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 حالة من عدم االستقرار الجوي
 

 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال
 
 

 32/3/2102             خميسلايوم .
 

زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة، الرياح شمالية األجواء غائمة جزئياً مع فرصة لسقوط بمشيئة هللا  :انهار

 لغبار في جنوب وشرق المملكةل مثيرةغربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً 
 

 

  نهاراً: التحذيرات
 خطر تدني مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة. -          

 الطرقات أثناء هطول األمطارخطر االنزالق على  -         

 

 

 
 

 األجواء غائمة جزئياً مع فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شمال وشرق المملكة، الرياح : المساء والليل        

 .شمالية غربية معتدلة السرعة                     
 
 
 

 :ليالً  التحذيرات
 
 

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية فوق المرتفعات الجبلية خالل ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب                          
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 21 23 22 01 01 03 01 02 العظمى

 10 11 11 70 70 70 70 70 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 البحر خفيف لغبارل ةثيرمو تنشط احيانارياح شمالية معتدلة السرعة ، الغائمة جزئياً أجواء هللا بمشيئة  :نهاراً 
 .ارتفاع الموج                   

 
 

 س°22 حرارة الماء: مس 55ارتفاع الموج:  س°24 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 ، والبحرتنشط احياناً  والرياح شمالية معتدلة السرعة باردة نسبياً مع ظهور الغيوم المتوسطةجواء أ: ل المساء واللي
 .خفيف ارتفاع الموج                      

 

 س°20 الماء : حرارة سم 40 ارتفاع الموج: س°26 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

 SW-NW 35-25 70 11 مطر/يصحبها الرعدمن غائم جزئي/زخات  616 اربد

 SW-NW 45-30 70 11 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 1150 رأس منيف

 SW-NW 45-30 70 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 935 السلط

 SW-NW 45-30 70 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 1050 صويلح

 SW-NW 40-30 70 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 780 ماركا –عمان 

 SW-NW 45-30 70 10 المطر/يصحبها الرعدغائم جزئي/زخات من  775 مادبـا

 SW-NW 45-30 71 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 580 وادي الضليل

 SW-NW 45-30 70 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 644 الزرقاء

مطار الملكة 

 علياء
 SW-NW 45-30 70 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 722

 SW-NW 45-30 71 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 686 المفرق

 SW-NW 45-30 70 10 زخات من المطر/يصحبها الرعدغائم جزئي/ 683 الرويشد

 SW-NW 45-30 70 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 521 األزرق

 SW-NW 35-25 70 11 المطر/يصحبها الرعدغائم جزئي/زخات من  170- الباقورة

 SW-NW 45-30 11 11 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 224- دير عال

 SW-NW 45-30 10 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 380- غور الصافي

 SW-NW 45-30 71 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 942 الكرك /الربة

 SW-NW 45-30 70 11 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 1266 الطفيلة

 SW-NW 45-30 70 11 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 1365 الشوبك

 SW-NW 45-30 70 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 942 بترا

 SW-NW 45-30 70 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 1060 معان

 SW-NW 45-30 70 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 865 الجفر

 N 45-30 10 10 غائم جزئي/زخات من المطر/يصحبها الرعد 50 العقبة
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 12/3/2210             جمعةلوم اي
غائمة مع سقوط زخات خفيفة من المطر خالل  انخفاض على درجات الحرارة، أالجواء غائمة جزئياً الى بمشيئة هللا   

في جنوب  لغبارل مثيرةساعات الصباح في المناطق الشمالية والوسطى ، الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 
 .وشرق المملكة

 
 
 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 11 11 11 17 10 11 11 11 10 العظمى

 10 10 11 17 70 70 70 70 70 الصغرى

 التحذيرات :
 مدى الرؤية األفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.خطر تدني  -                

 خطر االنزالق على الطرقات أثناء هطول األمطار. -               

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية خالل ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب -            

 
 

 12/3/2210              سبتلا  يوم
 

األجواء مشمسة بشكل عام، باردة نسبياً في المناطق الجبلية والبادية وربيعية لطيفة في األغوار والبحر  بمشيئة هللا  
الميت والعقبة،مع ظهور كميات قليلة من الغيوم على ارتفاعات متوسطة شرق المملكة، الرياح شمالية غربية خفيفة الى 

 .معتدلة السرعة
 

 

 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 21 21 22 20 06 03 02 01 06 العظمى

 10 10 11 17 70 70 70 70 70 الصغرى

 التحذيرات :
 .خطر تدني مدى الرؤية األفقية خالل ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب -      

 

 

 

 

 62/3/2210            األحد ومي
ربيعية  لطيفة في المناطق الجبلية، معتدلة في البادية ودافئة األجواء  ارتفاع قليل على درجات الحرارة ، بمشيئة هللا
 .شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، الرياح األغوار والبحر الميت والعقبةنسبيا ً في 

 
 

 

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 10 10 10 11 11 10 11 10 10 العظمى

 10 10 11 11 70 70 70 70 70 الصغرى

 خطر تدني مدى الرؤية األفقية خالل ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب -    :التحذيرات
 

                                     
 محمد السماوي                                                                                 

 االرصاد الجويةمدير عام دائرة 
                                                                               23/3/2027 


