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:Location:املوقع 

 َ 45 ْ شمال وخطي طول 26 َ  10 ْ و 24 َ 27تقع قطر بين خطي عرض

 وهي بذلك تقع في منتصف الساحل الغربي 51 َ  40 ْ و 50
ً
 ْ  شرقا

وهي عبارة عن شبه جزيرة تمتد باتجاه الشمال . من الخليج العربي 

في مياه الخليج ويتبعها عدد من الجزر ويبلغ طولها من الجنوب الى 

. كم 187أقص ى الشمال حوالي 

Qatar is located between latitude  24 ' 27 and 26'10 North 

and longitude 50'45 and  51 ' 40 East and so it is located 

halfway along the western coast of the Arabian Gulf. 

The country is a peninsula extending towards the north of 

the Gulf with a set of islands. The length of the peninsula  

from south to extreme north is about 187 Km.

:Area:املساحة 

.The total area including the islands is about 11651 sq.km.كم11651 تبلغ املساحة الكلية لدولة قطر بما فيها الجزر حوالي 

:Administrative Divisions:التقسيمات اإلدارية 

 الى سبع بلديات هي الدوحة ، الريان، الوكرة 
ً
وتقسم دولة قطر إداريا

.، أم صالل ، الخور ، الشمال ، الضعاين 

The State of Qatar is administratively divided into seven 

municipalities which are Doha, AL Rayyan, AL Wakra, Um 

Slal, AL Khor, AL Shamal, AL Daayen.

:Major Cities:أهم املدن 

ومن أهم مدنها الدوحة وهي العاصمة السياسية واملركز التجاري 

لدولة قطر وتقع في منتصف الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر وفيها 

املدينة الثانية من حيث . ميناء تجاري هام ومطار دولي حديث 

األهمية هي مسيعيد وتقع على الساحل في املنطقة الجنوبية  

، وتوجد  (36)الشرقية من البالد وتبعد عن الدوحة حوالي 
ً
كم جنوبا

فيها مجمعات صناعية حديثة ومتطورة باإلضافة إلى ميناء تجاري 

.هام وآخر لتصدير النفط

Doha is the capital and commercial centre of the country.  

It is located midway along the Qatar's eastern coast and 

has a modern airport and important commercial port. 

Mesaieed as the second important town is located in the 

Southern Eastern coast and is about (36) km south of 

Doha. It is a modern industrial town and has two main 

ports; one is commercial and the other is for oil 

exportation.

:Surface & Relief:السطح والتضاريس 

تتصف شبه جزيرة قطر بسطح منبسط  بوجه عام باستثناء بعض 

ويتميز سطحها ببعض - الهضاب قليلة االرتفاع في الشمال الغربي 

 هي مرتفعات دخان 
ً
التالل الرملية والكلسية املتناثرة وأكثرها ارتفاعا

  (35)التي تصل إلى علو 
ً
هذا وتوجد الخضرة الطبيعية في . مترا

البقاع الشمالية بينما تغطي الرمال والسهول امللحية املناطق 

.الجنوبية 

Qatar is characterized by flat landscape except for some 

small hills and high ground to the north west.  There are 

no high areas in Qatar except few scattered sandstone 

and limestone hills.  the highest are those of Dukhan 

(about 35 m).

The areas of vegetation are in the north, while the south is 

arid, covered by sand and salt flats.

:Climate:املناخ 

أما . تتميز قطر بصيف حار يمتد من يونيو لغاية منتصف سبتمبر 

الشتاء فهو معتدل مع قليل من األمطار ويمتد من ديسمبر حتى نهاية 

هذا وتتصف أشهر مارس وأبريل ومايو وأكتوبر ونوفمبر بأنها . فبراير 

.أكثر أشهر السنة اعتداال 

Qatar is characterized by a hot summer starting from June 

till  middle of September . Winter is mild, with little 

rainfall. It starts from December till the end of February. 

The weather is generally pleasant during  March,  April,  

May, October and November.

 : Source of data: املصدر 

 Reports of Meteorological Department, Civil Aviationالهيئة العامة للطيران املدني- إدارة األرصاد الجوية 

Authority 



TABLE (1)(1)جدول 

trace29.10.00.016.624.216.122.614.322.515.423.96292699260884582Januaryيناير

5.30.80.00.017.125.816.124.515.222.917.922.15590578859873677Februaryفبراير

11.60.04.00.920.331.318.828.217.426.818.929.34783498049822272Marchمارس

9.07.11.62.224.534.123.433.423.432.623.232.24578468142712271Aprilابريل

1.70.00.014.428.239.329.940.830.141.527.335.43873356834712069Mayمايو

0.00.00.00.031.241.932.343.331.243.031.039.03976316029661766Juneيونيو

0.00.00.00.032.943.032.542.132.843.333.939.34177387634732174Julyيوليو

0.00.00.00.032.641.332.541.932.941.933.437.84886447943802373Augustأغسطس

0.00.00.00.030.639.830.540.630.639.630.836.44884427843773773Septemberسبتمبر

trace0.00.00.027.636.626.735.527.736.127.234.25185498047823477Octoberأكتوبر

5.533.50.024.122.230.220.627.923.230.220.529.85483578655825281Novemberنوفمبر

trace0.018.30.017.426.314.923.018.625.314.124.36091628562884275Decemberديسمبر

trace=مقدار ضئيل

Average Relative Humidity (%)متوسط الرطوبة النسبية 
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مطار الدوحة الدولي

هطول األمطار والمتوسط الشهري لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية

RAINFALL, AVERAGE MONTHLY TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY

DOHA INTERNATIONAL AIRPORT 

2010 - 2013

(ملليمتر)هطول األمطار 

Rainfall (in mm)



Graph No. (1) شكل رقم
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TABLE (2)(2)جدول 

2010

1018.71022.51015.91019.81016.51020.51010.31027.38.127.07.025.06.830.07.133.0Januaryيناير

1013.21017.71012.51017.11014.21019.61010.91025.87.232.08.030.08.932.07.329.0Februaryفبراير

1012.91016.81013.11017.01013.51018.11007.91021.77.726.09.531.09.935.09.523.0Marchمارس

1009.61013.61008.01012.01008.81012.71000.01017.48.328.07.631.06.830.07.730.0Aprilابريل

1004.81008.01004.71008.11004.81007.91000.81012.98.032.08.733.07.932.08.335.0Mayمايو

999.81002.6998.01000.8999.01001.8994.11006.08.434.09.532.07.936.010.044.0Juneيونيو

996.3999.0996.6999.4995.8998.5991.21000.28.033.07.429.07.340.07.634.0Julyيوليو

998.51001.51000.71004.0998.11001.0995.31004.76.322.06.832.06.627.07.033.0Augustأغسطس

1003.51006.51002.51005.21003.51006.5998.41010.25.720.07.227.07.927.07.130.0Septemberسبتمبر

1008.81011.91010.21013.51011.41014.51004.71016.96.027.07.130.05.422.06.927.0Octoberأكتوبر

1014.01017.71014.11017.61014.11017.71009.51021.35.828.07.426.06.823.06.426.0Novemberنوفمبر

1015.91019.41018.61022.31016.21020.11013.41029.66.329.07.127.06.024.07.129.0Decemberديسمبر

Knots = 0.514 Meter \ Second (1).ثانية /  متر 0.514= عقدة  (1)

.hPa = 1 millibar (2). مليبار1= هيتوباسكال  (2)

صغرى

Min

2013

صغرى

Min

2012

متوسط 

Mean

قصوى

Highest 

Gust

قصوى

Highest 

Gust

عظمى

Max

2013

متوسط 

Mean

2011

عظمى

Max

متوسط 

Mean

قصوى

Highest 

Gust

متوسط 

Mean

قصوى

Highest 

Gust

صغرى

Min

Month الشهر
20102011

عظمى

Max

2012

صغرى

Min

عظمى

Max

 (عقده):  سرعة الرياح Msl Pressure (hPa)² (هيتوباسكال)الضغط الجوي 
(1)

Scala Wind Speed in Knots

الضغـط الجـوي وسرعة الرياح 

 مطار الدوحة الدولي

2010 - 2013
MSL PRESSURE AND SCALAR WIND SPEED

DOHA INTERNATIONAL AIRPORT 

2010 - 2013



TABLE (3)(3)جدول 

12.030.1459912.626.0571008.628.0479912.629.71995Januaryيناير

11.735.53310012.332.3409711.529.8409713.927.81498Februaryفبراير

15.038.1329514.635.2369712.837.8339415.834.21391Marchمارس

20.437.0348919.639.1348919.539.8288919.838.31185Aprilابريل

24.645.6259624.646.2269027.246.8259423.940.51090Mayمايو

27.549.1259429.248.0258427.647.7228327.545.5890Juneيونيو

28.550.4279628.847.0269030.047.6238830.446.31089Julyيوليو

31.445.0349229.746.8288729.646.1259130.745.41090Augustأغسطس

27.543.9319127.345.3288925.743.5319327.644.8985Septemberسبتمبر

24.241.1329822.940.0319125.840.5309222.641.01096Octoberأكتوبر

18.235.0439213.934.7429718.435.0389217.934.62793Novemberنوفمبر

15.132.7429713.225.7509314.331.3499713.030.61988Decemberديسمبر
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DOHA INTERNATIONAL AIRPORT 

2010 - 2013



Graph No. (2) شكل رقم
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Graph No. (3) شكل رقم
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TABLE (4)(4)جدول 

العجاجعاصفة رمليةالضبابالعجاجعاصفة رمليةالضبابالعجاجعاصفة رمليةالضبابالعجاجعاصفة رمليةالضباب

 الرؤية أقل) 

كم1من )
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FogDust StormHazeFogDust StormHazeFogDust StormHazeFogDust StormHaze
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  7011118108521003075Yearالسنة

All weather observation in daysجميع الظواهر الجوية ممثلة بااليام: مالحظة 

                        Weather

                  observation

     Month                    

          الظواهر الجوية

   الشهر

2011 20102013 2012

الضباب والعواصف الرملية والعجاج 

 مطار الدوحة الدولي

2010 - 2013
FOG, DUSTSTORM AND HAZE 

DOHA INTERNATIONAL AIRPORT 

2010 - 2013


