
 (62/4/2102 -32) للفترة شرة جوية خاصةن
 مكتب مدير عام دائرة األرصاد الجوية   

 32/4/2102  تاريخ األصدار:                  : الثنينا تحديث

 

 : الوصف العام

 
  امتداد مرتفع جوي 

 
 على مختلف مناطق المملكة العامة للطقس  تفاصيلال

 
 

 32/14/2210           الثنينا يوم .
 

لتصبح ضمن معدالتها االعتيادية لمثل هذا الوقت من  قليل على درجات الحرارة،ارتفاع يطرأ هللا بمشيئة : نهارا
ء دافئة وأجواء معتدلة في مناطق البادية، بينما تسود اجواوتسود اجواء ربيعية لطيفة في المناطق الجبلية  السنة،

  .السرعةمعتدلة خفيفة الى غربية شمالية الرياح ، في االغوار والبحر الميت
 
 

 التحذيرات:
 تشكل ببسبفي ساعات الصباح الباكر  تدني مدى الرؤية االفقية احتمال        

 .الضباب الخفيف خاصة فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية               

 

  ألغوار والبحر الميت، والرياحاولطيفة في في المرتفعات الجبلية والبادية،  نسبيا   باردةجواء األ -:ليال
 . شمالية غربية خفيفة السرعة               

 :ليالً  التحذيرات
             

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  

 الحرارة
البادية والسهول  المرتفعات عمان

 الشرقية
 االغوار

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 30 31 31 22 02 01 20 23 العظمى

 20 02 02 02 11 12 01 00 الصغرى
 

 في خليج العقبة: 

 .هادئوالبحر  ، السرعةشمالية معتدلة  الرياح ،دافئة ءجوااألبمشيئة هللا : نهارا   
 

 س°30 درجة الحرارة العظمى نهار اليوم في العقبة
 

 .هادئالبحر والرياح شمالية معتدلة السرعة،  ،الحرارة طيفةل اءجواأل: ليال
 

 س°00 درجة الحرارة الصغرى الليله القادمة في العقبة

  لهذا اليوملحالة الجوية المتوقعة وخارطة التحذيرات ا         

 المدينة
االرتفاع 

 متر
 حالة الطقس

 الرياح °درجة الحرارة س

 كم / ساعة

 

 

  

 الصغرى العظمى

 NW 22 11 23 اجواء لطيفة 616 اربد
 NW 31 00 02 اجواء لطيفة 1150 رأس منيف

 NW 22 10 22 اجواء لطيفة 935 السلط

 NW 31 00 20 اجواء لطيفة 1050 صويلح

 NW 22 11 23 اجواء لطيفة 780 ماركا –عمان 
 NW 22 10 20 اجواء لطيفة 775 مادبـا

 NW 22 10 22 اجواء معتدلة  580 وادي الضليل
 NW 31 10 24 اجواء لطيفة 644 الزرقاء

 NW 22 00 24 اجواء لطيفة 722 مطار الملكة علياء
 NW 22 10 23 اجواء لطيفة 686 المفرق

 NW 22 11 22 اجواء معتدلة  683 الرويشد
 NW 22 13 22 اجواء معتدلة  521 األزرق

 NW 22 10 31 اجواء دافئة 170- الباقورة
 NW 22 11 31 اجواء دافئة 224- دير عال

 NW 22 01 30 اجواء دافئة 380- غور الصافي
 NW 22 00 21 اجواء لطيفة 942 الكرك /الربة

 NW 24 00 02 اجواء لطيفة 1266 الطفيلة
 NW 22 01 02 اجواء لطيفة 1365 الشوبك

 NW 24 10 01 اجواء لطيفة 942 بترا
 NW 22 13 23 اجواء لطيفة 1060 معان
 NW 31 11 22 اجواء معتدلة  865 الجفر
 N 32 00 31 اجواء دافئة 50 العقبة
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 42/41/2210         لثالثاءا ومي
 

دافئة في المرتفعات الجبلية  ربيعية على درجات الحرارة، األجواء ملموساخر وارتفاع يطرأ  بمشيئة هللا  
وفي غيوم عالية االرتفاع، المع ظهور  ،في األغوار والبحر الميت والعقبة نسبيا   والبادية والسهول، وحارة

زخات خفيفة محلية من  وتتهيأ الفرصة لسقوط ،مختلفةساعات الليل المتأخرة تتكاثر الغيوم على ارتفاعات 
، وتكون مثيرة للغبار حيانا  أالرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط ، وفي مناطق متفرقة من المملكة المطر

 مالية غربية معتدلة السرعةعلى فترات خاصة في جنوب وشرق المملكة، تتحول ليال  إلى ش

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 32 32 32 34 30 22 24 22 22 العظمى

 24 22 22 21 02 03 02 04 02 الصغرى

 التحذيرات :
 
 
    

 
 
 

 52/41/2210          ألربعاءا  يوم
 

كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة،  حيث تظهربحالة من عدم االستقرار الجوي،  تتأثر المملكة بمشيئة هللا 
، وتسقط بإذن هللا زخات محلية من المطر في أجزاء لتعود ضمن معدالتها االعتيادية درجات الحرارةوتنخفض 

، الرياح جنوبية شرقية احيانا   مصحوبة بالبرق والرعد على فترات تكون غزيرة  قد ، متفرقة من المملكة
 .معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة  غربية شمالية تتحول بعد الظهر إلى

 

 

 الحرارة

 الـمرتـفـعـات عـمان
البادية و السهول 

 الشرقية

 األغــــــوار

 العقبـة
 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 30 34 32 31 22 20 21 22 24 العظمى

 20 20 01 02 03 11 11 01 00 الصغرى

 لتحذيراتا
 

 

 

 

 

 

 

 

 62/41/2210     لخميسا ومي
الغيوم على ارتفاعات ظهورلمع استمرار ، حالة من عدم االستقرار الجويتحت تاثير  المملكةتبقى  هللابمشيئة 
مصحوبة بالبرق  قد تكون، المملكة ة منرقفتم أجزاءر في زخات محلية من المطبإذن هللا ط وتسق، مختلفة
في المناطق مثيرة للغبار تنشط احيانا   السرعة معتدلة   غربيةشمالية إلى غربية جنوبية  الرياح أحيانا ، والرعد

 .الصحراوية

 الحرارة
البادية و السهول  الـمرتـفـعـات عـمان

 الشرقية

 األغــــــوار
 العقبـة

 الجنوبية الوسطى الشمالية الشراة الشمالية الغربية الشرقية

 30 34 32 31 22 20 21 22 24 العظمى

 22 22 21 02 04 01 01 00 02 الصغرى

 التحذيرات :
 

 مالحظة :

 .Windowsphone  و Appleو   Androidعلى  الهواتف الذكية على كافة التطبيقات،   (JMDWeather)تم بحمد هللا االطالق التجريبي لتطبيق دائرة األرصاد الجوية  األردنية 

 .حسين المومنيم                                                                                         
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 مدير عام دائرة االرصاد الجوية            
                                                                              23/04/2081 


