
 (22/21/1022 -80/21للفرتة )نشرة جوية خاصة 
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد اجلوية   

 80/21/1822 تاريخ األصدار:                  :  االحد تحديث

  : الوصف العام
 

 وق جزيرة قبرصفمنخفض جوي يتمركز 
 
 على مختلف مناطق المملكة للطقس  العامة تفاصيلال 

 21/2102/ 08      األحد يوم .
 

تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تسود أجواء باردة وغائمة بمشيئة هللا 

ل ووسط المملكة تمتد تدريجياً خالل ساعات المساء والليل لتشمل معظم مناطق المملكة، ويٌتوقع األمطار في شماالى غائمة، وتهطل جزئياً 

مما يؤدي الى تشكل السيول في خالل ساعات الليل أن تكون الهطوالت غزيرة على فترات ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، 

 لرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.، ااالودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه

 حتذر دائرة األرصاد اجلوية من:
  

 
 

 *  خطر االنزالق على الطرقات أثناء هطول المطر. 
 *  خطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب تشكل  الضباب و الغيوم المنخفضة المالمسة  لسطح االرض .

 * خطر تشكل السيول خالل ساعات الليل في األودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه.
 * خطر حدوث البرق وتساقط حبات البرد خالل ساعات الليل.

 
 
 
 
 

  
 في خليج العقبة:

 
 األجواء لطيفة الحرارة، وغائمة جزئيا، الرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.نهارا: 

جواء غائمة جزئياً تتحول احياناً الى غائمة مع فرةة لسقوط خخات متفرقة م  المطر، الرياح جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً االليال: 

 والبحر مائج.

 س°11 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 س° 21 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة
  

 لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         
 
 

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 الرياح °الحرارة سدرجة 

 كم / ساعة

 

 الصغرى العظمى

 SW 42 80 31 ماطر 626 اربد

 SW 42 80 38 ماطر 2218 رأس منيف

 SW 42 80 34 ماطر 231 السلط

 SW 42 80 34 ماطر 2818 صويلح

 SW 42 80 31 ماطر 008 ماركا-عمان

 SW 42 80 34 ماطر 001 مادبـا

 SW 42 80 32 ماطر 108 وادي الضليل

 SW 42 82 32 ماطر 611 الزرقاء
مطار الملكة 

 علياء
 SW 42 81 32 ماطر 011

 SW 42 80 31 ماطر 606 المفرق

 SW 42 82 32 ماطر 603 الرويشد
 SW 42 80 30 ماطر 112 األزرق

 SW 42 33 44 ماطر 208- الباقورة

 SW 42 30 43 ماطر 111- دير عال

 SW 42 32 41 ماطر 308- غور الصافي

 SW 42 80 34 ماطر 211 الكرك/الربة

 SW 42 80 80 ماطر 2166 الطفيلة

 SW 42 82 80 ماطر 2361 الشوبك

 SW 42 80 32 ماطر 211 بترا

 SW 42 82 31 ماطر 2868 معان

 SW 42 82 30 ماطر 061 الجفر

 18 العقبة

 فرةة امطار ليال -غائم جزئي
44 32 42 

N 

يتحول ليال 
 اىل جنويب

 الحرارة
 مناطق المرتفعات عمان

 البادية 
 مناطق 
 السهول

البحر  االغوار
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية الميت

 11 13 12 11 23 21 82 28 22 23 العظمى

 21 21 21 22 80 86 81 80 80 82 الصغرى



 (22/21/1022 -80/21للفرتة )نشرة جوية خاصة 
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد اجلوية   

 80/21/1822 تاريخ األصدار:                  :  االحد تحديث

 
 02/21/2102     األثنني ومي
 

تبقى المملكة تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، األجواء باردة وغائمة جزئياً الى  بمشيئة هللا

على فترات في أنحاء مختلفة م  المملكة، ويُتوقع خالل ساعات النهار أن تكون الهطوالت ار هطول االمطارغائمة، مع إستمر

ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في االودية والمناطق المنخفضة غزيرة احياناً 

 ومناطق تجمع المياه، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

  حتذر دائرة األرصاد اجلوية من: 
 ثناء هطول المطر.*  خطر االنزالق على الطرقات أ

 *  خطر تدني مدى الرؤية االفقية بسبب تشكل  الضباب و الغيوم المنخفضة المالمسة  لسطح االرض .

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

 * خطر حدوث البرق وتساقط حبات البرد خالل ساعات النهار
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 20/21/2102      الثالثاء يوم
 
 

األجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، وتبقى الفرةة مهيأة لهطول خخات م  المطر في أنحاء مختلفة م  المملكة،  بمشيئة هللا 

 الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
 

 حتذر دائرة األرصاد اجلوية من: 
 خطر االنزالق على الطرقات أثناء هطول المطر.  *

*  خطر تدني مدى الرؤية االفقية خالل ساعات الفجر والصباح الباكر بسبب تشكل  

 الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية.

 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة الحرارة
 مناطق الـمرتـفـعـات عـمان

 الباديــة

 مناطق

 الســـهول

البحر  ألغــــــوارا

 الميت
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 41 41 42 44 41 32 30 38 33 34 32 العظمى

 32 30 32 30 33 80 82 80 80 80 80 الصغرى

 الحرارةدرجة 
 مناطق الـمرتـفـعـات عـمان

 الباديــة

 مناطق

 الســـهول

البحر  األغــــــوار

 الميت
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 44 44 41 43 44 31 32 80 38 33 31 العظمى

 31 32 31 32 38 80 80 82 82 82 80 الصغرى



 (22/21/1022 -80/21للفرتة )نشرة جوية خاصة 
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد اجلوية   

 80/21/1822 تاريخ األصدار:                  :  االحد تحديث

 22/21/2102      األربعاء ومي
 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسود أجواء لطيفة الحرارة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على   بمشيئة هللا  

 ارتفاعات مختلفة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

 الحرارة

 المرتفعات عمان
 مناطق
 البادية

 مناطق
 السهول

 االغوار
البحر 
 الميت

 العقبة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 16 16 10 11 16 20 20 23 21 21 20 العظمى

 21 26 21 26 21 80 86 81 80 80 82 الصغرى

  حتذر دائرة األرصاد اجلوية من:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 مالحظة :

أو األتصال بغرفة العمليات على   www.jmd.gov.joالطالع على أخر التحديثات عن الحالة الجوية يرجى زيارة موقع دائرة األرصاد الجوية على شبكة األنترنت 
ائرة ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية الخاص بالد FACEBOOKأو على موقع التواصل االجتماعي  1226222وأيضا على رقم  1226228رقم 

JMDWEATHER 
 

      

 م.حسين المومني                                                                                                
 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            

             80/21/1822  
    

 


