  -بمشيئة هللا- وفي ساعات ما بعد منتصف الليل تسقط ،البرق والرعد وتساقط زخات من البرد

، ومع ساعات فجر يوم الجمعة يتوقع ل مرتفعات عجلون ومرتفعات الشراهمث المرتفعات الجبلية العالية في شمال وجنوب المملكة
 مع استمرارم فوق سطح البحر 044رتفاعها عن االمرتفعات الوسطى والتي يزيد  وقعلى فترات فج لالثزخات من تساقط 
 .المرتفعات الشمالية والجنوبيةعلى  تساقطها

 
 

 :ليالً  التحذيرات
             

                 

 
              

                                    
 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الينوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 13 11 11 11 90 90 11 13 العظمى

 11 11 11 91 91 91 90 90 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 
 متوسط ارتفاع الموجوالبحر  معتدلة السرعة جنوبية، الرياح غيوم منخفضة االرتفاعمع ظهور الحرارة  جواء لطيفةاألبمشيئة هللا  نهارا:   

 س°11 درية الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 جزئياً  لى غائمةإتتحول األجواء  يجياً درثارة الغبار وتإلى إلسرعة تؤدي مع رياح شمالية نشطة ا وغائمة جزئياً باردة  جواءاأل: ليال
 .اً مائجالبحر يكون و ،زخات من المطر ةفي ساعات الليل المتأخروتسقط            

 

 
 

 س°11 درية الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

  لهذا اليوملحالة اليوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

  

 

 

 الصغرى العظمى

 SW-W 09 90 10 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   616 اربد

 SW-W 09 91 90 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   1150 رأس منيف

 SW-W 09 90 19 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   935 السلط

خات من المطر ليال  غائم جزئي/ز 1050 صويلح  90 93 09 SW-W 

 SW-W 09 90 13 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   780 ماركا –عمان 

 SW-W 09 90 13 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   775 مادبـا

 SW-W 09 90 11 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   580 وادي الضليل

 SW-W 09 91 11 مغبر/غائم جزئي 644 الزرقاء

 SW-W 09 91 10 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   722 مطار الملكة علياء

 SW-W 09 91 10 مغبر/غائم جزئي 686 المفرق

 SW-W 09 93 11 مغبر/غائم جزئي 683 الرويشد

 SW-W 09 91 10 مغبر/غائم جزئي 521 األزرق

 SW-W 09 11 11 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   170- الباقورة

جزئي/زخات من المطر ليال   غائم 224- دير عال  11 10 09 SW-W 

 SW-W 09 13 13 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   380- غور الصافي

 SW-W 09 93 11 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   942 الكرك /الربة

 SW-W 09 91 91 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   1266 الطفيلة

ال  غائم جزئي/زخات من المطر لي 1365 الشوبك  90 91 09 SW-W 

 SW-W 09 93 19 غائم جزئي/زخات من المطر ليال   942 بترا

 SW-W 09 91 10 مغبر/غائم جزئي 1060 معان

 SW-W 09 91 11 مغبر/غائم جزئي 865 اليفر

 S-N 39 11 11 لطيف/غيوم منخفضة 50 العقبة

 
 



    مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية                           (12/11/2118-81 للفترة )محدثة  شرة جوية خاصةن                                     
 81/11/8118    تاريخ األصدار:                  :  خميسلا تحديث

 
 91/11/8211        جمعة  لاوم ي

 

حيث تسود أجواء باردة جداً  ،لمنخفض الجويتحت تأثير الكتلة الهوائية المرافقة لخالل النهار تبقى المملكة  بمشيئة هللا  
م 044رتفاعها عن التي يزيد االمرتفعات  فوقلثلوج على فترات في ساعات الصباح تساقط ا  ، ويتوقعوغائمة وماطرة

بعد الظهر يضعف  عتباراً من ساعات مااو (،كم/ساعة 04-04)رياح شمالية غربية نشطة السرعة ال ،فوق سطح البحر
تخف وإلى اإلستقرار يميل الجو  مع ساعات الليلو ،تضعف الهطوالت بشكل عامو الجوي تدريجياً تأثير المنخفض

 .المرتفعات الجبلية ومناطق الباديةفي ساعات الليل المتأخرة تشكل اإلنجماد  فيويتوقع كما  ،سرعة الرياح

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 11 11 10 10 90 93 90 91 90 العظمى

 11 11 10 10 93 91 91 91 90 الصغرى

 التحذيرات :
 ت المطرية والثلييةاالنزالق على الطرقات اثناء الهطوال خطر *
 غزارة االمطاربسبب الصباح  بسبب الغيوم المنخفضة المالمسة لسطح االرض و تدني مدى الرؤية االفقية في خطر*
 تشكل السيول في ساعات الصباح في االودية والمناطق المنخفضة ومناطق تيمع مياه االمطار خطر*
 .شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها  أثناء النهار خطر*
 

 
 

 

 21/11/8211           سبت لا  يوم
 

مع  ،والعقبةوالبحر الميت  مناطق الجبلية ولطيفة في األغواراجواء باردة في ال ،الحرارةارتفاع على يطرأ  بمشيئة هللا 
مع تشكل الضباب في ساعات الصباح  خاصة فوق المرتفعات الجبلية الرياح جنوبية  ،ات عاليةظهور غيوم على ارتفاع

  .غربية معتدلة السرعة تتحول ظهرا الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة

 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 11 11 11 19 13 `90 90 90 11 العظمى

 18 11 11 10 91 93 93 91 90 الصغرى

 التحذيرات :
 

 12/11/8211        ألحد ا ومي
باردة نسبيا في المناطق الجبلية ، تميل الى الدفئ في األغوار والعقبة اجواء ،توالي درجات الحرارة ارتفاعها  هللابمشيئة 

والبحر الميت مع ظهور كميات من الغيوم العالية تغطي أجزاء عدة من سماء المملكة الرياح جنوبية شرقية معتدلة 
 .السرعة

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 11 11 10 13 11 19 11 13 11 العظمى

 11 11 18 11 90 91 91 90 90 الصغرى

 :التحذيرات

 
 مالحظة :

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

 

 .حسين المومنيم                                                                                         
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            
                                                                                      18/11/0118 


