
 (74/11/4117 -42 للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 42/11/7401 تاريخ األصدار:                  :  جمعةلا تحديث
 : الوصف العام

 

 .  لطيفة الحرارةكتلة هوائية 
 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 24/11/4117          جمعةلا يوم .
 

مع ظهور ، والبحر الميتاجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية، ومعتدلة في االغوار  بمشيئة هللا :انهار

 .معتدلة السرعةشمالية غربية الرياح  غيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة،
 

 

  نهاراً: التحذيرات
 

مع ظهور غيوم على  باردة في المرتفعات الجبلية والبادية،ومائلة للبرودة في االغوار والبحر الميت اجواء: المساء والليل       

 .،الرياح خفيفة السرعة متغيرة االتجاهارتفاعات عالية
 

 :ليالً  التحذيرات
             

                      

  ما يؤدي الى تدني مدى الرؤية االفقية. العالية  فوق المرتفعات الجبلية اللليل المتأخرةخطر تشكل الضباب في ساعات 

 

 
 

                                     

 
 

 
 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 26 24 23 18 14 13 15 17 العظمى

 17 16 13 06 05 06 08 10 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 اهادئوالبحر  شمالية معتدلة السرعة،رياح ،الاالرتفاع عاليةع ظهورغيوم معتدلة الحرارة،ماجواء  بمشيئة هللا :نهاراً 
 

 س°26 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 
 

                     .االبحرهادئو،معتدلة السرعة ةشماليالرياح و ،مع ظهور غيوم عالية االرتفاع برودةمائلة للاجواء : ل المساء واللي
 

 س°14 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 41 80 11 لطيف/غيوم منخفضة 616 اربد

 NW 40 80 11 لطيف/غيوم منخفضة 1150 رأس منيف

 NW 08 80 11 لطيف/غيوم منخفضة 935 السلط

 NW 41 80 17 لطيف/غيوم منخفضة 1050 صويلح

 NW 41 80 17 لطيف/غيوم منخفضة 780 ماركا –عمان 

 NW 41 80 17 لطيف/غيوم منخفضة 775 مادبـا

 NW 08 80 17 لطيف/غيوم منخفضة 580 وادي الضليل

 NW 40 80 11 لطيف/غيوم منخفضة 644 الزرقاء

 NW 40 81 11 لطيف/غيوم منخفضة 722 مطار الملكة علياء

 NW 00 80 11 لطيف/غيوم منخفضة 686 المفرق

 NW 00 80 11 لطيف 683 الرويشد

 NW 00 80 11 لطيف 521 األزرق

 NW 40 41 44 معتدل/غيوم منخفضة 170- الباقورة

 NW 41 40 42 معتدل/غيوم منخفضة 224- دير عال

 NW 40 40 41 معتدل/غيوم منخفضة 380- غور الصافي

 NW 40 80 17 لطيف 942 الكرك /الربة

 NW 40 80 12 لطيف 1266 الطفيلة

 NW 40 80 11 لطيف 1365 الشوبك

 NW 40 80 11 لطيف 942 بترا

 NW 40 80 42 معتدل 1060 معان

 NW 00 80 11 لطيف 865 الجفر

 N 00 41 41 معتدل 50 العقبة
 
 



 (74/11/4117 -42 للفترة ) شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 42/11/7401 تاريخ األصدار:                  :  جمعةلا تحديث
 
 
 

 24/11/7411           سبتلاوم ي
 

 مع بقاء االجواءبحيث تالمس معدالتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة،قليال ترتفع درجات الحرارة  بمشيئة هللا  
تظهر في سماء المملكة غيوم على ارتفاعات  ،لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والبادية،ومعتدلة في االغوار والعقبة

من عدم االستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم  ة بحالة،ومع ساعات المساء والليل تتاثر المملكمتوسطة وعالية
    .،الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فتراتويتوقع سقوط زخات محلية من المطر في جنوب وشرق المملكة

 

 الحرارة
السهول البادية و  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 27 27 25 24 20 16 15 17 19 العظمى

 16 19 18 15 08 06 08 10 12 الصغرى

 التحذيرات :
       بعد الظهر في شرق المملكة بسبب الغبارتدني مدى الرؤية االفقية  احتمال 

 

 14/11/7411            األحد  يوم
 
 

تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع سقوط  حيثالمملكة ضمن حالة من عدم االستقرار الجوي،تبقى   بمشيئة هللا 
غربية  بعد الظهر الىالرياح شرقية معتدلة السرعة تتحول  زخات محلية من المطر اثناء النهار خاصة في شرق المملكة،

 تنشط احياناومعتدلة السرعة 

 
 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 26 26 24 23 19 15 14 16 18 العظمى

 16 19 18 15 07 05 07 09 11 الصغرى

 التحذيرات :
 

 

 

 74/11/7411         الثنينا ومي
ارتفاعات مختلفة،االجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية كميات من الغيوم على   تغطي سماء المملكة بمشيئة هللا

 .والبادية،ومعتدلة في االغوار والعقبة،الرياح غربية معتدلة السرعة
 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 26 26 25 23 18 14 13 16 18 العظمى

 16 17 17 15 07 05 07 09 11 الصغرى

 :التحذيرات
 
  

 
 مالحظة :

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

 
 

 م.حسين المومني                                                                                  
  مدير عام دائرة االرصاد الجوية بالوكالة        

                                                                         24/11/2017 


